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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Så kom vi så langt. Sæsonen er overstået. 

Opnåede vi det, vi ville? Desværre er bridge 
et retfærdigt spil set over en hel sæson. Har 

du klaret dig skidt, så er der dog håb for 

næste sæson. Har du klaret dig godt i denne 

vinter, ja, så er der også håb for næste sæson. 

Èn ting kan vi nok enes om, og det er, at 

 

VI ses til en ny 

Sæson 2017-2018 
 

 

 
 

 

Distriktet afholder generalforsamling 3. 

maj kl. 19 i Slagelse bridgecenter Det 

kunne jo være, at du er interesseret i at 

overvære mødet. Alle medlemmer har 

adgang, men stemmeret er afhængig af 

antal fremmødte fra din klub. 
 

Det er højst besynderligt, at distriktets 
generalforsamling kommer på et tidspunkt, 

hvor DBF´s årlige repræsentantskabsmøde 

har været afholdt. Det vil sige, at alt hvad vi 

kan beslutte eller debattere ikke kan 

fremføres på DBF´s møde. Det må der laves 

om på! 

 

 

Vores formand: 

 

Ses vi 3. maj? 

 

 

 

Nr. 9  16. årgang  Maj  2017 

 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 
ole.svinth@mail.dk  

 

5927 7761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommerbridge hver onsdag, med start 
den 17 maj kl.: 1900 – til ca. 2230. 

 
(sidste spilledag onsdag den 30 august) 

 
Spillested : Asnæs – Grevinge Hallen, 

Teglværkskrogen 4, 4550 Asnæs 
 

Tilmelding: Connie 27 45 39 78 
Lissa 42 20 47 69 

 (bedst onsdag mellem 1000 – 1200) 
eller mail: 

 
lissa_jensen@yahoo.dk 

 
Vinpræmier uddeles / Bronzepoint 

tildeles elektronisk 
 

VI SPILLER NU MED 
COMPUTERLAGTE KORT 

 
Pris 30.00 kr. pr. deltager (medbring 

selv forplejning) 
 

Min hemmelige 

makker 
 

Ih altså, hvor er jeg glad 

for, at makker gider 

spille med mig. Det 

sker jo, at jeg presser citronen for meget, når 

jeg kan se, at det er makker, der bliver 

spilfører. I dette spil synes jeg, at jeg bare 
meldte mine kort (hm!). Jeg (Nord) hævede 

til 6  på grund af K, som måske kunne 

hjælpe makker til 12 stik. 

 

    Nord           Øst          Syd           Vest 

                                       2               Pas   

     2              pas          2               Pas  

     2               pas          5               Pas    

     6                   alle   Pas  

 

2  = eneste krav 
2  = relæ 

2  = ikke tilpasning og svag 

5  = har du bare lidt så hæv 

 

S/ N/S K87542 

  82 

 BT 

 753 

 B9                DT3 

 T74                                   63 

 D864                                K9532 

 DBT8                                       962 
 E6 

  EKDB95 

 E7 

  EK4 

 

Det naturlige udspil var D. Makker stak og 

spillede E og spar til kongen. En lille spar 

fra bordet blev stukket af Øst, men den 

trumfede makker med 9. Uha, Vest 

trumfede over med T´en. Efter et øjeblik 

havde makker rest, da trumferne nu sad 2-2 
med indgang på 8 til de rejste spar. 

Makker berettede bagefter: 

” Jeg var lidt ked af det til at begynde med. 

Jeg havde 4 tabere, og jeg burde holde mig 

i skindet. Jeg blev reddet af din lange 

sparfarve og 8. Tak for den. Der var ikke 
mange chancer, men det sad, som jeg 

håbede.” 

Alle andre havde spillet en hjerterudgang 

med 11 stik. Det var der ingen problemer i. 

Makker syntes, det var et sjovt spil. 

 

 

 

Da næste udgave af bladet er planlagt til 

udkomme til september, bringer vi lige en 

lille foromtale af: 

 

Bro-Bridge 
 

Korsør KBK afholder Bro-Bridge 27. 

august 9.30-18.00 i aktivitetscentret 

Teglværksparken 50 i Korsør. 
 

300 kr. pr. spiller incl. buffet og fri kaffe/te. 

Tilmelding: rasmussenj20@gmail.com 

Bankkonto: 1551 4950070617. 

accept v/ betaling. 
 

SØLVPOINTS 
 

Vinpræmier 

 

 

N 
V   Ø 

S 
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MELLEMRÆKKEN 
 

Så blev det overstået. Alle hold blev i deres 

række. Bedst gik det for Claus Moesgaards 

hold, de blev nr. 2. 

Vi glæder os til den nye sæson, hvor vi har 

4 hold i mellemrække 2. Ole Coldings hold 
ser ud til at have bidt sig fast i mellemrække 

1. Skal vi have en oprykker til næste år? 

 

Resultater fra sidste runde: 

 

Mellemrække 1 
 

Ole Colding Olsen – Jens Houlberg 

1,03 – 18,97 

Ole Colding Olsen – Michael Soetmann 
10,65 – 9,35 
 

Ole endte som nr. 9 (9). 

 

Mellemrække 2 Y 
 

John Maagaard – Karsten Munch 
14,68 – 5,32 

John Maagaard – Ejgil Sjøgaard 

2,99 – 17,01 
 

John endte som nr. 9 (8). 

 

Mellemrække 2 X 
 

Claus Moesgaard – Niels Hagemann 

17,60 – 2,40 

Knud G. Rasmussen – Tommy Elholm 

15,37 – 4,63 

Claus Moesgaard – Niels Anker 

10,22 – 9,78 

Knud G. Rasmussen – Bent Jakobsen 

6,54 – 13,46 

 

Claus endte som nr. 2 (2) og Knud som nr. 9 

(9). 
 

 

 

 

Minsandten om ikke Thomas Nielsen – 

Hans Ulrik avancerede til 1.-pladsen i 

multihold uden at spille. De sluttede på 

11,91, og det var nok til at vinde og samtidig 

få deres billede i bladet. 

        Thomas                            Hans      

 
Redaktionen har fulgt med på nettet og 

fundet et par spil. 

 

Mellemrække 1 
 

Kolde fødder? 
 

Jan og Ole spillede en frisk 3ut. Efter Syds 

åbning 1  er 3 ut en rimelig melding. Mon 

ikke Nord blev bleg, da D lå i bordet? 

Reddet af gong-gongen holdt kongen stik. 

Her skal man altså i 5 . Det var dog langt 

fra den eneste Nord, der spillede 3ut. 5 borde 

af 12 havde heldet med sig. Vagn & Pia 

spillede mod den sikre 5 . Det gav kun 1 

IMP, men kunne være blevet en dyr affære. 
 

Ø/ø-v KB4 

  76 

 E82 

 EDBT7 

 ET653                 D2 

 98543                                   EDBT2 

 64                                 T973 

 6                                       84 

 987 

  K 

 KDB5 
  K9532 

Mellemrække 2 X 
 

Her skal du et spøjst spil. Ø/V har en oplagt 
4 spar melding. Med tilpasning 4-4 i spar 

skal man i 4  i en holdturnering. 

Men kan den vinde? Nej! Den går 3 eller 4 

ned. Jeg kan ikke forklare hvorfor 3 par er i 

3 ut. Har de kikket? 
 

Kaptajn Knud og Ole var i guldkontrakten 

(denne gang). Desværre var holdkammera-

terne Hans og Jesper offer for det samme, så 

et lige spil. 
 

V/ ingen T984 

  9 

 94 

 K85432 

 6532                 EKDB 

 KT4                                   DB7 

 DT63                                E85 

 B9                                       DT7 
 7 

  E86532 

 KB72 

  E6 
 

ooooooooooooooooooooooooooo 
 

Lidt ekstra for en dobling 
 

Vi havde jo 2 hold med i denne række, så vi 

kikker lidt efter Moesgaards hold for at 

finde et spil. 
 

Ø/ø-v B7 

  D7 

 ET8654 

 DB4 

 D42                 T98653 
 986542                                   EKBT 

 D93                                  - 

 6                                       E93 

 EK 

  3 

 KB72 

  KT8752 
 

Her var Thomas og Hans-Henning (sub.) så 

”heldige” at blive doblet i en 4 , som gav 

11 stik med kun 2 spartabere. De fik 990 for 

det. Makkerne Claus og John fandt ikke 

offermeldingen i klør, men de doblede dog 
ikke en 4 , som også gav 11 stik. + 340 var 

da en pind til de andres ligkiste. Det var mod 

Niels Hagemann. 

 

Mellemrække 2 Y 
 

Flot meldt! 
 

Her er et spil, hvor John havde de rigtige 

holdmakkere med. Lisbeth og Michael fandt 

her den flotte ruderslem. Der er kun en 

enkelt spartaber. Mon ikke Syd har været 

lidt for passiv i sin første melding. Det bliver 

ikke nemt efter 1 , 1 , 4  at finde denne 

slem. 

Kun 2 par fandt den. 

I samme spil havde John og Hans Knudsen 

fornøjelsen at sætte Øst 3 gange i en 3ut. 
 

Det gav +1070 i dette spil. Det var en hel del 

over ”normalen”. 
 

V/ ingen BT4 

  B53 

 63 

 B8732 

 2                 75 
 ED87                                   K64 

 KB85                                 EDT92 

 E964                                       KDT 

 EKD9863 

  T92 

 74 

  5 
 

Redaktionen måtte spørge Michael: 
 

Svaret var: 

Vest (Lisbeth) åbnede med 1 , jeg meldte 1

 og syd kom med 3 . Nu gav Lisbeth den 

fuld gas med 4 , jeg cuebiddede i 4 , 

Lisbeth i 4 . 4 UT efter esser og 5 , der 

viste 3 esser. Så var det jo let at melde 6 ! 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 
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Wonterghem   melder fra BK 83 
 

Sidste holdkamp i de indledende runder. Vi 

var 3 hold, der kæmpede om 1. pladsen og 

der med retten til at vælge modstander i 
semifinalen. Vi skulle spille mod holdet der 

lå sidst i A.rækken, så nu skulle den bare 

have gas! 

1.Halvleg forløb nogenlunde efter planen og 

i anden halvleg satte vi os NS over for Søren 

og Vivi Holme Jensen. 

17  DB5 

N/Ingen    ET54 

   B3 

   ED64 

 ET87 
 

 K9 

 963  KDB7 
 965  EK42 

 B85  732 

   6432 

   82 

   DT87 

   KT9 
 

Jeg åbnede 1 klør i N, Ø doblede, S pas og 

V meldte en spar. N og Ø passede og S 
meldte nu 2 klør. Den passede både Ø og V 

til. Vi gik en ned i to klør, hvor rigtigt mange 

ØV spillere var kommet for højt. Havde du 

passet på Ø’s hånd? Nogle havde måske 

meldt en UT efter N’s kløråbning (det havde 

jeg gjort) men den bør nu også gå en ned! 

God bridge. 

 

I spil 26 gik det helt galt for os! 

 

Øst 2 ruder (svag!! med 6 farve), S pas og 

bemærk nu Vests pas ( god bridge/ 
kortvurdering ), Nu havde jeg i Nord en 

vanskelig melding, synes jeg. Pas var ikke 

en mulighed, jeg kunne eventuelt melde 2 

hjerter, men med en femfarve i spar NEJ, 3 

ruder ville spørge om hold, men 4 ruder ville 

vise begge major, men nogle/mange flere 

point!, Så jeg doblede! Nu var der Syd, der 

var i problemer. Hun kunne selvfølgelig 

have meldt 3 klør, men hun satsede på en 

pas! 11 stik i to doblede ruder. Hvem kan 

svare på det uden at kigge (-: 

 
26  76532 

Ø/Alle    KDB84 

   E 

   D2 

 EDT94 
 

 8 

 E652  93 

 8  KDB932 

 K54  EB86 

   KB 

   T7 

   T7654 

   T973 
 

Sidste spil er endnu et bevis på at man også 

kan vinde i bridge på at sige pas! Når man 

læser bridge, er det jo ofte de hårde 

vindende meldinger, der er i fokus, men! 

 

  

28  KD987 

V/NS    T9 

   B53 

   E62 
 EB4 

 
 T62 

 KB862  D43 

 T  ED984 

 KB93  D8 

   53 

   E75 

   K762 

   T754 

 

Her meldte V en hjerter, jeg meldte en spar 

og Ø 2 ruder, syd pas og vest genmeldte 2 

hjerter. Alle pas. 2 hjerter vinder, hvor 
rigtigt mange ØV par går ned i en udgang. 

Flot meldt. 

Behøver jeg at nævne, at det ikke blev os, 

der fik lov til at vælge modstand 

 

Fra ”gamle” dage 
 

For 20 år siden: 
 

Klubpræsentationen 
 

Et af de nye skud på stammen i distriktet er 
Vig Bridge Club. Det kunne være 

spændende at høre lidt nærmere om den 

”nye” klub, så jeg iler med at stille 10 

spørgsmål med ”den nysgerrige mikrofon”. 

Vi byder velkommen i spalterne til 

formanden Peder Jensen. 
 

1 Hvor længe har jeres klub eksisteret? 

”Klubben er stiftet i 1987, så 10 år.” 
 

2 Hvor mange medlemmer er I? 

”Vi er for øjeblikket 40 aktive spillere” 
 

3 Har I undervisning? 

”Nej, men vi har haft det i hvert fald 

halvdelen af de 10 år vi har spillet.” 
 

4 Er der noget, du tror, distriktet kan hjælpe 

jer med? 

”Næh, joh, måske med Top-16.” 
 

5 Hvordan er stillingen i jeres A-række lige 

nu i makkerpar (14. marts 1997)? 
 

1  Ruth Wesenberg L.-Gertrud Vestergaard  1196 

2  Lise Jensen-Preben Thonesen                   1181 
3  Paula Møller-Claus Bøeck                        1165 
4  Jette Dalgas-Peter Koch-Knudsen            1133 
5  Kirsten Klæbel-Rigmor Jensen                  1132 
6  Marie Andersen-Ryan Rasmussen             1125 
7  Gerda & Villy Larsen                                1100 
8  Niels Chr. Christensen-Peder Jensen        1072 
9  Gerda & Hans Jørgen Nielsen                   1065 

10 Annelise Christensen-Niels Møller-Jens. 1064 
 

6 Kender du en spiller fra BK 83 i Slagelse? 

”Nej.” 
 

7 Hvad tror du gennemsnitsalderen er i 

jeres klub? 

”Den er høj. Jeg tror den er omkring 65.” 

8 Sender I en repræsentant eller flere til 

distriktets generalforsamling? 

”Det tror jeg ikke.” 
 

9 Spiller I Top-16, når den almindelige 

turnering er færdigspillet? 

”Det prøver vi i år.” 
 

10 Spiller I både hold- og makkerpar-

turnering? 

Ja, men de fleste spillere er ikke meget for 

holdturneringen p.g.a. styrkeforskel.” 
 

(Som den kvikke læser har regnet ud, er der 

30 års jubilæum i år!) 
 

        KD73  KT4  EDB2  ED 
 

 862                 T95 

 B75                                   D6 

 K854                                 T973 

 T98                                      K652 
 

          EB4  E9832  6  B743 
 

Kontrakten var 6 hjerter, efter at Nord 

havde åbnet med 2ut. Klør 10 blev spillet ud. 

Der blev knebet med klør dame, som blev 

stukket af kongen. Der kom klør igen til 

esset. Den kan ikke vinde, der er en 

trumftaber. Jeg havde selv lagt kortene til én 

for lidt. Kan du vinde med åbne kort? 
 

Følg godt med. Efter klør es trækkes ruder 

es. En ruder trumfes. Over på spar dame og 

ny ruder trumfes. Over på spar konge sidste 

ruder trumfes. Spar es trækkes og minsandt-

en om ikke alle bekendte. Nu ser det sådan 

ud når klør bonde spilles og spar 7 kastes. 

              7    KT4    -    - 

 -                 - 

 B75                                   D6 

 -                                 - 

 8                                      65 
 

             -     E9       -  B7 
 

Så kommer klør 7. Trumfer Vest med 7´en 

stikkes med T´en og rest. Trumfes med 
bonden så kongen, og damen knibes. 

N 

V   Ø 
S 

N 
V   Ø 

S 
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Distrikts hold 
 

Favoritsejr ! 
 

Som redaktionens kyndige bridgeanalytiker 

forudsagde allerede efter blot to runder, 

endte det med sejr til Bent Daugaards hold. 
 

Serie 1 
 

Slutstillingen blev: 
 

1   Bent Daugaard                     139,20 

2   Ib Larsen                               97,91 

3   Hanne Knudsen                    96,90 

4   Henning Madsen  96,17 

5   Helga Kaldau           86,12 

6   Christian Christiansen          81,72 

7   Hans C. Nielsen                   79,34 

8   Helle Bergmann                   77,91 
9   Kirsten Schou                       72,65 

10 Henning Eilertsen                 72,08 
 

Et mesterspil? 
 

Du sidder Syd med denne hånd og skal spille 

ud mod 4  doblet. Øst har selvfølgelig 
meldt ruder og Vest har vist spar. 

 

     5    KD843    B8    EDB52 

 

Inden vi går videre, vil jeg lige komme med 

et godt råd: 

I en holdkamp bør delkontrakter ikke 

dobles, med mindre man sikkert kan sætte 

kontrakten 2 gange. 
 

Se her hvad der skete, hvis du valgte K. 
 

Ø/ ingen KDB8 

  762 

 975 

 973 

 ET9743                 62 
 BT9                                   E5 

 62                                 EKDT43 

 KT                                       864 

 5 

  KD843 

 B8 

  EDB52 
 

K går til esset. 5 går til damen. 5 til 

esset. B giver afkast af spartaberen. Der er 
nu kun 2 klørtabere ved opspil mod K. 

10 stik. 
 

Nu var det så heldigt, at vinderne, som sad 

N/S, havde råd til den slags gambling 😊. 

 

 

 

 

Multiholdvinder i serie 1 

blev Gorm Jensen – Carl 

Andersen med 12,62 

 

Vinder af Serie 1: 

Fra venstre 

Carl Erik Møller 

Dagny Lundgaard 

Carl Andersen 

Gorm Jensen 
 

God Fornøjelse i 

mellemrække 2 ! 

 

Noget mere spændende var det i 
 

Serie 2 
 

Stillingen i toppen inden den sidste kamp 

så sådan ud: 
 

Gunhild Gundersen 118,16 

Jonna Kjelkvist Larsen 116,20 

Gunna Steffensen 110,11 
 

Er der noget at sige til, at der var nerver på i 

alle de sidste spil? Ydermere skulle Jonna 

og Gunna mødes i den sidste kamp. Denne 

kamp vandt Gunna med 15,50 – 4,50, men 

det rakte ikke til at indhente Gunhild på 
førstepladsen. 
 

Slutstilligen: 
 

1   Gunhild Gundersen 127,51 

2   Gunna Steffensen 125,61 

3   Jonna Kjelkvist Larsen 120,70 
4   Martin Rather 117,15 

5   Ingelise Meiland  114,19 

6   Bent Larsen   105,66 

7   Anders Sisbo                 88,07 

8   Leif Andersen   45,41 

9   Gitte Worsøe   36,55 

10 Inge Düz    19,15 

 

 

Naturligvis kommer der et spil fra ”næsten 

topkampen”, hvor de 2 kaptajner Gunna og 

Jonna mødtes i første halvleg. 
 

V/ ø/v 62 

  DB8765 

 6 

 EDT9 

 DB43                 EK7 

 E                                   KT43 

 E9742                                 KBT8 

 873                                       64 

 T985 

  92 

 D53 
  KB52 
 

Dette er virkelig et interessant spil. Der er 

mange udgangskontrakter, der kan vinde. 

Topkontrakten som giver mindst 10 stik er 4

 hos Ø/V. Mon ikke der kommer ruder ud 

fra Nord. Så er der pludselig 11 stik. Den er 

dog svær at komme i med en 4-3 fit. 

5  hos N/S er et godt offer i den gunstige 
zonestilling. 

Hvis Vest åbner med 1  og Nord melder 1 

eller 2 , er 3 ut et godt forsøg af Øst. Den 

vinder 11 stik hver gang med hjerterudspil, 

hvis altså man finder D. 

Jonna spillede 2  med 10 stik. 

 

 

Vinder af multihold i serie 2 

blev Ingelise Meiland - 

Grethe Andersen med 12,49. 

 
Vinder af Serie 2: 

 

Hans Jørgen Kolding 

Inger Stoksbjerg 

John Erik Nielsen 

Gunhild Gundersen 

 

God fornøjelse i serie 1 ! 

 

 

N 
V   Ø 

S 

N 

V   Ø 
S 
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Din Melding? 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Det er nu ved at være et stykke tid siden, at 

”Ekren” konventionen blev introduceret. 

Den var oprindeligt beskrevet som visende 

5-4 i major og under 12 HP. Nu er der 

mange, der bruger den som visende 4-4. En 

læser har fået et problem med denne hånd, 

hvor makker åbner med 2  (4-4 i major) og 

næste hånd melder 3 . 
Hun vil nu gerne høre, hvad panelet har af 

løsningsforslag i situationen. ”Mon ikke der 

er nogen af dem, som spiller med 4-4”?, 

spørger hun. 

 
Dette er din hånd som Syd. 

 

      EK5      ED2      BT    DB953 

 
Makker (Nord) åbner med 2  (mindst 4-4) 

og Øst melder 3 . Så er det dig. 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

Det er et godt spørgsmål, hvad der skal 

meldes efter en indmelding af en 

minorfarve. Jeg og min makker har p.t. ikke 

nogen aftale, men det får vi så måske 

efterfølgende. 
Uden nogen aftale vil jeg i det konkrete 

tilfælde doble. Lader makker den stå, spiller 

vi så 3 ruder doblet. Jeg tror aktuelt godt vi 

kan sætte den. Hvis makker er renonce i 

ruder, og flytter til en majorfarve er vi i 

udgang lidt efter. 

 

Karsten Meiland, BK 83    

 

Efter vores system vil en dobling være straf, 

og det vil være mit valg med ruder udspil. 

Vi bør mindst kunne sætte kontrakten to 
gange, forhåbentlig flere. Udgang er 

derimod langtfra givet. I spiller hold, og 

ingen i zonen 
 

Jan Petersen, Kalundborg    

 

Det ser ikke helt nemt ud – og afhængigt af 
hvor dårlig man har aftalt, at 2 Ru kan 

være….  
 

I en holdturnering , vil jeg nok melde 4 ru, 

og så håbe at makker kan finde ud af at 

melde sin bedste/længste farve. 

 

Med de 16 hp uden for modstandernes farve, 

og god honnørstøtte i begge majorfarver, 
mulighed for at kunne trumfe ruder på den 

korte trumfhånd .. . . . . jo så må det være 

der, vi havner. 

 

Otto Rump, Skælskør 

 

Alt efter aftale: 

Med en makker melder jeg 4 : Vælg selv 

farve! 

Med en anden makker dobler jeg: Vælg selv 

farve! 

Bridge er jo nemt😊 

 

Tommy Elholm, Ringsted BK  

 

Det er desværre ikke lykkedes at få svar fra 

Tommy denne gang. 

 
 

 

 

 

 

 

Her er spillet fra Svinninge bridgeklub:  
 
N/ ingen D832 

  BT953 

 93 

 K4 

 T64                 B97 

 K64                                   87 

 85                                 EKD7642 

 ET762                                       8 

 EK5 

  ED2 
 BT 

  DB953 
 

Der er her 3 spartabere og 1 hjertertaber i 3-

ruderkontrakten. 

Med bedste modspil går selv 3 hjerter én 

ned. 
 

Hvad ville du have meldt? 
 

Nu er det jo sådan, at man i holdturneringer 

(som her) ikke skal doble delkontrakter, 

med mindre man kan se kontrakten 2 nede. 

I det pågældende spil, hvor alle godt nok er 

uden for zonen, giver den vundne 470 mod 

den udoblede 110 kontrakt. I zonen 670 ! 
 

Selvfølgelig skal man tage chancer i bridge 

og Syds hånd frister da til en strafdobling. 

En anden måde at gribe tingene an på er ved 

at konkurrere.  
 

Som det ses af panelets svar er vi lige på en 

grænse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Bridgeforbund 
 
Havde inviteret til Landshandicap 

turnering 2017. En af disse sektioner blev 

spillet i Slagelse bridgecenter den 2. april. 
 

Der var mødt 20 par frem, og de 10 par, der 

forbedrede deres handicap mest, kommer 

her: 
 

1   Susanne Anker-Inger Trosberg       -1,15 

2   Bente Kjeldal-Jens E. Jensen          -0,96 

3   Ejner Bryld-Mogens Nielsen          -0,82 

4   Aase Andersen-Marianne Hammer-0,78 

4   Heidi & Per Quist Nielsen              -0,78 

6   Uffe Kjær-Per Hansen                    -0,67 

7   Hanne Lehd-Gurli Nielsen              -0,44 

8   Inge Düz-Benthe Morange              -0,21 

9   Hanne Melchiorsen-Jan Petersen    -0,15 
10 Orla Kristiansen-Martin Rather      -0,06 
 

Nu er der jo 2 måder at gøre resultatet op på. 
Hvis man bruger den ”gammeldags” metode 

så top 10 sådan ud: 
 

1   Bente Kjeldal-Jens E. Jensen            353 

2   Heidi & Per Quist Nielsen                 349 

3   Susanne Anker-Inger Trosberg         337 

4   Ase Andersen-Marianne Hammer     326 

5   Ejner Bryld-Mogens Nielsen             324 

6   Uffe Kjær-Per Hansen                       318 

7   Orla Kristiansen-Martin Rather         298 

8   Lis Pilegaard-Vagn Brobæk              291 

9   ”Oversidder-par”   middel =              270 

10 Hanne Melchiorsen-Jan Petersen      264 
 

Turneringen var tilrettelagt, så man ikke 

mødte alle de andre par, idet man spillede 3 

spil mod 10 af de andre par. Tilsyneladende 

var et enkelt par ikke mødt frem, så en del 

par fik en oversidder runde. 

 

 

 

 

 
 

Spiller du med konventionen ”4. 

farve” = udgangskrav, skal du 

huske, at svarer ikke kan bruge 

den, hvis hun har 

forhåndspasset! 4. farve vil så 

være naturlig. 
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Mysteriet løst 
 

Vi havde i sidste nummer vist dette kort, 

med et spørgsmål om betydning af ”H”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har modtaget dette fra Gunna Steffensen, 

Jyderup BK. 

 

”Mon ikke “Heer”  betyder herre, og 
“Vrouw”  betyder frue?” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunna havde ret. Det er et hollandsk 
spillekort. Vi har også fået fat i damen og 

bonden, så I kan se hvordan de ser ud. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunna oplyser også dette: 

 
B = Boer = knægt 

V = Vrouw = dame 

H = Heer = konge 

 

 

 

 

 

Kan det virkelig passe, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

at du i hele sæsonen ikke har haft et eneste 

meldeproblem? Tilsyneladende – jeg har i 

hvert fald ikke hørt fra dig eller nogen andre 

for den sags skyld. Skulle det endelig ske i 

den nye sæson, at du får et problem, skal du 

blot sende dit problem til bladet, så finder 

”vi” en løsning! 

 

MIX-PAR 
 

Sæsonens sidste distriktsfinale løb af stablen 
i Slagelse 23. april. 22 forventningsfulde par 

var mødt op for at blive distriktsmestre. 

Forventningerne slog ikke til for alle, idet 

det kun er ét par, der kan vinde. 

Det var en relativ kold dag, som var velegnet 

til indendørs aktiviteter. At dømme efter 

stemningen var alle tilfredse med turne-

ringens afvikling. Resultaterne var 

naturligvis ikke lige gode, men det var da en 

god og måske også lærerig oplevelse at 

deltage. Noget usædvanlig var den store 

afstand fra nr. 1 til resten af feltet. Det var 
helt sikkert de rigtige vindere. 

 

Top-5 går til DM. 
 

Der blev spillet 3 spil mod hver og her 

kommer facit for bedste halvdel: 
 

1   Pia Larsen-Jan Petersen                     222 

2   Elsebeth & John Maagaard                    80 

3   Lene Holst-Hans-Henning Nielsen      71 

4   Lone Skov Jensen-Per Hansen             46 

5   Lis Pilegaard-Vagn Brobæk                36 

6   Jonna Kjelkvist & Ib Larsen                 32 

7   Inge Jensen-Benny Kristensen             30 

8  Susanne Anker-Christian Burchardt     13 

9   Hanne Knudsen-Ole Svinth                  11 

10 Kirsten Klæbel-Gorm Jensen                   9 
11 Gunhild Gundersen-Hans J. Kolding     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De ”heldige” vindere 

Dagens spil blev dette. Det voldte mange par 

problemer. 
 

N/ø-v 74 

  EBT987 

 92 
 T63 

 BT65                 9 

 4                                   53 
 KDB83                                 T65 

 B92                                       EKD8754 

 EKD832 

  KD62 
 E74 

   - 
 

Det var godt nok sidst på dagen, så nogen 

må have været ”på vej hjem” allerede. 

Hvis du kikker godt på kortene, så er der 13 
stik hos Nord/Syd i en hjerterkontrakt. Kun 

3 par var i lilleslem og ingen i den store. 

Det svære var ikke at tage de 13 stik, det fik 

alle. De fleste i Nords stol ville nok åbne 

med 2  (seksfarve). Hvad tænker Syd? 

Hvis makker bare har E, er der ved 
normalfordeling 6 hjerterstik, 6 sparstik og 

E. Så prøv med Blackwood eller RKC 

1430 og meld 6 . Makker kan have E og 

ikke E. Er du frisk, så meld 7 . Det er mest 

sandsynligt, at det er E makker har😊 
 

Den nye generation 

Klar til Mix-Par om 15 år? 

N 
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Påsketurnering 
 

BRIDGE 83 Skærtorsdag  

  

 

Vejret var koldt. Det var ideelt påskevejr til 

bridge. 40 par havde gættet rigtigt m.h.t. 

vejrudsigten. Det var måske ikke lige sagen 

at få et (påske)æg som i tennis, men humøret 
forblev højt og turneringen blev afviklet i 

god ro og orden, med distriktsformanden 

som turneringsleder. Det var i 4 5-bords 

rækker, som gav disse TOP-5 resultater: 
 

A-rækken 

1 Ulla Wenzzel - Otto Rump                    37 

2 Lisbeth Dam - Elsebeth Maagaard        17 

3 Carsten Abildgaard - Jesper Stokholm    8 

4 Leif Madsen - Michael Svendsen            6 
5 Helle Elbro - Torben Sværke                  0 
 

B-rækken 

1 Lissa Hjørnegaard - Annette Nielsen    17 

2 Christian Christansen - Poul Olsen       16 

3 Hanne Knudsen - Ole Svinth                 15 

4 Lone & Søren Rungholm Jensen             6 

5 Kirsten Matthes -Jens Aage Petersen      6 
 

C-rækken 

1 Helle & Svend Ravn                              38 

2 Lykke & Orla Kristiansen                     22 

3 Else Ostenfeld - Svend Harrschou        18 

4 Vibeke Johnsen - Anne Rath                 10 

5 Karen Vængebjerg - Niels Johansen       7 
 

D-rækken 
1 Nina Nielsen - Bent Madsen                 47 

2 Gurli Müller Visler - Jan M. Petersen   22 

3 Poul Gorm Hansen - Anders Vigen      11 

4 Aase Bach Jensen - Joan Meyer              1 

5 Doris Ventrup - Jytte Vestbjerg             -4 
 

Der var kun glade rækkevindere. De blev 

foreviget af Inge Jensen, vores næsten faste 

fotograf. 
 

Ulla og Otto 

Lissa og Annette 

Svend og Helle 

Bent og Nina 
 

Dagens spil må være dette. Det viser, at det 

kun var i A-rækken, man nåede i slem. Et 

par var i 6  og ”mestrene” var i 6ut - begge 

på Nords hånd. Alle andre i salen på nær et 

enkelt par (i A-rækken) var i udgang i ut 

eller ruder og fik mange stik! 
 

S/alle D7 

  K32 

 EDT5432 
 9 

 62                 B943 

 B984                                   EDT7 
 B7                                 96 

 B8654                                       D73 

 EKT85 
  65 

 K8 

  EKT2 
 

Når makker åbner med 1  er det ikke en 
kravhånd (5 tabere). Når makker så melder 

3  oven på Nords 2 , er problemet, 

hvordan får man at vide, at Syd har K. 

Personlig stod jeg af i 3ut, men fik alt for 

mange stik. 

 
 

POKALTURNERINGEN 
 

Det var et godt spørgsmål, 

om vi stadig havde hold med 

i 6. runde af pokalturne-

ringen. Svaret kom 10. april. 
 

Desværre blev det til et nederlag på 97-36, 

så turen til Århus var forgæves. Vi har nu 

ikke flere hold med i turneringen. Det var en 

lidt skuffet holdkaptajn Thomas Nielsen, 

der sender denne lille rapport. 

 
Jeg havde Jan Petersen med som substitut 

for Hans Ulrik, men det var heller ikke nok 

:-). Der er ikke så meget fra kampen, de var 

bare var bedre, de fandt udgangene, hvor vi 

var i tvivl osv. 

Men spil 28 får du, hvor vi blev holdt ude af 

en 4 spar og ikke turde doble deres 3 hjerter. 
 

    Nord           Øst          Syd           Vest 
                                                         Pas   

      1              2              D              2  !! 

       D              Pas           Pas            3  

       Alle Pas    
 

V/n-s KB3 

  D72 

 E4 

 EB952 

 T87                D5 
 T96                                  KB8543 

 832                                 KD5 

 KT83                                       D7 

 E9642 

  E 

 BT976 

  64 
 

Med deres ”2 ” indmelding kunne vi ikke 

finde 4 , og vi fik ikke doblet deres 3 ☹. 

Udspil B og 6 stik til fjenden.  
 

Ved det andet bord vandt Syd 9 stik i 2 , 

lidt heldigt for 4  spar bør vel vinde. 
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ODDS ! 
 

En spil, hvor det er godt at have basal viden 

om procenter er dette. Forestil dig, at du er 

i 6ut på Syds hånd. 
 

 65 

  EK8762 

 963 
 82 

 74                 E9832 

 DBT                                   543 

 T84                                 752 
 965                                       B734 

 KDBT 

  9 
 EKDB 

  EKDT 
 

Du venter spændt på udspillet og på at se 

bordet. Du får hjerter ud til esset, ØV! 

Fjenden skal ind på E, så du kan ikke 

trække K. 

Hvad er der af chancer? Første mulighed er 

at toppe klørerne og den anden er at knibe i 

klør i stik 2. Hvad vælger du? Det er for sent 

at kikke i tabellen. Klørknibningen er en 

50% chance. Med 7 kort ude er der kun 37% 

for at knægten falder ud efter 3 runder klør. 
Husk det, hvis du kommer i situationen. 

Skulle der kun sidde 6 kort ude, så er det 

bedst at toppe farven. 
 

Ja, ja, jeg ved godt, at det ikke er den store 

forskel, men jo flere gange man kan øge 

procent-chancen jo bedre. 

Nu er der det med vores ”hard disc”, at der 

er begrænset plads efterhånden som årene 
går. Der er da meget andet at huske på. Det 

er imidlertid bedre at vide lidt frem for slet 

ingen ting. 

 

 

 

Kvalifikation til  

BEGYNDER DM I PAR 
 

Søndag d. 2. april mødte 22 ”nye” par op til 

turneringen i Slagelse bridgecenter. Der 
blev spillet i 3 rækker, med spillerne fordelt 

ligeligt, så der var samme gennemsnits 

handicap i alle 3 rækker. Der blev spillet i 

N/S – Ø/V rækker og du får de 3 række- 

vindere i N/S og Ø/V: 
 

Blå-række (8 par) 

Nina Nielsen-Bent Madsen N/S              85 

Lis Hævdholm-Bente Mogensen Ø/V     89 
 

Rød-række (8 par) 

Lianne Hansen-Henrik Aarøe N/S         113 

Erik Svendsen-Lauge Voldby Ø/V         80 
 

Hvid-række (6 par) 

Mai-Britt & Michael Thy N/S                 71 

Rita Simonsen-Torben Elleby Ø/V         56 
 

Der var 8 sølvpoint til hver af de ovennævn-

te par. Et enkelt spil til at illustrere det 

faktum, at al begyndelse er svær. 
 

Ø/ ingen DT987 

  53 

 762 
 EKB 

 K64                 E53 

 82                                   KDT964 

 DT98                                 53 

 9852                                      74 

 B2 

  EB7 

 EKB4 

  DT63 
 

Bortset fra 2  var alle kontrakter hos N/S. 
 

6 x 3 ut med 8 stik (1), 9stik (2), 10 stik (2) 

og en enkelt med 11 stik. 

1 x 2ut med 8 stik. 1 x 2  med 7 stik (udspil 

B). 1 x 4  med 9 stik. 1 x 3  9 stik og 1 

x 4  12 stik uden trumf EK !!! 

 

God sommer !!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Stakkels  

Turneringleder Lassie blev tilkaldt. Da han 

kommer til bordet, er der vild diskussion. 

Der diskuteres ret så højlydt, og da Lassie 

beder om forklaring, er der ingen, der tager 

notits af ham. Hvilke kort, der på nuværende  

tidspunkt tilhører hvem, er umuligt at 

rekonstruere. 

Lassie giver op og lader spillet stå ved magt. 

Næste udgave kommer til 
september. 
 

Der er naturligvis ikke så meget at skrive 

om, men der er vel en del om den nye 

sæsons turneringer. 

Har du selv spillet sommerbridge, så send et 

spil til mig. Du må da have haft ét godt 

spil😊 ( eller et dårligt ☹ ). 
 

 
 

 

Turneringsleder 

Dertil kommer en straf for utilbørlig 

optræden og straf for ikke at lægge kortene 

på bordet efter reglerne. I alt 11 strafpoint. 

Det var lige efter bogen. 

 

Wauw-(vov), det var noget af et hundeslags-

mål ! 
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