BRIDGE
I Vestsjælland
Der var jo lidt om tilslutningen til distriktets
turneringer fra en tidligere historie i bladet.
Mon vi kan knække den lidt kedelige række
af for få tilmeldinger. Her er i hvert fald en
opfordring, som vi håber kan ”vække” jer.

DISTRIKT
VESTSJÆLLAND
ÅBEN-PARTURNERING
2017/18
SØNDAG DEN 26. NOVEMBER 2017
KL. 9.30
Spillested: Slagelse Bridgecenter
Pris:Kr. 150,00 pr. spiller.
Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles
ved tilmelding. Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser.
Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier. De 5
bedst placerede er kvalificeret til DM i
Svendborg, 13.-15. juli 2018.
Tilmelding: gennem formanden per e-mail
eller på nedenstående blanket skal være Otto
Rump i hænde senest den 12. november
2017. Ved elektronisk tilmelding husk at
angive om fortæring ønskes!
Foretrukken betaling er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 – husk
navne!

Nr. 3 17. årgang: November 2017
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk

Husk at overveje

2 spil fra Per Granlund

Du sidder i et meldeforløb, hvor du har
åbnet med 1 på denne hånd. Nu melder
næste hånd 2 . Makker og næste hånd
passer. Hvad nu?

En ufortjent top fra i mandags.
Jeg åbner med 1 ut i øst (ment som 12-14),
der opfattes som 15-17 Hp. Makker Vagn
Ole Olsen var substitut mod Lene & PoulMichael la Cour.
Så er makker ikke til at stoppe, før vi lander
i6 .
Da klørene bliver spillet den rigtige vej mod
K, skal der kun gættes om D var ærlig
tilspil.
Knibning til Tien og 12 stik.

K9632

5927 7761

Nye regler
Der er kommet nye
bridgelove. Vi bringer her en
ting mere, der er ændret efter
de nye 2017 regler.
Når man opdager, at man selv har forklaret
forkert, skal man af egen drift rette
forklaringen og sørge for, at turneringslederen bliver tilkaldt. Denne pligt har man
også, hvis man har glemt en alert, hvis man
har alertet forkert, eller hvis man opdager, at
man har glemt en væsentlig del af
forklaringen. Hvis det er efter den
afsluttende pas, skal man reagere omgående.
Tidligere skulle man også reagere
omgående, hvis det var før den afsluttende
pas, men det nye er, at man også må vente
til lige efter den afsluttende pas (§ 20F4

Ingen kampe i oktober for
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Nu er det lige her, man skal huske at tænke
over, hvad makker kan have, eller sagt på en
anden måde, hvad makker ikke har, så du
kan finde den rigtige melding. Det er også
en overvejelse værd, at tænke på hvad
hjertermelderens makker har/ikke har.
Hvis makker har points og en rimelig solid
hjerterfarve og ingen sparstøtte, er det rigtigt
for ham at passe.
En dobling foran hjertermelderen er ikke
straf. Det beder makker melde et eller andet
eller sige pas. Det er ret sandsynligt, at
makker siger pas til din dobling i dette
meldeforløb og med din fordeling i hjerter.
Hjertermelderen har ikke en kanonhånd, (og
det har hendes makker tilsyneladende heller
ikke) så havde hun doblet din sparmelding.
Nu må makker ud af busken.
Konklusionen må være, at 2 IKKE er den
rigtige melding. Man skal doble.
Det betyder også noget, hvis I spiller med
negative doblinger. Makker har ikke begge
minorfarver og 9-10+ HP. Doblingen er
stadig rigtig.

N/n-s

EBT73
E52
7
ET64

K82
87643
8642
D
N
V Ø
S

964
KT
EK953
K75

D5
DB9
DBT
B9832
Et andet spil fra samme aften, viser hvem,
der er ”parhaj” (Øst).
V/n-s

54
D754
ED
KDB43

K9863
T62
T85
T5
N
V Ø
S

EDB7
KB98
K73
76

T2
E3
B9643
E982
Denne gang gik det ud over Erna
Ryttersgaard - Bente Hvilsom. Parhajen var
selvfølgelig Per selv, der spillede kontrakten
i ut og ikke i hjerter alle fik 11 stik. (red.)
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S/ Ø/V

ED97
9432
6
EK54

Svinninge BK afholdt guldturnering 8.
oktober. Der kom 48 par, der spillede i én
seksbords række og to syvbords rækker.

29
27
18
14
13
12

Hanne & redaktøren
Jyderup & Svinninge BK

B5
DB865
D9832
8

C-rækken
1 Gitte Kristensen - Kristian Gregersen 106
2 Sanne Voss - Ivan Jørgensen
35
3 Bente Bak - Hanne Melin
34
4 Erik Nielsen - Knud Niemann
23
5 Arne Astrup - Flemming Hansen
17
6 Vera Bukhave - Inge Lise Schou
7

Her ser det ud til, at alle har åbnet med 1 ut
hos Syd. Så kommer det an på, om man har
et forsvar i orden. Der var en del i Syds stol,
der fik lov til at spille 1 ut, som ikke er så
nem at vinde.
Mange af dem, der har et forsvar, er nu i
stand til at vise begge majorfarver med f. ex.
2 , og mange Ø/V kom i en hjerterkontrakt.
Variationen kom så i antallet af stik i
hjerterkontrakten. Det varierede fra 8 til 10
stik.
S/ alle

E863
9
T85
BT532

Turneringsleder var Otto Rump. Han havde
godt styr på tingene og ledelsen var
upåklagelig. Her flankeret af Klubbens
formand Preben Jakobsen (stående).

DB97
KDBT8
KB74
N
V Ø
S

4
E4
ED62
KD8764

KT52
76532
93
E9

Niels & Torben
Spar 2 & Ballerup BK
B-rækken
1 Hanne Knudsen - Ole Svinth
2 Henrik Brandt - Ole Halvorsen
3 Margit Olsen - Carl Weber
4 Tage Christensen - Henrik Rud
4 Margit & Bent Daugaard
6 Ditte & Michael Højgrav-Huus

N
V Ø
S

Skal Syd? Det skete ved enkelte borde, at
Ø/V fik toppen efter denne dobling. 5 er et
godt offer, hvis man kun går 2 ned.

KT8
ET7
EKB
B973

Top 6 i rækkerne kommer her:
A-rækken
1 Niels Anker - Torben Sværke
2 Thomas Nielsen - Hans Ulrik
3 Lone Skov Jensen - Per Hansen
4 Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller
5 Pia Larsen - Ole Colding-Olsen
6 Annette Prehn-Erik Udsen

6432
K
T754
DT62

43
33
29
21
21
11

Gitte & Kristian
Svinninge BK
Der blev spillet de samme kort i hele salen.
Her kommer så lidt drilske spil. Èt spil fra
formiddagen, hvor alle var friske og ét fra
sidst på eftermiddagen.

Her var der ikke meget liv i Syd og Vest, så
Nord åbnede med 1 . Øst træder så ind med
2 . Syds hånd er nu forbedret en hel del, så
en 4 hjertermelding er ikke uforsvarlig. 5
trumfer og esset i fjendens farve. Den friske
(trodstidspunktet på dagen) Vest ”ofrer” af
de samme årsager til 5 . Skal Nord doble?

Til højre ved bordet ses Erik Nielsen ”still
going strong”. Han var med da klubben
startede for 60 år siden!!!
2

Vent med at fjerne
meldekortene fra
bordet, indtil der er
spillet ud !
Hvorfor viser vi ustandselig denne
opfordring?
Som det fremgår af lovteksten, er
meldeperioden ikke afsluttet, før der er
spillet ud. Meldekortene må derfor ikke
fjernes, før meldeforløbet er forbi. Jamen
hvorfor??

Der skal gives mulighed for udspiller og
dennes makker til at stille spørgsmål til
meldingers betydning. Det er ikke nemt,
når meldekortene er lagt væk!

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Lovens §17 stk. D.
Når meldeforløbet slutter som i § 22A,
slutter meldeperioden, når en af modstanderne derefter viser åbningsudspillets
billedside. Tidsrummet fra meldeforløbets
afslutning til meldeperiodens afslutning
kaldes afklaringsperioden.
Der er ingen straf angivet ☹

Lassie må give op

Denne gang blev det for meget for Lassie.
Han måtte smutte ud og tilkalde politiet. Det
viste sig, at hans fætter havde svigtet kulør,
og de andre spillere blev for ophidsede, så
det var umuligt at skabe fred. For at undgå
uagtsomt hundedrab måtte der ”solide” folk

til. Fætteren benyttede lejligheden til at
fordufte, medens Lassie bekymret så til ovre
fra hjørnet. Der manglede nu en spiller, så
kampen blev suspenderet. Lassie måtte
indberette sagen til turneringsledelsen til
senere afgørelse.

Med lidt lykke og held ses både vinderen Ole
Adamsen og 2´erne Ida og Karl. Lidt pile til
hjælp. Billedkvaliteten, hm!
3

Pokalturneringen
I dette års turnering
deltager distriktet med 7
hold. 1. runde blev
afviklet 22. oktober og
resultaterne kommer her,
5 Udekampe og kun 2 hjemmekampe og
vinder i blåt.
Niels Trier – Jan Petersen, Kalundborg BK
97-97 (9910 9810) !!!!!
Thomas Würtz –
Kalundborg
BK

Bent

Daugaard,
90-53

Niels Agger – Peter Møller-Nielsen, Vig BC
75-46
Torben Andersen – Thomas Nielsen,
Kalundborg BK
70-93
Jens Peter Simonsen, Rørvig BK – Henrik
Larsen
68 - 119
John Maagaard, BK 83 – Anne Nimb
John V.U.K.
Anders Neimann – Ib Larsen, Sorø BK
46-82
Vi vil selvfølgelig gerne bringe lidt spil. Det
kan være lidt svært med udekampe, her har
man jo ikke fordelingerne, medmindre man
har fået instruks på forhånd af redaktøren.
Vi har dog fået dette fra Ib Larsens kamp.
Ja, du har ret, det er svært at gengive et spil
når man ikke efterfølgende kan se
kortfordelingerne. I øvrigt var det en kamp
med ret udramatiske spil, 36 spil uden ét der
bare mindede om slem. Men et spil kan jeg
huske på grund af en helt vanvittig
fordeling, især når det drejer sig om
håndblandede kort.

N/ alle

E752
K542
KD78
3

ED987
ET9642
92
N
V Ø
S

T3
BT63
B53
EDT4

KDB9864
KB8765
Makker (Nord) åbner med 1 hjerter og jeg
(Syd) sidder med 13 sorte kort, og tænker
straks, at her må kunne blive noget stort.
Jeg svarer selvfølgelig 1 spar, og makker
kommer igen med 2 ruder.
Jeg melder nu 3 klør, som makker alerterer
som fjerde farve, og melder 3 ruder, der
benægter klørhold og viser minimum samme
ruderlængde som hjerter.
Nu må jeg jo konstatere, at makker har
mindst 10 røde kort, men kan der måske
være lidt hjælp til mine farver i de 3 sidste
kort, jeg melder 4 spar. Alle pas.
Absolut ingen forbindelse mellem de to
hænder.
Single klør ud til klør Es, og klør til trumf,
og så kører rouletten. Resultat, 2 ned.
Hvordan bærer man sig ad med at stå i en
delkontrakt, med sådan nogle hænder??
Nå, men smilet vente tilbage, da Nord ved
det andet bord var gået i 5 ruder, 4 ned. Så
lidt tjente vi da på det.
Det var hvad jeg kunne grave frem af
hukommelsen.
Venlig hilsen Ib.

Jeg spurgte også Peter Møller-Nielsen om et
spil, hvor han gik ned i en 6 , som man skal
i. Hjerterne sad bare 4-1, så den vandt ikke.
Modstanderne kom ikke i den gode slem☹.
Peter kunne ikke huske fordelingerne i
spillet og spurgte om jeg ikke kunne skrive
om min slem. Noget modstræbende må jeg
indrømme, at jeg stadig kunne huske den.
Makker (Nord) åbner med 2 og jeg svarer
relæ 2 . Makker viser nu sin sparfarve med
2 Jeg har værdier og viser min ruderfarve
med 3 og makker melder 3 . Her er jeg
ved korsvejen.
Makker har vist en kravhånd (max. 4 tabere)
med mindst 5-4 i major. Mon ikke en utkontrakt lurer om hjørnet, så 4 ut gav svaret
5 (2 esser uden D). Jeg prøvede så 6 ut.
Katastrofe med K i udspil, det blev 3 for
lidt. Havde modpartens hjerterhonnører bare
siddet omvendt kunne 6 heller ikke vinde.
Det var desværre kontrakten ved det andet
bord.
Det var kampens andet spil og tendensen var
lagt. Vi tabte de første 8 spil med 36-0.
Senere fik vi pyntet lidt, men vi gav op efter
32 spil, da vi var bagud med 29.
N/ø/v

542
D42
T85
KD84

KDBT63
KBT94
E
2
N
V Ø
S

E
753
DB963
EB93

987
E8
K742
T765

En bund er en bund i makkerpar
Ø/Ingen

D5
B7
B542
KB963

BT8642
T
ET98
72

D98652
K76
ED84
EK973
EK43
D3
T5

Dette er tæt på at være månedens opgave.
Hvordan gik det til?
Her skal du se en ordentlig bund. 3 ut hos
Syd gav 2 stik. Flere henvendelser dagen
efter påpegede, at der i spillet (en 5-bords)
måtte være fejl i indtastning af resultatet.
Næh, næh, det var der ikke.
Øst åbnede med 1 . Syd doblede? Vest pas
og Nord 2 .
Øst gav op og passede med et skjult smil.
Syd endte i 3ut og fik T i udspil efterfulgt
af BDK. Syd prøvede at lade T gå rundt.
Den blev stukket med damen. Nu kom 9 til
frafald. Mere hjerter til Kongen. 5 til 9,
som nu blev stukket af Øst.
På de 2 sidste hjerter kastede Syd en ruder!
og en spar.
Nord skulle under hjerterspillet lægge 4
kort, hvilke??? Kan I se problemerne tårne
sig op. Ø/V får 4 hjerterstik 4 ruderstik og 3
klørstik.
Hvad med frafald i stik 1?
Spillet omtales i anonymiseret form. Vi er
hensynsfulde her på redaktionen. Vi har
også strøget spilnummeret. Spillet er fra en
klub i distriktet (A-rækken).
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Min hemmelige
makker

Uha for en slem, som makker spillede hjem.
Jeg var kortgiver som Nord i dette spil og
lagde forsigtigt ud med en pas. Det samme
gjorde Øst. Makker med kun 3 tabere
åbnede med 2 , som eneste krav. Øst/Vest
blandede sig ikke i meldeforløbet og mit
svar var 2 , som var relæ. Makker meldte
2 og jeg synes min hånd så fin ud med 3kort støtte og 2 esser og meldte 3 , som
lovede mindst et es og tilpasning i hjerter.
Makkers 4ut besvarede jeg med 5 , som
viste 2 esser men benægtede trumf dame.
Slut kontrakten blev så 6 .
Meldeforløbet skematisk:
Nord
Pas
2
3
5
N/ N-S

BT96
DBT32
B982

Øst
Syd
Pas
2
Pas
2
Pas
4ut
Pas
6
alle Pas

Vest
Pas
Pas
Pas

Makker stak udspillet og trumfede 5 i stik
2. Så blev E trukket, og så blev der en
længere pause, hvilket jeg godt kunne forstå,
da kun Øst bekendte.
Makker trak D og spillede så spar fra
toppen. Lige meget hvornår Øst stikker ind,
er han nødsaget til at spille til dobbelt
renonce eller at spille bordet ind i klør eller
trumf.
Spiller Øst til dobbelt renonce trumfes på
bordet og spartaberne kastes på de store
klør, og D knibes ud.
Spiller han bordet ind kastes spartaberne
ligeledes på de 2 store klør og D er solgt.
Selvfølgelig måtte makker lige kommentere, da ingen andre havde vundet
slemmen.
”Hunden ligger begravet i stik 2. Hvis ikke
jeg havde trumfet ruder i andet stik kunne
Øst spille sig fri i ruder efter spartrumfningen. Så havde jeg ingen indgang til
bordet og de 2 store klør.”

Din Melding?

543
T52
E5
EK764
N
V Ø
S

Pas - 4 (sleminvit i klør) – 4 – 4 ut
(kvantitativ) – 5 – 6 – 6ut – eller hvad
med storeslem?
Karsten Meiland, BK 83
Hvad med at prøve 4 ruder, nu får man vist
sin 5-4 fordeling og har makker 4 eller 5
ruder kan 7 ruder måske blive aktuelt, ellers
skal man nok stå af i 6 ut i en makkerparturnering.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
7 ut. Lidt af en gættekonkurrence.
Hverken cuebid eller kvantitativ 4 eller 5 ut
fører frem.
Jeg har 4 stensikre stik til makkers 9 =13
tilsammen og har 2 indkomster. Spar Es og
Klør B
Hvad har makker? Han ville ikke melde 3 ut,
uden sikkert hold i hjerter eller ruder.
Det efterlader ham med: xx Exx Ex
EKDxxx plus ca.5Hp. Der kan ikke være
nogle ekstra Hp i minor.
Han kan dårligst have Spar Dx og Hjerter
DBx til sine to røde Esser.
Med spar K eller hjerter K eller 7 klør er der
altid 13 stik.
Jeg satser på der spilles hjerter ud til ED og
13 stik.
Jan Petersen, Kalundborg

8
D987
K9476
T53

EKD72
EKB643
8
D
Udspil D.
Selv med åbne kort havde jeg haft svare
problemer i dette spil.

Makker Nord er giver. Makkerparturnering.
Dette er din hånd som Syd.
E9654

72

KDT7

B7

Makker åbner med 2 og du svarer 2
(relæ) og makker 3 . Du melder 3 (positiv
hånd med spar og makker går i 3ut.
Vil du mere? Der er en del muligheder.

Jeg tror ikke slem-mulighederne er afsluttet
endnu.
Da makker har en klør kravhånd, samt en
3ut efter min positive 3 spar, har makker
formentlig 2 spar med, samt en 6 farve i
klør, og en 2 – 3 fordeling i ruder og hjerter.
Da makker formentligt har ruder es til sin
sansmelding, vil han have mulighed for et
aflæg på ruderfarven, hvorfor en
slutkontrakt i 6 kl ser mere sund ud end 6ut,
som kan få det svært med sparudspil.
Derfor 4 klør som sleminvitation.

Svend Stenhøj Nykøbing BK
I dette meldeforløb vil jeg i slem, Jeg ved
bare ikke, hvad kontrakten skal være.
Efter 3 ut vil jeg melde 4 ruder, for at vise
jeg har 5 spar. Såfremt makker ikke har 3
spar, står han af i 4 UT, og jeg melder 6UT.
Melder han 4 spar spørger jeg efter esser
m.m. og melder han 5 klør cuebider jeg i 5
spar.
Otto Rump, Skælskør
Jeg vil aldrig spille et så unuanceret system.
Med en makker, hvor vi bruger relæ, vil jeg
bryde relæet med 2Sp, så sparfarven ikke
forsvinder (mindst en farve som angivet).
Makker vil så melde 3kl (mindst 6 farve
uden sparfit), jeg 4kl – og videre med
Cuebids eller Trelde fra makker
Med en anden makker, hvor vi bruger
kontrolsvar, skal jeg melde 2Sp (3
kontroller). Nu er der en fair mulighed for
makker kan placere de 3 kontroller – eller
næsten med sikkerhed i det videre
meldeforløb. Makker melder 3kl (mindst 6
farve), jeg 3Sp for at vise 5+ farve, makker
3UT (farve udenfor klør vil være Trelde
med Spar som trumf). Melder makker 3UT,
så 4kl (mindst 2 klør) – og han tager over.
De angivne systembegrænsninger efterlader
mig på herrens mark – så det er rent
gætværk! 4kl er det nok.
Her er spillet:
N/ingen

BT82
9643
B94
32

K73
KDB
E
EKDT54
N
V Ø
S

D
ET85
86532
986

E9654
72
KDT7
B7
5

DM for klubhold

S

Distriktets klubholdvindere Kalundborg BK
var afsted i oktobers sidste weekend til DM
i Jylland.
Holdet bestod af Dagny Lundgaard, Carl
Erik Møller, Hans Ulrik Petersen og
Thomas Nielsen.
Som jeg husker det, er det normalt opgaven
ikke at indtage sidstepladsen ved
turneringens afslutning. Det lykkedes for
Kalundborgholdet, som endte på en 11.
plads denne gang.
Vi har været heldige at få denne beretning
fra Hans Ulrik.

P
5
P

N
Ø (Thomas)
pas
pas
3♥
4
alle pas.

S
2♦
pas

V (mig)
P
4
P
P

N
1
P
P
6

2 ut =-klør og hjerter eller ruder
Thomas har åbenbart større nosser end mig,
så han underspillede ruder Es med ruder
bonde, for at få en trumfning via hjerter
tilbagespil (ruder bonde beder om hjerter
tilbagespil –Trelde farveskift) jeg sprang jo
i ruder- keine hexerei.
Den gik ikke, men heldigvis gik den ned.
Ved det andet bord spillede Carl Erik og
Dagny 5 ♠ 10 stik

V (mig)
D
6
Thomas
tør,
hvor
andre
tøver.

2♦ er mindst 4-4 i major, 3 ♥ oplyst som
spær. Usikkert om det er 5-farve. I min
verden skal det være en 5-farve bl. a. ud fra
loven. Nu er der virkelig odds for storeslem,
men jeg havde ikke nosser til at melde denne
og nøjedes med 6 .
Der kommer hjerter ud og Thomas (Øst)
vandt 13 stk. Halvdelen af feltet meldte 6
og overraskende meldte ingen 7 .
Ved det andet bord 5

E
BT98
ED
ED9854

B7
KD62
BT752
T7
N
V Ø
S

DT985
E7543
K98
-

K6432
643
KB632

N (Carl Erik)
1
6 ut
S/ØV

973
T985
D42
KT2

Ø

S (Dagny)
1
2 ut

P
alle pas

V
P
P

DB54
D74
KB9
E53
N
V Ø
S

Redaktionen har udset sig et spil, hvor
udspillet var afgørende i kampen mod
Fjends. Din makkers eneste melding er en
dobling af slutkontrakten 4 . Hvad ville du
som Nord spille ud fra denne hånd?
8

K86
B63
T875
964

ET2
EK2
E63
DB87
2 ut = 18-19 HP.
4 klør = uklart om det er Gerber.
4 ut = spørgsmål om max. eller min.
Carl Erik valgte at satse med 6 ut. Dagny
spillede sikkert til 12 stik og det lunede i
kassen, da man ved det andet bord spillede
3 ut.

T75

DT72

KDB32

Det var Hans, der som Vest var i 4 doblet.
Efter udspil af
K, ventede han med
nerverne i laser på næste kort. Der blev
fortsat i klør (pyha), og nu vandt han 11 stik,
da han kneb efter K og senere efter T.
Det var lidt svært som Nord at se, at en 4
beder om ruder og ikke er et kald til
fortsættelse.
Det var weekendens bedste / heldigste score
i ét spil for Thomas & Hans.
N/ ingen

B7652
E84
96
T86

8
T75
DT72
KDB32
N
V Ø
S

EKT3
DB963
K43
9

D94
K2
EB85
E754
V/ NS

N/ ØV

Ø (Thomas)
2 ut
5
6
alle p

8
DB75
T976
E853

EDBT73
K964
5
K2
N
V Ø
S

K6542
ET832
K
D4

9
EDB8432
BT976

12 stik til Dagny og ros til Carl Erik

På multihold placerede Hans og
Thomas sig bedst med en 14. plads.

Dette billede af Hans kunne være taget efter
klørudspil i stik 2!
6

