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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Korrektion 
 

Det sker, at redaktionen tager 

fejl. Det skete igen i sidste 

nummer. Jeg modtog denne 

mail fra John Heidelbach 

vedr. ”Din Melding?” 

Lige for at repetere kommer her et udsnit fra 

sidste nummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Heidelbach skriver, 

 

”5  kan i dette tilfælde ALDRIG være et 
spørgsmål om trumfdame. Med 2 esser og 
trumfdame skal svarer jo melde 5  efter 
4ut! Åbner må derfor selv have den! 
5  i denne betydning er jeg blevet 
introduceret for af Karsten Hansen-Nord, 
som vist har fået kendskab til den i 
hovedstaden. Det er smart og rigtig godt 
tænkt!” 
 

Han har naturligvis fuldstændig ret. 

Bemærkningen sidst i rubrikken har den 

samme fejlagtige slutning. 

 

☹ 
 

Nr. 6   17. årgang:  Februar  2018 

 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

 

 

 

 

“Elementært Dr. Watson” 
 

Du kom i 3 ut med 

2 (fjerdehøjst) i 

udspil. Vest er en 

spiller, der følger 

”lærebogen”. Du 

stikker på bordet og 

spiller D og knib-

ningen går godt.  

Knibning gentages og Vest bekender ikke 

men kaster en ruder. Så er banen kridtet op 

til dig. Du må om på sidste side for at se om 

din plan er god. 

 

S/ alle D75 

  ET97 

 ET86 

 KT 

 

 

 

 

 EBT 

  DB52 

 DB93 

  ED 

 

Hvis du kender dette klassiske spil, må du 

bære over med redaktionen. Spillet er bare 

så ”elementært”. 

 

Min hemmelige 

makker 
 

 

 

 

Uha for et spil. Makker var endt i en håbløs 

6 . Prøve at se om du kan ramme rigtig 

spilleplan inden du går videre. E spilles 

ud. Har du en plan? 
 

V/ alle EKB 

  ET 

 E95 

 D9642 

 953                T864 

 B9                                   D76 

 T83                               B742 

 EKBT7                                       83 

 D72 

  K85432 

 KD6 

  5 

Det hele startede med en pas fra Vest. Jeg 

havde samlet en dejlig hånd op og åbnede 

med 1  klar til at springe til 2ut i næste 

runde. Øst ville heller ikke ind i 

meldeforløbet, så det var nu makkers tur, og 

han meldte 1 . Øst/Vest blandede sig ikke, 

så det blev 2ut fra mig. Makker fremturede i 

hjerter og jeg støttede til 4  med mine 2 

honnører. 5  fra makker var Voidwood, 

som vi har haft på programmet længe, men 

endnu ikke havde brugt. Jeg meldte nu 3(0?) 

esser med 5 , som makker efter en mindre 

pause ændrede til 6 . 
 

        N         Ø         S           V 

                                             P     

         1       P        1           P  

         2ut       P        3          P 

         4        P         5  #     P  

         5        P         6         alle pas 
 

# Voidwood 

 

E blev spillet ud, og jeg så allerede 

kontrakten nede. Der kom imidlertid spar i 

stik 2, hvilket overraskede mig. Makker bad 

om E og så kom den lange pause. Var der 

nu den tilsyneladende sikre hjertertaber? 

Hvor den blev af, fandt jeg ikke ud af, men 

makker vandt kontrakten! 

 

Hvis du følger godt med kommer hele 

forløbet her. 

 

Stik 3: 4 8 2 7 

Stik 4: 7,5, B,6 

Stik 5: 6 2 3 T 

Stik 6: K,3 5 4 

Stik 7: D,8,9,7 

Stik 8: 6, T, E, B 

Stik 9: 9 8 4 B 

Stik 10: D,9, K, T 

 

Nu var makker inde på bordet med 3 kort 

tilbage og spiller D 

 

V/ alle - 

  ET 

 - 

 D 

 -                - 

 B9                                   D76 

 -                               - 

 E                                       - 

 - 

  K85 

 - 

  - 

 

Makker var godt tilfreds, men meget 

bekymret undervejs. 

”Der var ikke mange muligheder. Jeg måtte 

håbe på en bestemt fordeling hos Ø/V. Uden 

lige præcis som det sad, havde der ingen 

redning været. Jeg kan ikke selv spille 

hjerterne uden en sikker taber.” 

Jeg overvejer at sende spillet til Dansk 

Bridge. 

N 

V   Ø 

S 

Hvis makker skulle vise 2 esser med 5

 melder jeg 5 . Dette er en 

storeslems-opfordring, der fortæller 

makker, at vi har alle relevante 1. og 

2.kontroller, og at jeg selv kan bidrage 

med K! 

Meldingen 5  kan også være (er?) et 

spørgsmål om trumf dame. Red. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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MELLEMRÆKKEN 
 

Lørdag d. 6. januar blev der afviklet to 

kampe i mellemrækken. 
 

Mellemrække 1 
 

Jan Lauersen – Ole Colding Olsen 

14,09 – 5,91 

Ole Colding Olsen – Torben Andersen 

1,24 – 18,76 

Ole er nr. 9 med 48,55 KP 
 

Mellemrække 2 X 
 

Claus Moesgaard – Niels Anker 

6,88 – 13,12 

Leif Barfoed – Claus Moesgaard 

7,40 – 12,60 

Claus er nr. 7 med 72,43 KP 

12,42 – 7,58 

Knud G. Rasmussen – Tommy S. Elholm 

3,54 – 15,46 

Lisbeth Bentsen - Knud G. Rasmussen 

12,60 – 7,40 

Knud er nr. 12 med 29,29 KP 
 

Mellemrække 2 Y 
 

Eigil Sjøgaard – John Maagaard 

7,40 – 12,60 

John Maagaard – Knud Christensen 

18,37 – 1,63 

John er nr. 5 med 79,73 KP 
 

Karsten Munch - Bent Daugaard 

3,21 – 16,79 

Bent Daugaard – Allan Christiansen 

4,90 – 15,10 

Bent er nr. 12 med 37,55 KP 

 

Vi snupper nogle spil. 

 

Vi starter i MR 1 
 

Som det fremgår af resultatlisten, er der ikke 

meget at råbe hurra for. Kikker vi efter gode 

spil, skal vi lede ret længe, men vi fandt dog 

et. 

 

Øst og Syd kunne ikke åbne, men Pia Larsen 

(Vest) havde en fuldstændig tæt sekvens i 

hjerter og med de 6 ”gode” hjerter fik Nord 

et alvorligt problem, med at vise sin styrke 

efter 2  fra Pia. Dobler man, melder Syd 3

, og man kan så melde 3 ut. Hvad kan Syd 

gøre? 

Aktuelt meldte Nord 3ut direkte for ikke at 

risikere at havne i forkert kontrakt. 

Jan Petersen – Niels Olsen blev ikke 

generet, så de kom i 6 . Topkontrakten er 

her er 7ut, men den var der ingen, der fandt. 
 

Ø/ingen E 

  EB8 

 KD9 

 EKDT64 

DB6                KT972 

 765432                                  K9 

 T4                                 863 

 87                                      B53 

 8543 

  DT 

 EB752 

  92 

 

Vi går til MR 2Y. 
 

6  hos Syd med kniven på struben. E 

spilles ud og der fortsættes med 7. 

Ø/n-s D6 

  KB9543 

 EDB6 

 5 

93               B42 

 62                                  D87 

 K7432                                 98 

 ET42                                      B9876 

 EKT876 

  ET 

 T5 

  KD3 
 

Intet problem i 4 , men i 6  er det sværere. 

Ruderknibningen er dog eneste nemme 

chance, da der ikke er nogen umiddelbar 

indkomst til bordet og en evt. rejst 

hjerterfarve. Ingen af vores 2 par i rækken 

var i den aktuelt oplagte 6 . 

 

Vi er her i MR 2X. 
 

I dette spil skete der lidt af hvert. Kik lidt på 

spillet og find bedste kontrakt. 
 

V/Alle T963 

  5 

 K942 

 KD98 

 -                ED4 

 EK74                                  DBT962 

 BT85                                 73 

 EB632                                      T5 

 KB8752 

  83 

 ED6 

  74 

 

Kun 2 par var i topkontrakten 4  (N/S). 

Karsten Meiland – Hans Olesen fandt den, 

og de blev endda doblet. 10 stik og +790. Et 

godt ”offer” mod de 4  hos Ø/V. 

Holdmakkerne Knud G og Ole Scheel 

ofrede i 5 , som naturligvis gik én ned. 

Det lykkedes for Claus Moesgaard – Hans-

Henning Nielsen (sub.) (N/S) at afgive 12 

stik mod 4 , medens holdmakkerne 

Thomas Nielsen - Hans Ulrik Petersen kun 

nåede kun i 3 . 

 

 

 

 

Multihold: 

John Maagaard           Hans Knudsen  

De 2 koryfæer er pludselig vores bedste par 

med 12,90 som nr. 1 på listen i MR 2Y. 

Claus Moesgaard og makker John Munk 

MR 2X er rykket ud af listen, da de ikke har 

spillet halvdelen af kampene. De har dog 

stadig deres 12,50. 

Alle øvrige par er ikke i top-10. 

 

 

 

 

 

Tænk dig om 
 

Du har ”forvildet” dig i 7 . 7 spilles ud. 

Lækkert, nu fanger du D. ”Lille ruder” 

siger du og venter spændt på at se Øst´s kort. 

 

Ø / N-S K5 

  E654 

 E986 

 K97 

DT872                B943 

 DT973                                  K82 

 7                                 DT54 

 82                                      B5 

 E6 

  B 

 KB32 

  EDT763 

 

Så kommer 4! Farvel 7 . Prøv i stedet for 

at bede om 8! Som så ofte før sker der fejl 

i stik et. 

Den vågne Øst går ikke i fælden, når du 

beder om en lille ruder. Han kan se at 7´en 

er stor nok, når 8 og 9 ligger på bordet. 

Du vinder let, da ruderproblemet er løst i 

første stik vedhjælp af 8. 2 x trumf og en 

ruder til esset. Det blev en nem markeret 

knibning. 

 

Jeg fik engang det gode råd af Ole Adamsen: 

”Stik udspillet, hvis det er gratis!” 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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NYTÅRSKUR i Bridge 83, 

Sølvturnering 
 

7. januar mødte 64 par op til kuren. Det er jo 

ikke ved alle turneringer, vi får taget 

billeder, selvom redaktionen kommer meget 

rundt i distriktet. Den bedste halvdel af 

resultaterne fra de fire 4-bords rækker samt 

rækkevinderne kommer her, 

 

A-rækken 
 

1 Mikkel & Tim Grønnegaard, Lejre/Blakset 

2 Ulla Wenzzel – Otto Rump, Skælskør 

3 Karin Bech – Tommy Elholm, Faxe/Lejre 

4 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen, Sorø 

 

 

 

 

Mikkel & 

Tim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise & 

Erik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-rækken 
 

1 Lise & Erik Madsen, Ringsted/Sorø 

2 Ann Jensen – Jesper Stokholm, BK 83 

3 Lone Ulrik & Jens Jørgensen, BK 83 

4 Anne Ahrengot – Svend Mygind, Præstø/Skæl. 

 

C-rækken 
 

1 Kirsten Matthes – Jens Aage Petersen, Sorø 

2 Kirsten M. & Hans Christian Nielsen, BK 83 

3 Morten Hansen – K. E. Rasmussen, Høng 

4 Mona Secher C. - Jette Laursen, BK 83/Kbh. 

 

 

 

 

 

 

Kirsten & 

Jens Aage 

 

 

 

 

 

 

 

D-rækken 
 

1 Gerda Nielsen – Flemm. Hansen, BK 83/Høng 

2 Aase Bach Jensen – Joan Meyer, Korsør 51 

3 Orla Kristiansen-N. Rasmussen, BK 83/Svaneke 

3 Nina Nielsen – Bent Madsen, Høng 

 

 

 

Gerda & 

Flemming 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har desværre ikke 

plads til en fast 

fotograf inden for 

budgettets rammer. 

Mest bruger vi Inge 

Jensen fra BK 83 til at 

hjælpe. Da jeg så 

hende på startlisten til 

Nytårskuren i BK 83, 

spurgte jeg hende, om hun ville hjælpe med 

et foto af de 4 rækkevindere. Samtidig bad 

jeg hende at søge hjælp, hvis hun selv skulle 

være så heldig at nå toppen. 

Hun mente åbenbart ikke det var et problem, 

for jeg fik dette svar: 

 

👼jeg medbringer selfie stangen 

 

Trods resultatet kom Inges billede alligevel 

i bladet😊 

Klubspiller 
mesterskab 

 

SØNDAG DEN 25. 

FEBRUAR 2018 

KL. 13:00 – ca. 17.00 
 

Spilleberettigede: Alle medlemmer af 

klubber i Distrikt Vestsjælland uden titel 

eller højst 2* klubmester. 

Skæringsdag: for DBf medlemskab er 1/9 

2017 og for titel den 1/1 2018.  

Turneringen er åben for spillere af samme 

status fra vore nabodistrikter Storstrøm og 

Østsjælland. En unik lejlighed til at prøve 

kræfter med en distriktsturnering uden at 

skulle kæmpe mod alle ’eksperterne’!  
 

Spillested: Slagelse Bridgecenter, 

Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse  
 

Pris: Kr. 50,00 pr. spiller. 
 

Fortæring: Drikkevarer kan købes til 

centrets normalpriser.  
 

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier.  
 

Tilmelding: senest torsdag den 15/2 2018 

gennem klubben. 
 

Foretrukken betaling: Parvis til Distrikt 

Vestsjællands konto 1551 4691823512 – 

husk navne og helst også DBf numre!  

 

Skal vi have fuldt hus??? 
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Pokalturneringen 
 

Vi havde 4 hold med i den 

sidste opsamlingsrunde 

inden det fremover bliver 

knald eller fald kampe. 

Her er resultaterne fra 14. 

januar med vindere i blåt: 

 
 

Peter Møller Nielsen - Jacob Cholowa 

121-83 

Niels J. Engel – John Maagaard 

76- 124 

Flemming Øster – Thomas Nielsen 

90 - 58 

Torben Fersløv – Jan Petersen 

47-131 

(Ib Larsen oversidder) 
 

Der kommer lige et par spil fra nogle af 

kampene. 
 

Fra Peter Møller-Nielsens kamp disse spil: 
 

S/Ø-V T76 

  K8432 

 - 

 EDT54 

ED2                K954 

 95                                  ET6 

 KD976                                 EB843 

 KB8                                      6 

 B83 

  DB7 

 T52 

  9732 
 

        N         Ø          S             V 

                                 P          1ut 

        2       3  #       P          3ut 

Alle pas 
 

# 3  = hjerterhold og 4-farve i spar 
 

Ved vores bord var udspillet 4. Nu blev der 

11 stik = +660 til Preben Jakobsen. 9 stik er 

der altid, selv med hjerter ud og klør tilbage. 

Vores holdmakkere Gitte Druedal og 

kaptajn Peter valgte også at gå ind med 2 . 

Den blev imidlertid doblet og derefter passet 

ud. Den vandt til +470! Der var 3 tabere i 

spar, og én i klør og hjerter. Dertil 660 for 

de 3ut. Det endte med +15 IMP. 

Der var ikke noget med 32 spil, da vi kun 

førte med 14 inden spil 33-40. I disse 8 spil 

fik vi slået sejren fast ved at vinde med 24 

IMP. 
 

En brændt storeslem 
 

Dette spil var Preben lidt ked af. Han åbnede 

med 1  og svarede 2 , da jeg havde meldt 

1 . Min næste melding var et quebid i 4 , 

som Preben efterfulgte med et que i 4 . Da 

jeg kunne et que i 4 , spurgte han efter esser 

med 4ut. Han fik svaret 3 esser og stod af i 

6 . En 5 -melding efter de 5  kunne have 

vist trumf dame, men den blev sprunget 

over. ”Jeg havde kun 10HP”, var for-

klaringen. 
 

V/N-S 6 

  DB54 

 DT92 

 DT32 

KT932                ED754 

 8                                  ET932 

 5                                 E8 

 EKT942                                     6 

 B8 

  K76 

 B764 

  B75 
 

        N         Ø          S             V 

                                 P           1  

        p          1         p           2  

        p          4  (q)  p           4 (q) 

        p          4 (q)   p           4ut (1430) 

        p          5          p           6 ! 

alle pas 
 

Det andet bord var heller ikke i 7 , pyha! 
Red. 

 

Jan Petersen sender dette: 
 

Vores pokalkamp med Vagn – Ole - Niels 

og undertegnede mod et hold fra Valby var 

en hyggelig dag, sådan som det helst skal 

være ved afviklingen af pokalkampe. 
 

Vi vandt de 4 sektioner (32 spil) som der 

blev spillet – de to første med 2 og 8 imp, 

hvorefter de to næste gav større sejre så 

resultatet blev 47 – 131. 
 

Niels og jeg havde følgende udfordring med 

nedenstående fordeling: 
 

N/alle 6 

  9 

 KTxxx 

 ED9xxx 

Bxx               KDxxx 

 8x                                  DBTx 

 Dxxx                                 8x 

 Kxxx                                      T6 

 E9xx 

  EKxxxx 

 EB 

  B 
 

Nord (undertegnede) åbnede med 1 klør? 

Næste hånd (Øst) meldte 2 klør (begge 

major). 

Niels (Syd) meldte pas. 
 

Vest meldte 2 spar 
 

Pas fra undertegnede og Øst, hvorefter Niels 

gik lidt i tænkeboks og endte med at melde 

3 ut. 
 

Der kom klør ud, som løb til Niels bonde 

over Østs klør10. 
 

Efter lidt fægten frem og tilbage endte 

kontrakten med 1 ned. 
 

Ved det andet bord endte man i 5 klør efter 

pas hos Nord og Øst og en hjerteåbning fra 

Syd. 
 

Niels overvejede en straf af 2 spar, som 

aktuelt nok ville have udløst 500 til os. 

                    Med venlig hilsen  Jan 

John Maagaard skriver: 
 

Kampen blev afgjort i 3. sektion, som vi 

vandt 62–3. I spil 18 meldte jeg og Hans 

Olesen 6 UT 13 stik, mens vore mod-

standere stod i 3 UT 13 stik. 

Hans åbnede i 1 SP (havde 17 point), hvorpå 

jeg meldte 3 UT (havde 16 point, men kun 2 

SP og 3 HJ.). Hans brugte Gerber og vi 

endte i de 6 UT. 

Vh John  
 

Thomas Nielsen beretter: 

Vi var på besøg hjemme hos Birthe og 

Veikko Kinnunen og deres holdmakkere 

Flemming Øster og Ib Larsen. Hyggeligt 

samvær, god frokost gode historier m. m. 

Her er et par spil som lovet. 
 

Ø/ ingen xx 

  Dx 

 Dxxx 

 xxxx 

EKxxxx               Dx 

 xx                                  xx 

 Kxxx                                 xx 

 x                                      KDBxxxx 

 xx 

  EKBTxxx 

 ETx 

  E 
 

Hos Claus Moesgaard og John Munk (N/S) 

gik meldingerne 
 

        N         Ø          S             V 

                    3         D           3  

         P         4        5           D 

Alle pas 

John var lidt ærgerlig bagefter over at han 

ikke bare meldte 4 hjerter første gang. 
 

Hans Ulrik og jeg spiller med konventionen 

modificeret Verdi. Jeg havde ikke rigtig lyst 

til at melde 3 , som overførsel til klør. Vi 

spillede mod 4  til 10 stik. 

 

Mere næste side 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Hans Ulrik og jeg sad her Ø/V. 
 

N/ ingen Exx 

  xxx 

 BTxx 

 xxx 

KDx               Txx 

 EKxxx                                  x 

 Dxx                                 EKx 

 Dx                                      EKBTxx 

 Bxxx 

  DBTx 

 xxx 

  xx 
 

        N         Ø          S             V 

         P         1         P            1  

         P         2        P             2  

        P         2 !        P           3ut   Alle pas 

2  var 4. farve. Vi fik 12 stik. 
 

Birthe og Veikko gik til den med følgende 

meldeforløb: 
 

        N         Ø          S             V 

         P         1         P            1  

         P         3        P             4ut 

        P          5       P             6     Alle pas 

4ut er blackwood Morrow. 

5  viser 3 esser og det gav 12 stik. øv - øv! 

Thomas beklager, at han ikke kunne huske 

placeringen af mange af knægtene. 

 

Der er således 3 af vore hold, der fortsætter 

i turneringen sammen med Ib´s hold. Næste 

runde er fastsat til 25. februar, så marts 

nummeret giver nyt om runden, som bl. a. 

har disse kampe: 
 

Ib Larsen – Henning Druedal, Køge 
 

John Maagaard – Mads Refshauge 
 

Peter Møller-Nielsen – Thomas Würtz, 

Lyngby 
 

Steffen Kristensen, Ballerup - Jan Petersen 

 

 

 

Har du svaret? 
 

 

 

Du ser her en dronning og en dame. Hvorfor 

mon det hedder en dronning i skak og dame 

i bridge? Vi skal nok mange mange år 

tilbage for at finde årsagen. 
 

Her er betegnelserne i bridge, 

Danmark: Es Konge Dame knægt (bonde) 

England: Ace King Queen Jack (Knave) 

Frankrig: As Roi Dame Valet 

Tyskland: As König Dame Bube  
 

Her hedder skakbrikken, 

Danmark: Dronning 

England: Queen (=dronning) 

Frankrig: Reine (= dronning) 

Tyskland: Königin (=dronning) 
 

Det er således kun englænderne, der bruger 

samme betegnelse i både skak og bridge. 

I skak bruges den samme betegnelse i alle 4 

lande, medens det i bridge bliver 3-1 for 

”dame”. Forklaring? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra ”gamle” dage 
 

For ca. 20 år siden: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

N 

V   Ø 

S 

Husk 10´en er en 
honnør! 

I hvert fald i lovens 
forstand. 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 
Jeg har endnu aldrig modtaget et spil, som 

kunne være et meldeproblem. Det kan 

skyldes, at ingen i distriktet har 

meldeproblemer, men det tror jeg dog ikke 

på. Kom nu til tasterne og lad vores 

”orakelteam” hjælpe jer. Hvorfor skal jeg 

selv hele tiden finde spillene? Her kommer 

et problem, som alle kan komme ud for på 

en klubaften. 
 

I spiller makkerpar, og ingen er i zonen. 
 

Dette er din hånd som Syd. 
 

     K853     D4     KD854    EB 
 

Makker (Nord) er startet med pas og Øst 

melder 1 . 
 

Set sydfra er der flere muligheder. 
 

Pas. Er man for stærk? 

1ut, så man får vist sine points og 

sparholdet. 

Dobler er ikke så godt, da man ikke har 

4farve i hjerter. 

2  er også en mulighed. Viser det styrken? 
 

Hvorledes prioriterer du de 4 meldinger med 

en kort begrundelse for hver? 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

1: 1 ut. Det viser nøjagtigt mine point og 

sparhold. 

2: 2 ruder. Dette viser 5 farve og op til 16 

point. 

3: Pas. Har gode modspilsværdier, hvis 

makker ikke har noget som helst. Hvis 

meldingerne går i stå i 1 ut eller 2 klør, vil 

jeg melde 2 ruder.  

4: Dobler. Hvis jeg dobler viser jeg i min 

optik umiddelbart 4-farve i hjerter, med 

mindre jeg har en 1-farvet hånd og 17+. 

Hvis makker så melder 2 hjerter har han 

umiddelbart maksimum 5 hjerter, da han 

ikke åbnede med en svag 2 hjerter melding. 

Efter en oplysningsdobling vil makkers 

sandsynlige melding nok være 2 hjerter eller 

2 klør, hvor jeg så må melde 2 ut, hvilket vil 

vise 18-19 point, og det har jeg jo ikke.  

 

John Heidelbach, BK 83 
 

1. pas. Jeg er parat til at konkurrere i 3ru, 

hvis fjenden går i stå i 2sp. Hvis der går pas 

rundt til makker, forventer jeg, at han holder 

åbent med helt ned til 8-9p (incl. fordeling). 

Sunde indmeldinger - hårde genåbninger! 

2. 2ru. 2ru får et fortrin fremfor 1ut - selvom 

ut selvfølgelig giver mere, virker det mere 

sikkert at foreslå ruder som trumf med en 

rimelig 5-farve. 

3. 1ut. I makkerpar er det selvfølgelig godt 

at komme hurtigt på banen, men det har også 

den risiko, at man kan få ørene i maskinen, 

hvis makker er helt blank. 

4. Dobler. Udelukket med kun double 

hjerter og ikke styrke nok til at melde ruder 

efterfølgende, som kræver ca. 18+p. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

1: 1ut. sp8 er et nøglekort, da makker 

næsten intet behøver for, at vi har dobbelt 

hold, og det giver tid til at rejse ruderfarven 

og makker får et nøjagtigt billede af styrken 

og kan sætte kontrakten, hvor vi skal være. 

2: 2ruder Er måske den sikreste kontrakt, 

men viser ikke styrken, så med 10 hp hos 

makker kunne der være udgang. 

3: Pas vil være meget meget taktisk, da der 

er for stor risiko for, at makker ikke holder 

åbent med en dobling. 

4: dobler ville jeg aldrig benytte, med kun 

to hjertere. 

 

Jan Petersen, Kalundborg    
 

1: 2 ruder er førstevalg i makkerpar, måske 

lidt overvægtig, men i makkerpar kan lidt 

forsigtighed nok forsvares. 

2: pas – hvis makker til åbner passer kan 

makker vel finde en dobling frem. 

3: 1ut viser point, men kan blive halvdyr, 

hvis der sidder en god hånd bag ved. 

4: dobling er ikke så spændende, da makker 

jo nok siger 1 hjerter, som man så skal passe 

til eller vise tillæg ved at melde 3 ruder. 

 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

1: 2 . Hos os viser dette en god 5-farve i 

intervallet 10-16 Hp. Næste melding kan 

blive ut visende 12-14 Hp. 

2: 1 ut. Viser 15-17 Hp. Jeg synes at mit 

sparhold er for dårligt og foretrækker ruder. 

3: Pas. Viser 0 – 16 Hp. Er næsten for stærk, 

men jeg ved makker låner 4 Hp og genåbner 

om nødvendigt. 

4: Dobler. Lover enten 17+ eller 4-farve 

hjerter. Derfor er meldingen ”ulovlig”.  

 

N/ ingen B62 

  T65 

 B973 

 KD2 

7                EDT94 

 EB87                                  K932 

 6                                ET2 

 T987653                                      4 

 K853 

  D4 

 KD854 

  EB 

 

Her kunne en pas være skyld i, at fjenden 

kan finde hjerter- eller klørkontrakten. Der 

er 10 mulige stik i både klør og hjerter. Såvel 

1ut som 2  spærrer for dette, da Vest har så 

få point. Spillet er fra Svinninge BK. 

 

RKC 1430 3014? 
 

S/alle KD9 

  KB4 

 D2 

 B9864 

E632               75 

 98763                                  DT52 

 BT53                                 987 

 5                                      E7 

 BT84 

  E 

 EK52 

  KDT32 
 

         N        Ø          S           V 

                                1          P        

         3       P         3          P  

         3ut       P         4          P  

         4        P         4ut          P 

          ?? 

3  holdvisende mod 3ut eller quebid. 

4  en slem opfordring 

4  er que og accept af forsøget. 

Der kommer et problem her. Hvis du bruger 

1430 og klør er trumf. Hvis du f. ex. er 

bagud i en holdkamp og vil prøve noget for 

at indhente det forsømte. 

Det er måske lige aggressivt nok at 

acceptere 4-klørmeldingen med et que, men 

man har jo styrken og gode spar. 

Da makker har fået 3ut meldingen, går han 

ud fra, at du har noget i spar og prøver med 

4ut. Kan du se problemet med 1430? Nords 

svar er 5 , og nu er I i 6 , selv om man 

dog kan prøve redningen 5ut. Dette viser 

imidlertid, at I har alle esser eller gør den? 

Det jeg vil foreslå er, at man aftaler, at når 

klør er fastlagt som trumf, spiller man med 

3014. Så er problemet løst, hvis svarer har 0 

esser melder hun 5 , som man kan passe til. 

Det viste meldeforløb er ikke foretaget af 

eksperter, men et eksempel på ”almindelig” 

bridge. 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Distrikts hold 
 

21. januar var holdene igen i ilden. Der blev 

dog kun spillet en enkelt kamp og nu er 

stillingen: 
 

Serie 1 

1   Christian Christiansen        63,33 

2   Helle Bergmann                60,24 

3   Gunna Steffensen         60,03 

4   Henning Madsen 58,14 

5   Hanne Knudsen        55,59 

6   Ib Larsen                51,56 

7   Gunhild Gundersen 46,15 

8   Helga Kaldau 41,18 

9   Kirsten Schou 34,76 

10 Peter Madsen                 29,02 
 

Serie 2 

1   Martin Rather 84,12 

2   Inger Trosbjerg 59,40 

3   Jonna Kjelkvist Larsen 59,07 

4   Anders Sisbo 54,59 

5   Ingelise Meiland 44,94 

6   Bent Larsen  37,83 

7   Inge Düz  30,91 

8   Lise Madsen  29,14 

 

Det er ret tæt i toppen af serie 1. Måske er 

der lidt mere afklaring efter næste runde i 

marts.  

Serie 2 ser næsten ud til at være afgjort 

allerede. Der mangler kun 2 kampe i april, 

så mon ikke Martins hold løber med sejren. 

 

Selvklart kommer der her et par spil fra 

runden. Der blev spillet de samme kort i 

begge rækker. Da der kun blev spillet én 

kamp á 32 spil, er der ikke så meget at vælge 

imellem, men vi fandt frem til nogle spil, 

som man måske kan synes er lidt inter-

essante. 

 

Der var to slemmer blandt dagens spil. Du 

får den ene her. 

Kun 5 par fik meldt den. Hvis vi flytter E 

til Vest, så vinder man ikke. Så da det kun 

er en 50% slem, er det tvivlsomt, om den 

skal meldes. Alle fik 12 stik. 
 

V/Ø-V KDBT32 

  KD7 

 K5 

 T7 

98                5 

 B95                                  T6432 

 B63                                 DT874 

 DB962                                     E8 

 E764 

  E8 

 E92 

  K543 
 

Syd skal være vågen! 
 

Ved 13 borde var alle i en hjerterkontrakt. 

11 par får 10 stik, og de fik alle E ud. De 

2, der kun tog 9 stik, fik spar ud. Kik lidt på 

kortene. Du kan se, at hvis Nord fortsætter i 

ruder, er der afkast af klørtaberen på D. 

Syd skal afvise i ruder og forsøge at kalde til 

klør med 8. Så kan man tage klørstikket 

inde på K eller E. 
 

S/Ø-V 764 

  54 

 ET65 

 B987 

KD9                BT85 

 KB8732                                  ET 

 93                                 DB4 

 52                                     EDT3 

 E32 

  D96 

 K872 

  K64 
 

Som altid er der også spil med mange for-

skellige resultater. 

Spillet i næste spalte havde rekorden denne 

dag med forskellige resultater. Da det er 

spillet i begge rækker, er det spillet ved 18 

borde.         Hvad mon du var endt i? 

Ø/ ingen 5 

  K952 

 D9853 

 EK7 

EK7                DT6 

 B3                                  DT87 

 EKB762                                 T 

 86                                     DB943 

 B98432 

  E64 

 4 

  T52 
 

Her de 7 forskellige slutkontrakter: 

2 , 3 , 2 , 3 , 3 D, 3  og 3ut på begge 

leder! 
 

Det var meget sjældent at samme kontrakt 

gav samme resultat, og kun ved 6 borde 

vandt den meldte kontrakt. 

 

 

 

 

 

Hvem der bare var kat! 

 

Super bridge, og man må ryge og drikke. 

Service helt i top (all inclusive). Nu mangler 

vi bare en protestskrivelse fra ”Kattens 

Værn” eller en læserindsigelse. 

DISTRIKT VESTSJÆLLAND 
KLUBHOLDTURNERINGEN 

2018  
 

Hermed inviteres alle distriktets klubber til 

at deltage i sæsonens klubholdturnering. 

Der er fri tilmelding, hvilket betyder, at en 

klub kan tilmelde flere hold. Dog kan ingen 

spiller deltage på mere end et hold. 

Turneringen afvikles i Slagelse Bridge-

center den        3. og 4. marts. 

Det tilstræbes, at alle møder alle. Hvis 

antallet af hold umuliggør en ”alle mod alle” 

turnering, vil holdene blive opdelt i puljer 

om lørdagen med finale om søndagen.  

Vinderen kvalificerer sig til DM. Endeligt 

program tilsendes holdkaptajnerne umiddel-

bart efter tilmeldelsesfristens udløb. 

Propositionerne tilsendes ligeledes hold-

kaptajnerne, men kan desuden rekvireres 

hos den turneringsansvarlige. 

Prisen er kr. 600,00 pr. hold uanset antal 

spillere. Tilmelding sendes per e-mail til 

sekretariatet (se adresse i bunden af siden). 

Turneringansvarlig: Bent Daugaard: 

bent.daugaard@ka-net.dk. 

Tilmelding er først gyldig, når der er 

modtaget bekræftelse fra sekretariatet. 

Betaling: Kan kun ske ved overførsel til 

distriktets bankkonto: reg. nr.: 1551 konto 

nr.: 4691823512, mrk. K-Hold + 

holdkaptajnens navn. 

 

TILMELDINGSFRIST TORSDAG 

DEN 22. FEBRUAR 2018 

 

Distrikt Vestsjælland Sekretariat 

Forbundssuperbruger Otto Rump 

Æblevej 14, 4230 Skælskør  

Telefon: 40 45 68 13,  

e-mail: otto@rump.dk 

 

Ses vi? 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND 

DAME-PARTURNERING 2018 
 

Spillet SØNDAG DEN 28. JANUAR 

 

14 par havde tilmeldt sig. Det er ikke mange 

damepar, når man tænker på hvor mange 

par, der kunne have tilmeldt sig. Det er 

bundrekord sammen med 2016. I gamle 

dage blev der spillet indledende runde og 

derefter finale.  

Turneringslederen John Maagaard havde 

efter sigende ikke meget at lave. Dog måtte 

han stille op til et pressefoto, så vi fik ham 

med i bladet. 

 

Her kommer bedste halvdel af feltet. 
 

1 Hanne Knudsen-Elise Nygaard Jy/Ka  101 

2 Lene Holst-Lone Skov Jensen Jy/Sv        25 

3 Elseb. Maagaard-Lisbett Damm BK83   23 

4 Kirsten Østergaard-Margit Olsen Jy/Sv 13 

5 Mette Grove-Jonna Kjelkvist Sorø           5 

6 Heidi Baran-Pia Jørgensen BK 83            2 

7 Kirsten Ellekjær-Søs Jannerup BK 83    -2 
 

1 Elise & Hanne en sikker sejr 

 

Efter formiddagens kampe var det svært at 

finde spil, der fortjente at komme i bladet. 

Vi fandt et par spil fra de senere runder, som 

så lidt interessante ud. 
 

 

Ø/ingen E842      vendt 180 gr. 

  T 

 543 

 E9764 

BT95                K73 

 B9                                  875 

 KBT9                                ED762 

 D82                                      T5 

 D6 

  EKD6432 

 8 

  KB3 
 

Der var ingen zoneslemmer, så dagens 

højeste score var -1100, som et enkelt par 

måtte aflevere i en doblet kontrakt. 
 

I dette spil var alle i en hjerterkontrakt hos 

Syd. Ikke alle var i udgang. 2 par fik 13 stik, 

et par 12 stik og resten 11. Udspillet var 

afgørende. B bør være det normale udspil, 

og så er der 11 stik. Spiller man ud fra 

klørene, er der altid 13 stik. Når makker 

svarer positivt 6+ HP, så burde man gå i 

udgang. Men – men - men. 

 

2 Lene & Lone en formidabel slutspurt 

 

Her skal vi så se mestrene misse en slem. 

Her er 12 sikre stik i en sparkontrakt. Uden 

hjerter i udspil 13 stik. Kun 2 af 7 par fandt 

slemmen. 

 

V/NS BT7 

  E743 

 432 

 954 

E632                KD85 

 K                                  BT65 

 EKDB8                                7 

 B82                                      EKD7 

 94 

  D982 

 T965 

  T63 
 

Mestrene fik dog 13 stik. 

 

3 Elsebeth & Lisbett  

blev overhalet lige før mål af 2´erne 

 

 

 

 

Pensionist - 

bridge 
 

Der er en del 

eftermiddags-

klubber i di-

striktet med 

spillere i den 

aldersmæssig høje ende. Selv spiller jeg i 

Tirsdagsklubben i Svinninge BK. 

Det var næstsidste runde og spillene 25-28 

lå på bordet og vi gik i gang. Efter første spil 

gik snakken, men da spil 27 var 

færdigspillet, havde Nord problemer med 

bridgematen. Den spurgte, om man 

accepterede forkert rækkefølge. Han havde 

glemt at indtaste resultatet af spil 26. Hvad 

der blev spillet i spil 26, var der ingen, der 

kunne huske. Alle ved bordet måtte give op. 

Det var højst besynderlig (trods alderen) at 

alle 4 hjerner var gået i stå. Yngste mand 

havde efter et minuts tid en lys ide. Havde 

vi overhovedet spillet spil 26? Nej, det 

havde vi ikke, og alle åndede lettet op. Spil 

25 var lagt hurtigt væk, og en hjælpsom Syd 

havde under snakken lukket mappen med 

spil 26 og rakt det til Nord. Alle blev glade, 

da det var forståeligt, at ingen kunne huske 

kontrakten i spil 26. 

N 

V   Ø 

S 
N 

V   Ø 

S 
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Wonterghem, BK 83 sender dette: 
 

Skal jeg mon selv på kursus? 
 

Nu skal jeg jo have kursus de næste par 

lørdage og en stor del af kurset vil gå med at 

eleverne skal få styr på deres aftaler. Måske 

er det mig der skal på kursus!!! Se lige, 

hvordan jeg gav modstanderne en supertop, 

fordi jeg ikke have styr på vores aftaler. 
 

V åbnede med en 15-17 UT, og jeg smilede 

indvendig og gav den en dobling. Ø meldte 

2 ruder, som lovede hjerter. Makker 

passede, og V meldte 2 hjerter, som 

forventet. Jeg passede, og makker doblede. 

Aktionen lykkedes. Vi fik strafdoblet dem! 

Ti stik til ØV og 670 point!!  

Jeg havde glemt, at vi havde en gammel 

aftale, som jeg ikke havde fået i kompendiet, 

nemlig at makkers dobling viste de andre 

farver. NS er tæt på at have 4 spar i kortene, 

hvis ØV ikke kan finde rudertrumfningen. 
 

11  KDB2 

S/Ingen    DB 

   EK763 

   97 

 E3 
 

 854 

 EK65  T98432 

 T54  B 

 EB64  T83 

   T976 

   7 

   D982 

   KD52 
 

Lone og Jens var de eneste, der kunne finde 

ud af at sætte 5 hjerter i spil 15.  

N har jo et rimeligt oplagt sparudspil, men 

når nu man kommer ind på hjerter konge, 

skal der skiftes til ruder. Det havde nok 

været enklere i en holdturnering, hvor det 

ligner eneste chance for at sætte kontrakten. 

Her har en del N spillere været bange for at 

forære et stik til modstanderne, men ikke 

Jens og Lone. Flot modspil 
 

15  EKD654 

S/NS    KT 

   EBT 

   65 

  
 

 T972 

 EB76532  84 

 D3  94 

 EK74  B9832 

   B83 

   D9 

   K87652 

   DT 

 

Pas er en svær melding! 
 

Spil 11 er blevet diskuteret, i hvert fald 

omkring hvad S skal åbne med, så nu synes 

jeg, I skal have hele spillet: 
 

11  D64 

S/Ingen    DBT8 

   B43 

   DB5 

 K87 
 

 BT932 

 764  EK932 

 EDT92  75 

 E3  4 

   E5 

   5 

   K86 

   KT98762 
 

Ved vores bord valgte makker at passe i syd. 

Vi var bagefter noget i tvivl om, der burde 

åbnes med pas, 1 klør eller 3 klør. Hånden 

er nok for stærk til 3 klør, så vi har bøjet os 

for alle de gode råd, vi har fået og er kommet 

til konklusionen at 1 klør, er den bedste 

melding! Nå, Ø kom i 4 spar, så nu gjaldt det 

modspillet, når vi ikke ville ofre i 5 klør. 

Hvad skal man spille ud i S. Makker trak 

spar es og skiftede til hjerter. Søren i øst 

vandt flot ved at rejse ruder ved at knibe til 

damen, trække esset og trumfe en ruder 

hjem. Kan den sættes? 
 

 

Svær at komme i? 
 

Kun to par kom i den gode 3 NT i spil 12. 

Sus og Axel og Thomas og Henrik klarede 

opgaven: 
 

12  5 

V/NS    K7 

   EKBT9743 

   B2 

 98 
 

 EBT43 

 8632  EBT5 

 65  D2 

 D8764  E5 

   KD762 

   D94 

   8 

   KT93 
 

5 ruder sættes ret let, men hvordan kom de i 

3 sans. Det vil vi gerne høre om (-: 

 

Så chancede jeg den igen i spil 27 
 

27   

S/Ingen    B93 

   DT643 

   DBT64 

 98 
 

 BT65432 

 DT54  E87 

 E97  52 

 E732  K 

   EKD7 

   K62 

   KB8 

   985 
 

Makker åbnede med 1 UT og jeg sad lidt og 

vred mig, men tog en dyb indånding og 

lagde 3 UT på bordet. Nu var det øst der vred 

sig, men besindede sig og meldte pas.  

V spillede spar 9 ud. Har syd en chance ved 

optimalt modspil? 

 

 

 

”Elementært Dr. 

Watson” 
 

 

 

 

 
 

S/alle D75 

  ET97 

 ET86 

 KT 

6                K98432 

 8643                                  K 

 7542                                 K 

 B972                                      86543 

 EBT 

  DB52 

 DB93 

  ED 
 

Nå, fik du din ”brændte” storeslem hjem?  

Dette er et skoleeksempel på kortlæsning. 

Vest spiller 4. højeste kort i bedste farve. 

Når han kun har én spar, må han have 4-4 i 

de røde farver, og han har ikke nogen 

konger, så havde han spillet ud i den farve. 

Øst må altså have de manglende konger, og 

de må begge sidde single, da Vest som sagt 

har 4-4 og du selv og bordet også har 4-4.  
 

Trak du de 2 røde esser? 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

Når man ”Googler” 

ordet spillekort får 

man bl. a. dette 

billede. 

Hvilken værdi det har 

er uvist, men der er 

da et ”spillekort”, 

ikke sandt? 😊 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 


