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Problemer ! ? !
5927 7761

”Vi” (klubberne og distriktet) har i længere
tid døjet noget med den nye version af
Bridgecentral.
Hvem andre end
Otto Rump, skal
man spørge? Vi
stillede tre spørgsmål til vores lokale
orakel.
1. Jeg kunne godt
tænke mig at vide,
hvad den nye
version
af
Bridgemate kan, som den tidligere ikke
kunne?
Jeg henviser til DBF´s udsendelse. Vigtigst
er enkeltmandsturneringer og Monrad, som
nu er mulige på BC3.
2. Er det altid sådan, at nye versioner giver
problemer?
Som du burde vide, beskæftiger jeg mig
IKKE med problemer, men opgaver,
udfordringer og mirakler 😊.
Om nye versioner altid giver udfordringer!!
Er det svar nok!? Især når nysgerrige
brugere udfordrer programmet til kanten,
og andre brugere farer vild i de ændringer,
der nødvendigvis er lavet i brugergrænsefladen.
3. Hvor mange henvendelser får du om
dagen/ugen vedr. problemer med den nye
bridgecentral?
Jeg har, som den ene af 3 forbundssuperbrugere, været gevaldigt trængt.
I gennemsnit har antallet af opkald siden
sæsonstart til mig ligget på ca. 10 om dagen
plus et større antal mails.

Din Melding?

men nok ikke overvældende styrke. Og - der
er meget skæve hænder i spillet!
Fjenden har meldt stærkt! Det er hold, de er
alene i zonen, så 5hj er klart en melding, der
er afgivet, fordi modstanderen regner med at
vinde 5hj! Det er IKKE et offer.
Så - jeg melder pas. Jeg frygter, at hvis jeg
melder 5sp skubber jeg dem i slem. Hvis de
alligevel frivilligt melder lilleslem, er jeg
parat til at ofre i 6sp i den gunstige
zonestilling.

Karsten Meiland, BK 83
Uden at ryste på hånden melder jeg 5 sp. Jeg
er så naiv at tro, at fjenden melder for at
vinde, da de er i zonen. Klør er selvfølgelig
vores akilleshæl, men man må jo vove
pelsen en gang imellem. Ruder kan give
mange mange afsmid. Da makkers sparfarve
ikke er med mange honnørpoints har han
måske noget i klør. Det var overvejelserne.

Jan Petersen, Kalundborg
I dette meldeforløb har makker under en
åbningshånd, maks 5 HP i spar, så der er vel
plads til et klørhold.

Her er spillet.
N/ Ø/V

Hvis makker ikke har klør eller hjerterhold,
så er der mulighed for at 5 hjerter kan vinde.
Vi er i en holdturnering fundet på nettet.
Du har denne hånd:
EB

2

EKD8743

972

Du går som giver (Nord) på banen med 1 .
2ut fra næste hånd (5-5 i klør og hjerter).
Makker kommer nu med 4 . Og Vest
melder 5 . Sikke da en første melderunde!
Hvad gør du nu i den situation?
Meldeforløbet:
N
1
?

Ø
2ut !

S

4

V

5

John Heidelbach, BK 83
Kan igen anbefale at have Nær-Fjern på
meldekortet, men jeg tænker også, at
turnerings overvejelser kan være til hjælp
her.
Med Nær-Fjern kunne makker her have
meldt 3hj = krav i sidste umeldte farve (=
spar). Det gjorde han altså ikke, hvorfor han
kan sættes til en masse spar med ubekendt,

Det må være en billig forsikring at melde 5
spar, som vel også har en fair chance for at
vinde.
Alternativt kan man doble- med lidt held
kan 5 hjerter måske sættes en eller 2 gange.
Pas er 3. mulighed, som jeg ikke synes er
god, da det ikke viser makker, at vi er med i
spar og har et højt honnørkort.

9
EK983
BT2
B673

EB
2
EKD8743
972
64
DB754
5
KDT85
KDT87532
T6
96
E

N
V Ø
S

Svend Stenhøj Nykøbing BK
Jeg og min makker spiller med, at hvis
modstanderne melder en 2 farvet hånd, viser
en dobling, at man kan straffe en af de 2
viste farver. Da makker så ikke her dobler 2
UT, er han ikke interesseret eller kan ikke
doble en af Øst meldte farver. Hans point må
så umiddelbart være udenfor hjerter og klør.
Jeg melder derfor 5 spar, som måske er en
offermelding ovenpå 5 hjerter og måske kan
den vinde.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Det er revolverbridge at melde 5 eller 6
Derfor strafdobler jeg 5 , der nok går 1 – 3
ned og får plus-schreiben.

Aktuelt doblede Nord. Var det styrke eller
straf uden spartilpasning? Syd får
problemet. Jeg havde efter makkers dobling,
som Syd meldt 5 , som sikkert går rundt
eller hæver Nord?
Hvilke alternativer har Nord? 5 var nok at
foretrække, da Syd vel har vist en 7-8-farve.
Kan Syd forhøje til 6 ? I spillet valgte Syd
at passe til makkers dobling.
Skulle Nord have brugt nær/fjern og meldt 3
? Det valgte han altså ikke. Det er lige på
grænsen.
6 oplagt. 7
let.

med klørstart. Det var ikke
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Distrikts hold
Sæsonen startede 14. oktober med 2 kampe
i serie 1 og 2.
Det var lykkedes at indfange det sidste hold,
så serie 2 også kom til at bestå af et lige antal
hold.
Stillingen:
Serie 1
1 Ole Svinth
2 Susanne Raft
3 Hans Jørgen Kolding
3 Martin Rather
4 Knud G. Rasmussen
6 Hanne Knudsen
7 Helga Kaldau
8 Henning Madsen
9 Ib Larsen
10 Christian Christiansen
11 Helle Bergmann
12 Gunna Steffensen

36,68
28,06
24,51
24,38
24,21
21,23
18,66
15,49
16,13
12,24
10,97
7,44

Serie 2
1 Lise Madsen
2 Lars Bagge
3 Morten Nyhave Nielsen
3 Lars Thymark
5 Ingelise Meiland
6 Kirsten Schou
7 Jonna Kjelkvist Larsen
8 Inge Düz
9 Inger Trosbjerg
10 Sonja Andersen

39,62
37,37
31,50
29,58
27,40
18,95
12,51
1,77
1.30
0,00

Her er meldeforløbet:
N
4ut

Ø
Pas
Pas

S

V

2ut
6ut

Pas
alle Pas

Nu skal du spille ud. Hvilket kort vælger du?
Jeg kan fortælle, at i alle de 3 meldte
slemmer blev der spillet det samme ud.
Her er en anden slem, som burde være nem
at melde, hvis man har de rigtige aftaler.
Efter 3 gange pas åbner Vest med 2 . Der
er kun 2 tabere, derfor kravåbner man.
Makker svarer relæ 2 og så meldes 2 .
Nu skal man have den aftale, at med et es
meldes 3 og med en esløs hånd 4 .
Naturligvis kun med spar støtte.
Når man får svaret 3 , er det spændende at
finde ud af, om det er E makker har. Det
kan man evt. gøre ved at afgive et cuebid
med 4 . Nu melder makker 4 , da han
ikke har et cuebid i ruder eller hjerter. Altså:
Makker har E. Med den gode klørfarve
meldes nu 6 . Lige meget hvilket udspil,
kan der trækkes trumf. Bordets 2 hjerter
forsvinder på klørfarven. Det giver 13 stik.
N/ alle

KDT95
EDT
EKD74

EB73
98
T953
965

64
B753
EB64
T82

Her får du chancen for at deltage aktivt i en
holdkamp. Du har denne hånd som Vest:

5 par af 12 i serie 1 og et par af 10 i serie 2
meldte og vandt 6 .

E6

T543

T3

BT7
D952
976
B65

KD65
3
KDBT53
84
N
V Ø
S

E983
T76
842
EK3

42
EKB84
E
DT972

?????
Så vil jeg gerne vide, hvad du spillede ud
mod de 6ut.

Ø/ n-s

Der blev spillet de samme kort i hele salen.
Vi kikker på nogle spil.

98765

S/ ingen

Ved bordet fik alle 3 par i 6ut spar ud!
Med hjerter ud er spilfører solgt.

82
K642
KD872
B3
N
V Ø
S

Her er dagens kontrakt. Det er 3 ut meldt ved
alle borde i serie 1 og ved 7 af 10 borde i
serie 2. Spilfører var enten Nord eller Syd.
Antal opnåede stik varierede fra 6 til 10!
Her er problemet E. Det blokerer for alle
ruderstikkene. Med sparudspil forsvinder
den sikre indkomst til ruderfarven. Fidusen
er at falde fra på den første spar. Så kan man
kaste E på 3. gang spar.

98765
E6
T543
T3

BT
T5
EKB9
D9752
N
V Ø
S

432
K9732
76
B86

EKD
DB84
D82
EK4
Havde du for øvrigt inviteret til slem med
4ut? 5-farven i klør er i hvert fald et godt
aktiv. (især når makker har EK4 😊)

Fire gange 10 er godt nok fyrre, men er der
en åbningshånd til stede?
Ø/ n-s

B9832
EKD
974
95

KD7
862
EB862
76
N
V Ø
S

ET6
BT53
5
EBT43

54
974
KDT3
KD82
Denne søndag i serien viste, hvem der er
modig. Jeg har stor forståelse for, at Vest ser
mulighed for at få point (110? - 140?) og
åbner i sidste hånd med 1 . Her har makker
så 10 HP, 3-farve i spar og dertil en
singleton, så svaret på makkers åbning
kunne være 4 . Den sad lige i øjet.
I serie 1 var der 6 ”bangebukse” (af 12),
medens kun et enkelt bord i serie 2 endte
med et passpil.

OPRÅB
Nu har vi kørt et pænt stykke tid med bladet
her i 2. omgang.
Der er desværre ikke så meget respons fra
læserne. Jeg har modtaget ét læserbrev fra
John Heidelbach (i dette nummer, og det er
det eneste).
Sker der ikke noget rundt om i distriktet,
som kunne være interessant at delagtiggøre
andre i?
Er der ikke noget, der irriterer dig?
Er der ikke noget, du er glad for?
Fortæl om den usættelige kontrakt, som du
ikke vandt ☹.
Fortæl om den umulige slem, hvor du fik 13
stik! 😊
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Jyderup
Bridgeklub
60 års jubilæumsturnering
Resultater (TOP 6)
A-rækken (12 par)
1 Leif Nygaard-Povl Sommer, One E. J.
og Rødovre
2 Ole Kofoed-Mogens Müller, Lyngby
3 Lars Andersen-Lars Munksgaard, Holte
og One E. J.
3 Helle Elbro-Torben Sværke, Ballerup
5 Susanne Post-Preben Jakobsen, Jyderup
og Svinninge
5 Ole Colding-Olsen – Vagn Brobæk,
Kalundborg

Bodil & Lene
C-rækken (16 par)
1 Ulla Nielsen-Inge Lise Schou, Ishøj
2 Merete Prammann-Bjarne Hansen, Korsør
Korsør KB og BK 83
3 Elise Lundberg-Maja Holst, Svinninge og
Kalundborg
4 Vera Bukhave-Lone Schønberg, Ishøj
5 Berit Gläser-Arne Larsen,
Torsdags Bridge og Svinninge
6 Marianne & Flemming Byrgesen,
Frederiksværk

Det skete i dagens sidste runde.
Turneringens nr. 1 og 2 Leif og Povl (Ø/V)
Ole og Mogens (N/S). Vi ser her et spil, hvor
”ut-hajerne” Leif og Povl satsede på en utkontrakt i stedet for kontrakten med fit i
hjerter. Denne gang var heldet ikke med
vinderne, Da de gik 2 ned i 3ut hos Øst.
Naturligvis var det ruder-udspillet, der satte
gang i spillet. Hvordan det lykkedes kun at
gå 2 ned, må tilskrives et modspilskiks.
Kaldte Nord ikke i klør på alle ruderstikkene? 2 ned var imidlertid nok til en ren
bund.
S/ ingen

97
EK865
D4
DBT4

N
V Ø
S

Ulla & Inge Lise
Du får 2 spil fra turneringen. Alle spillede
de samme kort. Vi ser to spil mellem
vinderne og 2´erne.
Meldeforløb må vi gætte os til.

ET64
D52
D94
E83

”Det gik galt for Karsten og Jesper i spil 14.
Her gik de til ekstremerne med en 6-5 fit i
major valgte de UT!!! 11 stik i UT og 13 i
hjerter”.

ED65
D972
72
K85

K2
B3
ET8653
762

N/ alle

Her er et klip fra sidste
nummer.

BT843
T4
KB9
E93

Efter at bladet var udsendt, modtog jeg
denne hilsen fra John Heidelbach:
Hej Ole

I næste spil var N/S ”ut-hajer”. De spillede
2 ut doblet. Med 4 stik til 1100. Igen en ren
bund, bare på den anden led. Det var noget
af en satsning ikke at flytte til ruder, som var
normalkontrakten i spillet. Sikken finale!

Povl & Leif
B-rækken (14 par)
1 Bodil Halvorsen-Lene Holst, Svinninge
og Jyderup
2 Lone Skov Jensen-Hans-Henning Nielsen,
Svinninge og Jyderup
3 Margit Olsen-Kirsten Østergaard,
Svinninge
4 Hans Jørgen & Viktor Kolding BK 83
5 Ivan Jørgensen-Flemming Larsen, Tuse
Næs og Svinninge
6 Hanne Knudsen-Ole Svinth, Jyderup

”Snyd” eller bluff?

TOP-spillere kan også fejle!

KDB98
ET
T62
642
N
V Ø
S

7
964
EKB53
BT97

532
KB873
87
KD5

Tak for tilsendte.
Du skal næsten have historien om spil 14 i
Wonterghems bridgehjørne.
Jeg (Øst) åbner i 1. hånd med multi 2 (6farve i ukendt major) - dobler fra Mailand
(Syd) og 2 fra min makker. Jesper
Stokholm (Nord) passer, og det gør jeg
også! Nu sidder min 6-farve i hjerter!.
Dobler igen fra Mailand og 3 fra Nord. Så
afsluttede 3ut hos Syd meldeforløbet.
Ja, de har jo 7 i kortene! Det er sådant en
bluff, man kan leve højt på i mange år!
Bridgehilsen
John Heidelbach

Har du også en god bluff-historie? Send den
endelig til redaktionen ! Jeg venter spændt
på den.
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Pokalturneringen

Distriktet har i år kun 4 hold med i denne
sæsons pokalturnering. Første runde blev
spillet i oktober.
Vagn Brobæk, Kalundborg BK mødte i
første runde Hans
Graversen fra Tisvilde
BK.
Det var på udebane, så
det var noget af en
køretur. Hvad gør det,
når man har vundet?
Sejren blev på 143-53.
Med på holdet var: Vagn himself, Ole
Colding-Olsen, Pia Larsen og Jan Petersen.
En god start for holdet.
Vagn sender dette,
Pokalkamp 2018. 10. 14.
Spil 16.
Vi havde set, at modstanderne sidste år
nåede til 5. runde i pokalturneringen, så vi
var indstillet på en tæt og spændende kamp.
Pokalkampen blev afviklet i en hyggelig
atmosfære, og værterne sørgede for god forplejning fra start til slut.
Spillestedet lå tæt op ad Troldeskoven i
Tisvilde. Så måske har vi fået hjælp af
overnaturlige kræfter, for stort set alt, hvad
vi meldte og gjorde, gik godt lige fra spil 1.
Både når vi meldte forsigtigt som i spil 1, og
når vi tog chancer som i spil 16.
Bl.a. vandt vi 3 doblede delkontrakter til
udgang (to af dem med overstik) i løbet af
de første 24 spil.
I Spil 1 kendte Ole og Jan som Nord/Syd
begrænsningens kunst trods mange HP.

N/ ingen

EDTxx
xx
9xxx
xx

64
EKBT9
EKx
EKx
N
V Ø
S

xx
Dxxx
xxx
xxxx

KBxx
xx
DBx
DBxx
Meldingerne ved bordet gik uden
indmeldinger sådan:
N: 2Kl = 22+ eller 16 og 8½ spillestik
S: 2hj = én kontrol
N: 3hj
S: 3ut
Alle pas
Syd var lidt forsigtig til trods for 10 HP over
for en kravhånd, men de mange point i
lavhonnører blev nedvurderet. Nord vidste,
at spar K var i Syd og beskyttet i udspil,
derfor Pas til de 3 UT.
Efter sparudspil fra ED10xx blev der et
sparstik og to hjerterstik, tre ruderstik og fire
klørstik = Ti stik
Ved det andet bord med Pia og Vagn som
Ø/V, var man på vej mod slem, men stod så
i 5 UT også til ti stik og én for lidt.
Øst spillede en lille klør ud, og Nord tog tre
klørstik, før han spillede en lille hjerter til
hjerter B og hjerter D i Øst. Vest havde lagt
ruder 9 på den tredje klør, Øst spillede
derfor spar, så modspillet fik tre stik.
Hvis Nord havde taget første stik på klør D
og knebet med det samme i hjerter, skal Øst
selv finde skiftet til spar. Alt andet end spar
giver 11 stik (fire hjerter og syv minorstik).
Et lidt heldigt sving på 10 IMP til os.
Værterne var vist lidt rystede over, at de
trods 32 HP tilsammen gik én bet i 5 UT.

I spil 2 fik Pia og Vagn (Ø/V) lov til at spille
2 Sp udoblet til fire stik og 200 til N/S
Ved det andet bord spillede Ole og Jan i
zonen 4 Hj til 10 stik og 620 til N/S.
Igen 10 IMP til os.
Efter 8 spil førte vi 45 – 5 IMP.
Spil 16 var et spændende, interessant og
givtigt spil.
Pia og Vagn sad Øst/Vest alene i zonen, og
fordelingen og meldingerne efter hukommelsen:
V
pas
3
4
V / ø-v

xx
Exxx
KB9x
xxx

N
1
4
D

Ø
S
2
3
pas
pas
alle Pas
EBTxx
DBxxx
Exx
N
V Ø
S

Kxxx
x
EDTxxxx
x

Dx
KTx
87
KDBTxx
Efter 1 Sp fra Nord forventer Øst, at spar K
giver stik og melder 2 Ru (3 Ru havde været
Københavner).
Efter 3 Kl fra Syd, 3 Ru fra Vest og 4 Kl fra
Nord ved Vest, at Øst højest har én klør. Så
Øst må enten have nogle spar, som Vest kan
trumfe, siden Syd ikke støtter sparåbningen, eller også må Øst have noget i
hjerter til Vests hjerter Exxx. Så Vest melder
4 Ru, som bliver doblet.
Modstanderne får de to sorte esser, og Øst
får 11 stik på Hjerter E, spar K og to spartrumfninger. Så igen sidder det perfekt for
os. 4 Ru D til 11 stik og 910.

Ved det andet bord fandt Ole og Jan som
N/S 4 Hj til 11 stik og 450.
Et svingspil til 16 IMP.
2. runde 49 – 0, så efter 16 spil førte vi 94 –
5. De næste runder var mere jævnbyrdige,
og så vandt vi kampen efter kun 32 spil med
143 – 53 IMP.
Vi håber, at heldet fortsat følger os i de
kommende runder i pokalturneringen.
John Maagaard, BK
83 havde hjemmekamp mod Gudmundur Asgeirsson fra
Allerød.
John havde Hans
Olesen, Niels Skipper
og Karsten Meiland
med på holdet.
Resultatet blev en sejr på 102-63. En kort
besked fra kaptajn John:
Hej Ole.
Vi vandt kampen, men kun ét spil var
interessant.
Vest: Karsten Meiland
Vest/ ingen
E53
DBT863
E6
ED

N
V Ø
S

Øst: Niels Skipper
74
EK952
7
KB985

Som det ses er N/S´s kort ikke nødvendige.
Der var åbenbart ingen renoncer 😊 (red.).
V
N
Ø
S
1
P
2ut
P
3
P
3
P
4ut
P
5
P
5ut
P
6
P
6
P
7
D alle Pas
2ut = Stens. 3 = tillæg. 6 = K
Kontrakten vinder 13 stik.
Ved det andet bord spilles 6 13 stik.
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Thomas
Nielsen,
Kalundborg BK havde
trukket
hjemmebane
mod
Niels
Trier,
Lyngby BK.
Med på holdet var
foruden Thomas:
Martin Frandsen, Claus
Moesgaard og HansHenning Nielsen (sub.).

Vest/ ø-v

B63
E765
T762
65

Ved vores bord var meldingerne
N
1
4

Ø
P

S

2ut
alle pas

Jeg (Øst) skulle spille ud og valgte D. Så
spillede de stille og roligt kontrakten hjem
med én hjertertaber og 2 i klør.
Vest/ ø-v

5
K532
K965
KB7

EKT942
64
E3
T32
N
V Ø
S

D6
DBT97
BT42
54

B873
E8
D7
ED986
Ved det andet bord var Claus og HansHenning også i 4 men med 9 stik. De fik
én taber i hjerter, én i ruder og 2 i klør.
Næste spil.

Ja, som du jo nok har set, blev det til et
snævert nederlag.
8754
D43
83
K932

D92
BT2
EKDB
EB8
Ved begge borde blev der meldt således.

De var sgu for stærke i dag vores
modstandere. De spillede rigtig godt og
solidt.
Jeg har vedhæftet 2 spil, som du evt. kan
bruge :-)
V
P
P

Ib skriver.

N
V Ø
S

Resultatet blev et nederlag på 31-113.
Thomas kommentar var:

EKT
K98
954
DT74

V
P
P

N
1
1ut
alle pas

Ø
P
P

S

1
6ut

Jeg (Øst) spillede 8 ud, og inde på E
spillede Nord D, som jeg stak med kongen
fulgt af esset. Jeg skulle have holdt kongen
tilbage, idet jeg nu gav spilfører mulighed
for at gå hjem på K og knibe en gang i
klør. De ville så have fået 3 stik i spar, et i
hjerter, 4 i både ruder og klør. Til alt held
valgte spilfører at trække B, da han var
inde på esset, og så holdt min 9. Én for
lidt, da jeg også skulle have stik på E.
Kontrakten gik også ned ved det andet bord.

Jeg har desværre ikke noget spil til dig i
denne omgang, der var ikke rigtig ro til at få
noget noteret ned.
En af deres spillere kom for sent, og vi var
sent færdige, så du må have det til gode til
næste gang, som forhåbentlig bliver en
hjemmekamp.
Nu skal i hvert fald Thomas og Ib ud i en
ekstra kamp, hvis de vinder den næste.
Det er således, at man godt må tabe én af de
første to kampe, har man vundet den anden,
går man i en opsamlingsrunde. Det er en
ekstra chance for at gå videre, hvis man
sejrer her.
Vi håber Vagn og John ”går lige igennem”
til 4. runde og springer opsamlingen over.
Thomas og Ib skal så have heldet med sig,
så vi har alle med i 4. runde.
Næste runde spilles 18/11 med bl. a. disse 4
kampe:
Tabere 1. runde
Ole Harboe, Blakset - Ib Larsen, Sorø BK
Thomas Nielsen, Kalundborg BK – Jakob
Cholewa, Blakset

Ib Larsen Sorø BK,
som sidste år fejrede
flere triumfer måtte af
sted til København.
Her skulle de møde
Birgitte Rønn fra
Studenterforeningens
BK.

Vindere 1. runde
Niels Jørgen Engel, Lyngby BK – John
Maagaard, BK 83
Vagn Brobæk, Kalundborg – Niels Trier,
Lyngby BK
Det var Niels Trier, der slog Thomas i første
runde.

De 3 andre spillere var: Jens E. Jensen,
Gorm Jensen og Erik Madsen.

Husk at alertere meldinger, der
viser andet, end det man skulle tro.

Det blev et knebent nederlag på 85-80, mod
et hold der på papiret så stærkere ud.
Desværre ingen spil.

DISTRIKT
VESTSJÆLLAND
ÅBEN-PARTURNERING
2018/19
SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2018
KL. 9.30
Spillested: Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse (58 52 38
86).
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, 12.-14. juli 2019.
Tilmelding: gennem formanden per e-mail
senest torsdag den 22. november 2018. Ved
elektronisk tilmelding husk at angive om
fortæring ønskes! Se også distriktets
hjemmeside.
Foretrukken betaling er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 – husk
navne!

Sidste år var der 20 par tilmeldt. Vi må da
bakke op om denne lokale finale. Der er
betydelig flere par end 20, der må kunne
afse denne dag til en søndagsbridge.

Træf nye mennesker!
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Fra Wonterghem BK 83
Er du kylling eller ørn?
Du åbner med en ruder på de her fede
brikker, og makker melder en spar, og nu
melder 4. hånd 2 hjerter.

makkers en spar. Nu kan V bruge 4. farve
eller melde 3 UT direkte, hvis man ikke
spiller med 4. farve.
Hvis V melder 2 ruder som fjerde farve,
ville jeg svare 3 klør, som viser 5-5 og så bør
V melde de oplagte 3 UT.
Så gik det galt for skribenten igen!!!
Se lige mine kort i N. Nu skulle den have
gas!

Alle disse meldinger har fået din hånd til at
vokse. Vi har en god sparfit, din hjerter
konge sidder bag på osv. Så nu meldte jeg 4
klør, som et cuebid og sparstøtte, makker
meldte 4 ruder, som jeg kunne se var ruder
konge og jeg meldte 4 hjerter, som cuebid
og nu meldte makker 4 spar. Spørger du
efter esser? Se svaret sidst i artiklen.

om den blev doblet, men nej Ø have luret, at
der var fit på begge leder så 4 hjerter, der gik
rundt til mig. Så måtte jeg jo til den med 5
klør, jeg var ret sikker på kunne vinde (-:
Den blev heller ikke doblet til min store
utilfredshed, men pyt, det skulle nok gå.
Vest startede planmæssigt med spar es og
skiftede smukt til hjerter bonde og smilet
falmede lidt hos undertegnede, men op på
kongen, så hjerter es og hjerter damen og så
et smukt skift til ruder, der gav makker en
trumfning og endnu en spar Ø kunne trumfe
med damen og der skulle faktisk også
afleveres et ruderstik til sidst. Fire ned i
Zonen. Godt de ikke fik den doblet.
Tilbage til spørgsmålet om kyllingen eller
ørnen:
Spurgte du efter esser?

Så må jeg jo finde på noget nyt! Hvad med
udspil så? Ja, hvorfor ikke 😊.
Udspil er svært. Jeg har haft stor fornøjelse
af Ib Lundbys bog ”Udspillet”. Det er en
rigtig god bog med mange gode råd og
meget humør. Tidligt i bogen har han et
afsnit om hvilke udspil, du aldrig må
foretage dig:
Aldrig op i spilføres sidefarve
Aldrig underspille et es
Aldrig singleton i trumf
Aldrig i fjendens farve
Aldrig tro på skriverkarle, der misbruger
ordet aldrig
I spil 3 doblede vi S i en UT. Det havde
været bedre at melde vores hjertere eller
spar, men ikke denne gang!

I spil 26 holdt vores modstandere sig pænt i
skindet!

Hvad bør Ø åbne med? Hvis man åbner med
en klør og makker svarer en spar, har man
en udfordring. Nu vil 2 hjerter være revers
eller en tretrinspresser, som nogle kalder det
og det lover mindst 16point. Jeg tror, de par
der kom i lilleslem fik startet på denne måde
😊. Jeg vil faktisk anbefale, at man åbner
med en hjerter og så melder 2 klør på

Vest åbnede med en spar og jeg doblede. Ø
redoblede, der viste mindst 10 point. Nu
meldte S meget fornuftigt 2klør. Hvordan
kunne hun dog komme i tanke om det! Jo,
når modstanderne har de fleste point, er de
ofte interesserede i at strafdoble os, så det er
bare med at finde den rigtige farve med det
samme. Så når makker melder i denne
situation, er det bare at melde, hvis du har en
langfarve og passe med en jævn hånd. En
del NS par kom i en ruderkontrakt og det
virker jo forkert, når men har en 5-4 fit i
klør.
Nå tilbage til virkeligheden. V meldte 2
hjerter, så nu satte jeg også hjerterkonge til
et stik! Men det var jo lidt for oplagt bare at
blæse 5 klør på banen, så 3 klør fra mig i håb

Det gjorde jeg. Jeg burde have sagt til mig
selv. Vi har kontrol i alle farver, og alligevel
lægger makker sig i 4spar. Lyt nu til makker
for F….. da Michael. Makker spillede den
fint og gik kun en ned.

Udspil

Vest spillede hjerter es ud og skulle måske
have fortsat med en lille da Ø afviste, men
det er aktuelt lige meget. En ned og middel
spil

mere næste side

Jeg har jo over de sidste par gange gået uden
om slemmerne, og med de kort vi fik tildelt
i går, holder vi bare fast i det!!!
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I spil 9 fandt modspillerne et sættende
udspil, men missede dog et stik!

Min hemmelige
makker

’

N spillede ruder es ud mod 5 spar og gav nu
makker en trumfning, men S spillede ikke
hjerter tilbage, så kun én ned. Her bør man
spille med lavinthal. Når man giver makker
en trumfning, skal man spille et højt kort,
hvis man vil have tilbagespil i den højeste
farve udenfor trumffarven. Så efter ruder E
skal man spille sin højeste ruder, som i dette
tilfælde desværre kun er en 5er!, men mon
ikke makker kan se det, og klør es ligger jo
på bordet, så en hjerter retur og endnu en
ruder trumfning. Nå nej, S havde jo kun én
trumf. Lidt upædagogisk!!
Jeg havde faktisk lidt svært ved at finde spil
fra i går, hvor udspillet var essentielt, men
der var dog en del svære modspil

MELLEMRÆKKEN
Vi fik i sidste nummer ikke alle resultater
med. Næste kampe afvikles 1. december, så
vi forsinker ”julenummeret” et par dage for
at få disse resultater med.
Her er den aktuelle placering i de 3
turneringer efter 2 kampe.
MR 1
Her er Ole Colding-Olsen nr. 10 med 15,36
KP af de 40 mulige.
MR 2 x
Claus Moesgaard er placeret på en 3. plads
med 28,27 KP.

Efter forsigtigt/godt modspil satte vi den en
enkelt gang, men stadig til under middel!
Min makker er stor fan af trumfudspil, og
det virker ofte rigtigt godt
Det kunne have været rigtigt godt i dette spil
6, hvor hun som Syd modsat alle andre i Arækken lod være med at trække en høj klør,
som bordet havde meldt, men med den
aktuelle sits, var det under ordnet. Altid 10
stik, hvis spilfører husker at trumfe en ruder
på den korte hånd

MR 2 Y
John Maagaard ligger på en fin 1. plads med
34,16 KP. Bent Daugaard indtager pladsen
som nr. 7 af de 12 hold med 17,84 KP.
MULTIHOLD

Det skal lige nævnes, at John Maagaard –
Hans Knudsen ligger på 1. pladsen i
multihold i 2 Y med 14,44.
I 2 X er Thomas Nielsen – Annette Prehn
også på 1. pladsen med 13,68.

Normalt har jeg rimeligt
tjek på meldingerne. I
dette spil var der ikke de
store problemer. Det var holdturnering
denne aften.
Efter Pas fra Øst åbner makker med 1 ,
som Vest passer til. Jeg har ikke 10 HP, så
jeg bliver på 1-trækket med 1 . Hvis
makker genmelder ruderfarven oven på en
2-klørmelding, forsvinder hjerterfarven.
Makker melder nu 4 . Tid til eftertanke.
Har makker værdier (esset) i ruder er RKC
1430 ikke den bedste melding. Voidwood
har vi egentlig haft på programmet i længere
tid, men ikke brugt meget. Her var endelig
chancen, og med 5 spørger jeg efter esser
uden for ruderfarven. Makker viser 3 esser
med 5 .
Uha, vi er nok kommet for højt. 5 var ikke
mere en mulig melding. Forhåbentlig har
makker trumf dame, så går det nok. Makker
kan mange ting i bridge.
Vest starter med K. Makker beder om en
lille trumf. Mere trumf til damen (godt han
havde den), så tror jeg, den er hjemme.
Hvad sker der dog? Makker spiller nu 6
mod bordet! Vest stikker den med bonden,
og jeg må slukøret bekende, medens Øst
lægger en spar. Hvad sker der? Makker
lægger sin hånd på bordet og beder om
resten af stikkene og forklarer, at han
trækker trumf, når han kommer ind og
derefter tager alle 6 klørstik.
En rudertrumfning (stik 1), 2 sparstik, 3
hjerterstik og de 6 klørstik = 12 stik. Det så
nemt ud. Det viste sig, at flere par var i 6 ,
men
kun
makker
havde
vundet.
Holdmakkerne var godt tilfredse ved
opgørelsen, men ville gerne vide (det ville
jeg også), hvad der var problemet i spillet.

Som altid var makker klar med et let
forståeligt svar:
”Hvis jeg trækker én gang trumf mere, går
jeg ned, hvis trumferne sidder 4-1 imod. Da
alle bekendte på den første trumf sidder de
ikke 5-0. Måske 3-2, men altså også 4-1. For
at sikre mig mod 4-1 afgiver jeg et trumfstik
i tide, og har dermed fuld kontrol over
spillet. Der er stadig en trumf på bordet, til
at trumfe en fortsættelse i ruder.”
N
1
5
6

Ø
S
Pas
1
Pas
4
▪ Pas
5
alle pas

V

α

Pas
Pas
Pas

▪ Voidwood = Esser uden for ruderfarven?
α 3 esser ( EK og E)
Øst/ alle

D9
BT75
KDB765
9

876
9843
EKBT32
N
V Ø
S

BT532
2
E93
7654

EK4
EKD6
T842
D8

Denne dame har du vist ikke set før, vel?
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Det har flasket sig, så der denne gang bliver
plads til 4 spalter fra februarnummeret 1998.

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Videre i næste spalte
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DM for klubhold
Distriktet var repræsenteret af Kalundborg
BK, som stillede med dette 6-mandshold:
Pia Larsen, Vagn Brobæk, Jan Petersen, Ole
Colding-Olsen, Martin Frandsen og Thomas
Nielsen.
Turneringen blev spillet 27./28. oktober i
Næstved. Der var guldpoint på højkant i alle
kampe. Det er 12-spils kampe, og der er 11
modstandere, de skal møde. Vi følger holdet
fra start til slut krydret med nogle spil.
Odense BK var første modstander. De 2
holds handicap var 5,65 hhv. 15,25. Odense
var favoritter, men med kun 12 spil er der
altid chancer. Det blev uafgjort 12,61 – 7,39.
Et meldekiks fra Vagn og Pia var ikke lige
sagen. De endte i 3 i stedet for som alle de
andre i 3ut. Nu har vi ikke meldeforløb i
denne reportage, så mit gæt er at Øst melder
3 efter Vest 1 svar på ruderåbningen. 2ut
havde vist de 18HP og ikke 16 og en 6-farve.
Alle fik spar ud mod 3ut til normalt 10 stik.
Vest/ ø-v

E3
EB942
9
98742

EKT942
64
E3
T32
N
V Ø
S

KD9
K
ET8542
ED5

T542
T7653
K73
T

Næste modstander var BK Nord. Deres
holdhandicap var 1,85!
Et lille nederlag på 14,22 – 5,78. Flot klaret.
Her er et spil, hvor Pia/Vagn fik skudt
papegøjen. De doblede 3 hos Vest. Satte
den 3 gange til 500, hvor de højst har 120 i
kortene. Udspil nordfra var 5.

Ø/ n-s

K85
E87
KT854
DB

B972
KT9
E32
954
N
V Ø
S

Syd// alle

643
B6432
DB
T87

EDT
D5
976
EK632
Nu nr. 9 med 13,17 KP.

D7632
87
K86
E97

54
E3
D97
KDT843
N
V Ø
S

N
V Ø
S

Syd/ alle

BT832
T964
B
965

DB7
T9
EBT74
T83

E
E87
ED972
EBT7

Næste kamp var mod One-eyed Jacks med
hold handicap 4,39.
13,18 – 6,82 blev resultatet. Uafgjort men i
den tunge ende.
Nord/ø-v

D754
KB32
54
832

K96
D5
KT863
KD4

EK8
DB9542
ET42
-

BT9
KT6
B53
B652
I dette spil var modet større end heldet. Mon
ikke Nord åbnede med 1 ? Var der åbnet
med en 11-14 ut? I hvert fald blev Øst
(Vagn/Pia) ikke skræmt af klørmeldinger og
forsøgte sig med 3ut. Nord spillede klør ud,
og så var det forbi. De andre borde prøvede
4 og 4 . Det var en sikker vinder.
Nu nr. 10 med 19,99.
Så var turen kommet til Ballerup BK, der
havde vores ”gamle” Povl Sommer med på
holdet. De havde et holdhandicap på 6,00.
En lidt kedelig runde bortset fra en
storeslem i ruder.

Martin og Ole var forsvarsløse, da
modstanderne meldte 7 . Vi roser Vest for
udspil af trumf. Et godt udspil, som ikke
giver favør til spilfører. De var lidt kede af
det ved opgørelsen, men Pia og Vagn havde
også 2140 på papiret, flot! Et ligespil. Kun 4
par havde meldt denne storeslem. Alle
ruder-kontrakter gav 13 stik, medens det
kneb for ut-kontrakterne at få mere end 12
stik. Resultat 11,05 – 8,95. Næsten en lige
kamp. Nu på 9. pladsen med 28,94.
Der var nu pause efter de første 48 spil. Der
skal også indtages føde, så 1 times pause.
Her i pausen kan vi lige nå at kikke på
multiholdberegningen. Martin og Ole er nr.
24 med 6,79 og Pia og Vagn nr. 11 med
10,69.
Efter spisepausen stod der Rødovre BK på
programmet. Også de havde en gammel
kending på holdet. Sonny Schultz (tidligere
Svinninge BK) og deres holdhandicap var
7,94. Skulle det være nemmere nu?
Det var det ikke, idet resultatet blev 17,08 –
2,92.
I denne runde var der et par spil, hvor man
skal vælge om man skal ofre eller bare lade
de andre spille deres kontrakt. Det er altid
svært, og det ender næsten altid med et gæt.
Her et spil, hvor man skal ofre i lige
zonestilling. Pia-Vagn sad Ø/V og MartinOle naturligvis N/S. Det endte desværre
med en dobbeltdækker.

986
EDB7652
E75
N
V Ø
S

EKT32
K3
6
D9642

54
84
KD98532
KB
Pia-Vagn så ikke det gode ”offer” mod 4 .
Martin og Ole måtte se modstanderne
”kridte” 620 for 4 . 4 må godt gå én ned,
da 4 altid vinder med 2 spartabere og én i
hjerter. Selv doblet er det OK.
Nu placeret som nr.9 med 31,86.
Dagens sidste modstander blev Aarhus BK
med handicap for holdet på 2,78. Mon vores
tapre spillere er klar, eller er de i hovedet på
vej til Kalundborg? Det blev 15,15 – 4,85,
altså ingen katastrofe.
Øst/ alle

T9842
K9
T97
973

K
DB3
B854
T6542
N
V Ø
S

D765
ET642
D
EDB

EB3
875
EK632
K8
I dette spil var der ruder hos N/S og spar hos
Ø/V. Der blev kæmpet og hyppigste
kontrakt var 3 hos Syd til 110. Nogle få
”ofrede” i 3 , som vinder. Endelig var 2 par
i 3ut hos Nord. De vandt begge. Den ene
endda efter hjerterudspil. Der burde ikke
være 8 stik uden om klørfarven!
Mere næste side
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Hvordan gik det så for Kalundborg? Jo, Ole
og Martin (Ø/V) spillede en snu D ud mod
3 ut hos Nord, som tog 9 stik. Pia og Vagn
solgte ud til 3
hos Vest. En kedelig
dobbeltdækker. Så er det godnat og en ny
dag truer. Nu nr. 10 med 36,71.
God morgen!
Så er redaktøren i
festtøjet. Det er jo kun
DM for klubhold én
gang om året.
Indtil nu har de 6
tophold ikke mødt
hinanden. Det samme
må så gælde for de
andre 6 hold. Det er nu
næsten en finale både i
top og bund.

Her var der point at hente med en dobling.
Syd blev doblet af Jan og Thomas i 4 med
E i udspil. Det her er noget med signaler,
hvis den skal sættes eftertrykkeligt. Det gav
800, som var ret godt, da Ø/V ikke havde
udgang på deres led.
Martin og Ole spillede som N/S mod 3
hos Øst til 130. Nu nr. 10 med 50,93.
Næste kamp var mod Midtsjælland med
handicap 10,36. Træerne vokser ikke ind i
himlen. Her gik det skævt med et nederlag
på 1,13 – 18,87.
Var det overmod, der forårsagede en
slutmelding, der hed 7 ? Den blev
selvfølgelig doblet, men gik kun én ned.
Resten af feltet spillede 5 med 11/12 stik.
Nu placeret som nr. 10 med 52,52. Vil en
frokostpause give nye kræfter?
Syd/ ø-v

Studenterforeningen var dagens første
modstander. Deres hold havde handicap
15,30 og vores hold havde 15,37. En lige
kamp var i vente. I øvrigt ligger de med hhv.
37,71 og 37,73 i kamppoint. Spændende!
Der var nu skiftet lidt ud på holdet. Jan
Petersen og Thomas Nielsen var trådt til i
stedet for Pia og Vagn. Dette friske pust
satte måske gang i en sejrsstime. Resultatet
af denne morgens første match blev i hver
fald en sejr på 14,22 – 5,78.
Vest/ alle

87
EK4
D762
E543

9
92
K843
KDB976
N
V Ø
S

EBT6543
DT5
T
82

KD2
B8763
EB95
T

DB5
7542
K8
ED97

KT962
EK83
6
T85
N
V Ø
S

83
DBT96
2
KB632

E74
EDBT97543
4
Spar Konge fra Esbjerg stod for tur med et
holdhandicap på 6,54. Det kunne godt
risikere at gå galt igen.
Det gik som frygtet. Et nederlag på 20,00 –
0,00 blev resultatet. Det var ikke fordi der
var katastrofer, men mange bække små….
Når man lægger 2-3 IMP i de fleste spil
løber det op.
Det dyreste spil var dette, hvor Martin og
Oles modstandere ramte plet med 3ut på
Nords hånd. Der var kun 2 par, der fandt
den. Thomas og Jan Ø/V spillede 3 med 7
stik til -200.

Nord/ ø-v

KD965
ET6
32
953

ET8432
B3
E874
6
N
V Ø
S

B
K74
KDBT9
DB82

7
D9852
65
EKT74
Nu gælder det om at undgå sidste pladsen.
Stillingen i bunden inden de 2 sidste kampe:
10 Kalundborg BK
52,52
11 Studenterforeningens BK
51,38
12 Rønne BK
48,27
I kamp 10 er modstanderne Rønne BK, som
har et handicap tæt på Kalundborgs. Jeg
sidder med krydsede tommelfingre og har
problemer med at taste på mit keyboard😊.
Nord/ n-s

B6
E
D9
KDBT9865

EDT9832
K52
7
E4
N
V Ø
S

74
B643
B8653
32

K5
DT987
EKT42
7
De bornholmere var altså ikke til at stoppe.
Det blev en lidt for alvorlig situation
Kalundborg bragte sig i. Et nederlag på
19,24 – 0,76 bragte dem på 11. pladsen kun
1,2 kamppoint foran Studenterforeningen.
Et af de lidt kedelige spil var dette slemspil.
Thomas og Jan (Ø/V) fandt et godt offer til
1100 i 7 mod lilleslemmen i hjerter eller
spar på den anden led. Martin og Ole kom
desværre ikke i slemmen.

Det er nu spørgsmålet om der skal drikkes
gravøl eller hvad? Modstanderen er Morsø
BK med handicap 10,28. Mine krydsede
tommelfingre hjalp ikke, så jeg holder mig
for øjnene under de sidste 12 spil.
Det var så finalen, hvor Morsø BK endte
med at besejre Kalundborg med 15,22 –
5,78, og samtidig slog Studenterforeningen
Rønne i sidste kamp. Alle mine
foranstaltninger hjalp ikke.
Nu nr. 12 med 59,06. I skal selvfølgelig ikke
snydes for et spil fra kampen:
Øst/ ingen

83
KD7643
KB83
4

B42
ET654
EDT52
N
V Ø
S

E6
EBT8
972
K976

KDT975
952
D
B83
Her var der + til begge par. Som S vandt
Thomas og Jan 4 D med 10 stik efter
klørudspil. Som Ø/V ofrede Martin og Ole i
5 , som kun gik én ned, hvor Nord spillede
B ud. De kan jo godt!
De gange jeg selv har været til dette DM, har
ønsket altid været at undgå 12. pladsen. Det
er lykkedes mig hver gang. Jeg føler med
Kalundborg. Nu, kære læser, vil jeg takke
dig, hvis du læser dette. Så har du nemlig
læst ”hele smøren”. Det var så ikke helt
spildt med dette ”live-referat”.
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