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Den uheldige helt
Kasper Konow er et kendt navn i Danmark.
Han har netop vundet sølv ved NM, han har
vundet adskillige DM'er, og guldpokalen for
sæsonen 2015-2016 står stadig hjemme på
hans natbord. Men han blev nærmest verdenskendt i starten af august, da han "tabte"
280.000 kr. på et enkelt spil.
Den norske Marit Sveaas-turnering
(opkaldt efter en afdød norsk bridgeentusiast, hvis familie nu årligt sponserer en stor
pengeturnering i hendes navn) har 300.000
norske kroner i 1.-præmie, hvilket er det
højeste i verden for en åben turnering.
I 2016 blev Michael Askgaard og Kasper
Konow nr. 2 efter Tor Helness og Frederik
Helness (Tors søn), og i år lå danskerne nr. 1
med ét spil igen foran bl.a. Helnesserne.
Det sidste spil var 300.000 kr. værd.
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Kasper var spilfører i 2♠RD i syd, og den
kunne ikke sættes med magt, men skulle dog
lige spilles. Der kom ♦D ud, som Kasper stak
med esset, og hvis han nu blot tager to ruderstik, to klørstik og trumfer en ruder, så kan
han ikke undgå at få yderligere tre sparstik,
men i stedet forsøgte han meget naturligt
CHRISTINA LUND MADSEN
Redaktør

48

DANSK BRIDGE | SEPTEMBER 2017

Kasper Konow kan
heldigvis godt grine
ad sig selv

(og måske lidt for hastigt) at indkassere
3 runder klør. Vest trumfede den tredje
omgang, og derfra var der ingen vej hjem.
Kontrakten endte med to for lidt. Det sendte
parret fra 1.-pladsen ned til 4.-pladsen, hvor
der kun var 20.000 NOK til trøst, og 2xHelness
vandt turneringen for anden gang i træk.
Siden da er der skrevet mangt og meget om
spillet, nok primært fordi det var så spektakulær en kontrakt, da det principielt lige så
godt kunne have handlet om et kedeligt overstik den gale vej. Der er lavet mange sjove
vittigheder på Kaspers bekostning, og vores
egen Jacob Duschek, som nordmændene
havde importeret som chefturneringsleder,
stod for den sjoveste:
"Hvor meget koster to redoblede beter
uden for zonen?"
"280.000 NOK."
(Det korrekte svar er 600 point)

