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Endelig et læserbrev
I anledning af invitationen til dameturneringen i sidste nummer har vi fået en
henvendelse fra en indigneret damespiller
og hendes makker.
Til redaktøren af distriktsbladet,
”Jeg ved det ikke nytter at klage til distriktets
formand, da bladet er uafhængigt. Derfor
denne direkte henvendelse til redaktionen.
Hvad ligner det at bringe et så tåbeligt billede
af gamle damer, når turneringen er åben for
alle aldersgrupper. Jeg og min makker føler os
dybt krænkede.
Med bridgehilsen NN”

5927 7761

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spillede DAME-PARTURNERING

SØNDAG DEN 27. JANUAR 2018

Indsenders navn er redaktionen bekendt, da
afsender havde skrevet afsender på
kuverten. Det lykkedes således ikke for
afsender at forblive helt anonym. Jeg var
samtidig i stand til at svare de forurettede.
På det sidste redaktionsmøde havde vi 2
forslag fremme til et svar. Jeg viser dem
begge. Så kan I selv gætte hvilket svar, der
blev sendt.

1 Inge Jensen-Mona Secher
Christensen, BK 83
73
2 Elise Nygaard-Hanne Knudsen,
Kalundborg/Jyderup
40
3 Lone Skov Jensen-Susanne Post,
Svinninge/Jyderup
36
4 Margit Olsen-Kirsten Østergaard,
Svinninge
32
5 Jytte Hangaard-Jytteneia Kamstrup,
Torsdags Bridge/Kalundborg
31
6 Elsebeth Maagaard-Inger
Trosbjerg, BK 83
16
7 Ingelise Meiland-Susanne Raft,
BK 83
7
8 Gunna Steffensen-Bente Øxseth,
Jyderup/Kalundborg
2
9 Birgitte Kirkeskov-Helga Kaldau,
Skælskør/Korsør 51
-6
10 Bente Højland-Grethe Knoblau,
Skælskør
-12
11 Kirsten Klæbel-Birgitte V.
Sørensen, Jyderup
-35,2
12 Inge Düz-Bente Morange,
BK 83
-35,8
10 Lise Madsen-Helle Ravn,
Ringsted
-50
14 Erna Hansen-Rita Simonsen,
BK 83
-98

Du får naturligvis et spil. Her spiller
vinderne mod 2érne.
Inge og Mona var N/S og var endt i 4 på
Syds hånd. Alle på Syds hånd vandt
kontrakten.
Her trak Vest E i udspillet og makker bad
om sparskift B. Her burde man kalde i
ruder, da man har damen bag på kongen, så
har kontrakten ikke en chance. Det samme
må også være sket ved de andre borde.
V/n-s

KBT96
B2
E93
DT7

743
ED86
K76
E92
N
V Ø
S

2
T54
DBT4
B8543

ED85
K973
852
K6
Det var selvfølgelig ikke i nærheden af at
ændre noget ved mestrenes suveræne sejr.

Kære B……… og makker,
Redaktionen undskylder meget og beklager
dybt den krænkelse billedet har forårsaget.
Vi sender en æske chokolade som bevis på
vores oprigtighed.
På redaktionen vegne Ole Svinth
Kære B……… og makker,
Tak for mail. Det kniber vist lidt med jeres
sans for humor. Billedet af de 5 damer er for
sjov, og enhver lighed med nogen af
deltagerne vil være en tilfældighed.
Venlig hilsen Ole Svinth

Årets distriktsmestre i damepar
Mona & Inge
Kun 14 par mødte op. Det var dog samme
antal som sidste år. Feltet var ikke det
samme, dog var sidste års mestre (Elise &
Hanne) med for at forsvare titlen. Hvem var
så med? Du får her svaret, da vi har valgt at
vise hele resultatlisten. 8 af 20 klubber var
repræsenteret. Det lidt trist, at så få klubber
sender et damepar.

2´erne forsvarede næsten titlen
Hanne & Elise

Bronzepladsen gik til
Lone & Susanne
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Nytårskur
BRIDGE
83,
Slagelse
6. Januar

50 par mødte op til årets første mulighed for
sølvpoint i denne barometerturnering. Der
blev spillet i 5 rækker á 10 par. 5 par måtte
lide den tort ikke at kunne komme med. Der
manglede et enkelt par, for at det kunne gå
op. Af de fremmødte par var de 34 rene
”distriktspar”.
Altså var 32% udefrakommende. Flot at så
mange deltog fra resten af Danmark.
Her er bedste halvdel fra resultatlisten.
A-rækken
1 Mikkel & Tim Grønnegaard,
Lejre/Blakset
2 Søren Bune – Christian Lahrmann,
OEJ/Studenterforeningen
3 Henrik & Michael Rübner Petersen,
Ballerup
4 Marit & Ivan Abel, Islev
5 Ulle Wenzzel – Otto Rump,
Skælskør
5 Ann Jensen – Jesper R. Stokholm,
BK 83

37
22
21
9
1
1

B-rækken
1 Leni & Flemming Sahl,
Amagerland BK
34
2 Lone Ulrik & Jens Jørgensen,
BK 83
13
3 Ole Scheel Nielsen– Poul
Rasmussen, Skælskør/BK83
11
4 Jens Medom – Preben Toft,
Blakset
9
5 Anne Marie Schmidt – Niels Thomsen,
Korsør 51
-1

C-rækken
1 Hanne Andersen – Ib Ingerslev,
BK 83/Blakset
31
2 Annelise Vester Andersen – Anne
Petersen, Store-Heddinge
20
3 Sanne Voss – Ivan Jørgensen,
Tuse Næs
14
4 Jesper Rømer Holm – Carsten
Kvetny, Blakset
12
5 Lene Suh Nicolaisen – Frank Espersen
København/Gentofte
3
D-rækken
1 Kirsten Matthes – Jens Aage
Petersen, Sorø
38
2 Gunna Steffensen – Bente Øxseth,
Jyderup/Kalundborg
18
3 Eva Gram – Bodil Vestbjerg,
Høng
13
4 Maibritt Verner Olsen – Jannich
Lauersen, Reinholt/Ballerup
8
5 Else Ostenfeld – Sven Harreschou,
Reinholt/Herstederne
0
E-rækken
1 Gerda Nielsen – Flemming Hansen,
BK 83/Høng
1 Anette Kristensen – Bent Hansen,
BK 83
3 Marianne Nørgaard – Christian
Højen Buchardt, BK 83
4 Jytte Jochumsen – Gurli Müller,
Ishøj
5 Gitte Hansen – Jørgen Voigt,
BK 83

24
24
16

tilfælde skulle Syd spille ud mod en hjerterkontrakt fra denne hånd efter makkers
ruderåbning:
K832

87

T953

B98

I de 5 rækker spillede 4-4-4-3-2 par ruder
ud. Det giver 11 stik, da de to spar kan kastes
på to store rudere.
En enkelt Syd i A-rækken fandt en klør
frem, og det var i dette tilfælde perfekt.
Næsten lige så godt er spar ud, og det fandt
7 af de 25 par på. I disse tilfælde er 4 hjerter
umulig at vinde. Med godt modspil er der
kun 8 stik
2 sparstik, 2 klørstik og en klørtrumfning
sætter kontrakten to gange.
V/ alle

965
B93
KDB
DT76

EDB7
64
87642
EK
N
V Ø
S

Spil 20

T4
EKDT52
E
5432

K832
87
T953
B98
Var alle så i 4 ? Fordelingen i rækkerne var
4-1-1-0-2.
De er åbenbart mest aggressive i A-rækken.

11
10

Efter at have læst resultatlisten kikker
redaktionen selvfølgelig lidt på spillene.
Specielt et spil faldt i øjnene.
Samtlige par i salen spillede en hjerterkontrakt hos Øst. Hvis du ser på spillet, så er
Vest nok startet med pas, og Nord indledte
med 1 . Det er muligt at sparfarven nogle
steder forsvandt under meldeforløbet.
Måske fordi Syd er for pointsvag til at
negativdoble Øst´s hjertermelding. I alle

En af fordelene ved at ældes er, at
man ikke kan huske alle de dumme
fejl, man har lavet i ugens løb. Jeg
kan imidlertid godt huske enkelte
fejl for 20-30 år siden.
Red.

Klubspiller mesterskab
SØNDAG DEN 24.
FEBRUAR 2019
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 2018 og for titel
den 1/1 2019.
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
normalpriser.

købes

til

centrets

Præmier:
Sølvpoint samt vinpræmier.
Tilmelding:
senest torsdag den 14/2 2019 gennem
klubben eller til Otto Rump.
Foretrukken betaling:
Parvis
til
Distrikt
Vestsjællands
konto
1551 4691823512 –
Husk navne og helst
også DBf numre!
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MELLEMRÆKKEN
Der blev spillet 2 kampe 19. januar.
MR 1
Ole Colding-Olsen – Jens Ulrik Fougt
12,78 – 7,22
Jesper Bøgh - Ole Colding-Olsen
5,76 – 14,24
Ole er nu nr. 5
MR 2 Y
Allan Christiansen - John Maagaard
9,78 – 10,22
John Maagaard – Helge Lindegaard
15,63 – 4,37
John er nu nr. 2
Eigil Sjøgaard - Bent Daugaard
15,88 – 4,12
Bent Daugaard – Aage Michelsen
5,12 – 14,88
Bent er nu nr. 10
MR 2 X
Veikko Kinnunen – Claus Moesgaard
9,56 – 10,44
Claus Moesgaard – Jan Westergren
7,76 – 12,24
Claus er nu nr. 2
På multihold (top-3) har vi Annette &
Thomas (Moesgaards hold) på 1. pladsen i
MR 2 X med 12,32.
Dagny og Carl Erik (Daugaards hold) på 3.
pladsen i MR 2 Y med 11,62.
Vi prøver at finde et spil fra hvert hold. Der
var ikke denne gang nogen kamp med
lokalopgør.
MR 1

Skal, skal ikke?

Her råder Ø/V over 32 HP. Der er en 5-farve
på hver hånd, så halvdelen af feltet var i 6
ut. Det var både Øst og Vest, der blev
spilfører, men kun et Øst par vandt.

Jan og Niels spillede som Ø/V 3 ut. Pia og
Vagn sad i modspil mod 6 ut hos Vest. Nord
spillede noget atypisk sin single spar ud. Det
var imidlertid godt nok til at sætte de 6ut. Et
fint gevinstspil. 6 ut vinder kun med hjælp.
Hvad tror du, Syd hjalp med i udspillet?
Øst/ n-s
7
D986
KT9872
53
B6
EK954
N
E532
KB
V Ø
DB
E654
S
ED984
K7
DT832
T74
3
BT62
.

.

V/ alle
.

E9
EKDT86
T2
T65

MR 2 Y

.

MR 2 X
Øst/ n-s
.

V/ alle
.

8743
T9
ED6
9875

EKDB
D42
T
EDT42
N
V Ø
S

.

.

T62
EK65
754
K63

95
B873
KB9832
B

EB74
E654
KBT97

En fræk én
K85
K
ET863
E643
N
V Ø
S

.

.

DISTRIKT
VESTSJÆLLAND
spiller MIXEDPARTURNERING 2019

BT42
953
DB3
972

Du må tage Øst´s eller Vest´s hånd. Giv
makker den modsatte af de 2. Så melder I
kortene og ender i 7ut/ . Eller hvad?
5 af 12 par kom i storeslem.

Er det så svært?

Her skal vi se vores 2 hold melde ”forkert”.
Er der slem i kortene? Ja, da. Begge vores
hold ville absolut spille i major. Hallo, det
er ikke makkerpar.
Bent & Margit spillede på 4-3 fit i hjerter
med 11 stik.
Lisbeth & Michael spillede 4 spar også på 43 fit. De fik 10 stik. Der er 12 stik i klør!
Kun 2 af de 12 par spillede i klør med hhv.
12 og 13 stik, men ingen meldte slemmen.

KD86
B4
EK5
EKB8

N
V Ø
S

.

.

Jeg gemmer lige Syds ”geniale” udspil til
sidst i referatet.

753
72
98764
D43

T3
BT9872
KB54
8

D962
D3
D972
D52

Her spiller alle vel 4 Ø/V. Nej! Èt par
(Thomas og Anette) (n/s) fandt et godt
zoneoffer i 3 , som naturligvis måtte én
doblet ned. Kun 200 ud mod resten af feltets
420. De små bække bliver en stor å. Claus
og John vandt deres 4 .
------------------------------------------------Udspil:
B ud (det gør man altså ikke, når man ikke
har 9´en. Det gav 5 klørstik. Det 12. stik er
en hjerterknibning eller spar mod bonden.

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 9.30
Spilleberettigede:
Alle
medlemmer
af
Danmarks
Bridgeforbund. Dertil skal mindst den ene
spiller være medlem af en klub i Distrikt
Vestsjælland og have været det mindst siden
1/9 2018.
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 7 bedst placerede er kvalificeret til DM i
Svendborg i juli 2019.
Tilmelding:
Enten gennem klubben eller direkte til Otto
Rump senest torsdag den 21. februar.
Husk: at angive om fortæring ønskes!
Foretrukken betaling: er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 – husk
navn!
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Værd at vide!
Må jeg få gentaget meldeforløbet?
Ja, hvis du er i tur og endnu ikke har spillet
til det første stik. En modstander skal svare
ved at gentage hele meldeforløbet - og du
må ikke stoppe ham eller se ud, som om du
keder dig, når han er kommet forbi den
melding, der var interessant for dig. Hvis
alle spillere husker at lade meldingerne
ligge, indtil der er spillet ud, er der sjældent
behov for gentagelser.
Hvad er kontrakten?
Selv når det er for sent at få meldeforløbet
gentaget, har du stadig (når du er i tur) ret til
at få at vide, hvad kontrakten er, og om men ikke af hvem - den er doblet eller
redoblet.
Hvad betyder den melding?
Man må spørge om betydningen af
meldinger, når man er i tur, og når der lige
er foretaget et fordækt åbningsudspil. Svaret
gives af makkeren til den spiller, der afgav
meldingen. Svaret skal indeholde en
fuldstændig redegørelse for de aftaler,
makkerparret har om meldingen - dette
omfatter også implicitte aftaler, som man
har ud fra sit almindelige kendskab til
makker og erfaringer fra makkerskabet.
Derimod skal man ikke fortælle, hvordan
man vælger at fortolke en melding, som man
ingen aftale har om.
Nogle eksempler på formuleringer, der kan
være korrekte i situationer, hvor man ikke
har en helt klar aftale at gøre rede for:
"Det har vi overhovedet ingen aftale om."
"3 er København og viser mindst 5-5 i
majorfarverne, men han glemmer det
sommetider, så måske har han bare ruder."

"Enten er det et cuebid, der viser første- eller
andengangskontrol i ruder, eller også er det
Trelde og spørger om ruderkontrol og esser;
vi har desværre ikke aftalt, om det er det ene
eller andet i denne situation." (Når du et
øjeblik efter selv skal melde, gætter du
selvfølgelig på en af delene, men du hverken
skal eller må fortælle modstanderne, hvad
du gætter på - heller ikke hvis du selv har
EK og derfor er næsten helt sikker på, at det
er ment som Trelde.)
"Jeg har glemt, om vi spiller overføring efter
2ut; se på systemkortet, der står det rigtigt."
(Du må selvfølgelig ikke selv se på dit
systemkort for at finde ud af det!)
"Jeg er substitut, og vi nåede ikke at aftale
slemkonventioner, men jeg tror nok, hun
plejer at spille Blackwood-Morrow, så 5
viser nok 2 esser ud af 5, hvor K er det
femte." (Og hvis din makker nu faktisk
mente sin 5 -melding som 2 esser af 4, så
har hun pligt til at melde videre, som om hun
havde vist dét, selv om hun har hørt din
forklaring og måske har K.)
Klippet fra DBF´s hjemmeside

Min hemmelige
makker

es. Så blev der cuebiddet i spar og klør, og
makker gik så i 4 , da han manglede et
cuebid i ruder.
Nu sad jeg med både es og konge i ruder, så
noget måtte der gøres, men hvad? Jeg valget
5 , som jeg mente måtte være renonce og
samtidig lovede ruderkontrol. Makker
meldte så 6 , da han åbenbart opfattede det,
som det var ment.
N

Ø

1
3 α
4 ▪
5 ▪

P
P
P
P
P

1
2
3 ▪
4
6

V

P
P
P
P
alle Pas

”Jeg ved godt, at jeg snød med meldingerne.
Spring til 2ut havde været det rigtige, da jeg
havde point nok til springet. Det var godt du
havde 4-farve i hjerter, ellers var vi nok endt
i en 5 . Den vinder også, men en slem er
lige det bedre. Jeg synes, du skar ansigt, da
jeg frivillig afgav et hjerterstik. Hjerterne
kunne sidde 4-1 og så mister jeg kontrollen.
Fortsættes der i klør, kan jeg ikke trumfe på
bordet, hvis jeg trækker en trumf mere. 5
var en god melding. Det var vel ikke voidwood? 😊”

α = 4kortstøtte og mindst et es.
▪ = Cuebid
Der kom som ventet klør ud, som makker
bad mig trumfe med en lillehjerter. Mere
hjerter var makkers ønske, og han stak med
E. Så fik jeg chok´et. Han spillede nu 6
mod bordet. Hvad sker der? Gribefejl?
Makker sad helt rolig, da Vest stak med T.
Makker lagde ned for rest! Han angav som
reglerne foreskriver spilleplan. ”Jeg trækker
trumf når jeg kommer ind. Tager ruderstikkene og spar es og konge.”
1 klørtrumfning
6 ruderstik
2 sparstik
3 hjerterstik.
12 stik ialt
Ø/n-s

Som substitutter i en af distriktets klubber i
en holdturnering (Rygtet om min makker
må have spredt sig) kom dette zonespil.
Efter pas fra Øst lagde makker ud med 1 .
Næste hånd passede, og jeg meldte 1 .
Fornyet pas fra Øst. nu kunne makker 2 .
Det måtte være en 5-4 hånd. Jeg støtter
selvfølgelig til 3 , som lover 4-farve og et

S

Makker måtte kort forklare sig efter spillet:

DT
BT75
9
KDB753

876
9843
EKBT83
N
V Ø
S

EK4
EKD6
D2
T842

B9532
2
7654
E96

Her er en ny og noget bedre version af spar
dame. Man kunne måske blive lidt distraheret, første gang man møder sådan en
attraktiv dame. 😊
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Distrikts hold

N/ -

Stillingen efter 5 kampe:
Serie 1
1 Ole Svinth
2 Martin Rather
3 Knud G. Rasmussen
4 Hans Jørgen Kolding
5 Christian Christiansen
6 Helle Bergmann
7 Susanne Raft
8 Ib Larsen
9 Hanne Knudsen
10 Helga Kaldau
11 Henning Madsen
12 Gunna Steffensen

93,00
64,82
63,64
60,78
56,87
56,43
51,31
47,59
38,30
33,49
19,98
13,79

Multihold føres af:
Svend Stenhøj – Ole Svinth med 14,99.
(Har kun spillet 4 kampe)
Serie 2
1 Lars Bagge
2 Morten Nyhave Nielsen
3 Lise Madsen
4 Ingelise Meiland
5 Lars Thymark
6 Jonna Kjelkvist Larsen
7 Kirsten Schou
8 Sonja Andersen
9 Inger Trosbjerg
10 Inge Düz

89,34
75,94
67,54
62,91
57,73
50,46
45,63
28,25
12,65
9,55

Multihold føres af:
Lise & Erik Madsen med 13,39.

8
754
KDB92
B863

N
V Ø
S

K7
EBT3
7654
954

EDB963
8
ET
EKD7
Stik med
E. Træk 3 x klør med
ruderafkast. Trumf en ruder. Knib i spar.
Der er således kun en hjertertaber.
Når man kun er i 4 , er det forståeligt, at
man ikke ønsker en evt. trumfning af den 3.
klør.
Dagens slem nr. 2 var en sparslem hos N/S.
To par i serie 1 meldte og vandt 6 . I serie
2 var to par i slemmen, men vandt ikke. Alle
vestspillere valgte 7 i udspil (også Nord
var i få tilfælde spilfører). Umiddelbart er
der en klørtaber og en mulig trumftaber. Den
heldige spilfører åbner for sparene fra Nords
hånd med en lille spar. Så løses
trumfproblemet. De 2 par som vandt, blev
spillet på Syds hånd. Odds taler for at toppe
sparfarven. Gør man det ved at starte med
esset er knibningen igen oplagt. Men, men,
men, det er lidt med held.
S/alle

Her kommer et par spil.
Når man researcher på dagens spil, kan man
gå efter scoren. Er der nogen, der har meldt
og vundet en slem? Denne dag var der 2 af
slagsen. Den første slem blev kun meldt (og
vundet) ved to borde i serie 1. I serie 2 var
to par i slem, men vandt ikke. Alle i salen
spillede en sparkontrakt og alle var enige om
udspil af en stor ruderhonnør. Alligevel var
der kun 3 borde, der fik 12 stik.

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

T542
KD962
83
T2

D93
DB87643
7
73

K6542
ET9
D4
KD9
N
V Ø
S

K52
KT9832
ET85

EBT87
EB65
B642
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Er det noget for dig?

Ø/ alle

Karsten Hansen-Nord har sendt dette:

Har du og makker styr på aftalerne?
Makker åbner 2NT(20-21) og du sidder med
♠️D6
❤️KDB62
♦️2
♣️EB975
Du melder vel 3♦️som transfer til ❤️, har
du en aftale med makker om, hvad
henholdsvis 3❤️/3NT/4♣️♦️ betyder?
Med min makker spiller vi:
3❤️= præcis doubleton (giver mulighed for
med en svag hånd, at spille 3❤️)
3NT= præcis 3 kortstøtte
4♣️♦️= super accept med 4 kortstøtte
Aktuelt meldte makker 3❤️ og fordi det
kun viser xx, bliver 4♣️ pludselig naturlig
(hvor det efter 3NT, ville være et cuebid)
Nu har åbner følgende muligheder:
4♦️❤️♠️= accept af ♣️
4NT= signoff
5♣️= dårlige værdier i ♣️
Ved bordet meldte åbner nu 4♦️, og 7NT
var iskold, da åbner sad med:
♠️EK4
❤️E4
♦️EB962
♣️KD10
Pointen er, hvilken aftale har du og
makker om svaret efter 3♦️transfer??
NB: spillet var meldeproblem i marts
nummeret 2018 (har dog flyttet et kort).
Hvis du ikke kan huske spillet, kommer det
i næste spalte.

B9872
83
DT82
86

D6
KDB62
EB9753
N
V Ø
S

T43
T975
K743
42

EK4
E4
EB965
KDT
-------------------------------------------------------------------------------

Vi har modtaget dette referat fra
Peter Møller-Nielsen, Vig BC.
Resultaterne var i sidste nummer:
Vig Bridge Club holdt en velbesøgt åbent
hus turnering den 27. december 2018. Der
deltog 16 - måske lidt juletrætte- par fordelt
på to rækker. Undervejs var der glade smil
og hygge over hele linjen.
Mest glade blev selvfølgelig rækkevinderne,
nemlig Anna-Lise Petersen - Gudmundur
Magnusson fra VBC samt Susanne Egelind
Maagensen – Michael Maagensen fra BK 49
i Holbæk.
Vi skal lige have et spil fra vinderne af arækken:

Ved de fleste borde kom NS i 5 klør doblet
med to undertræk, dvs. 500 til ØV. AnnaLise og Gudmundur beholdt spillet i 4
hjerter hos Vest. Men kan den vinde med
kun 22 HP tilsammen?
Gudmundur tog straks udspillet af klør 10
med klør Es (gentagne klørmeldinger hos
Syd varslede om en singleton klør hos
Nord).
En lille hjerter til hjerter Konge afslørede
både gode og dårlige nyheder. Hjerter Dame
kunne knibes ud, men hvad så? Efter ruder
hjem til ruder Es spillede kneb Gudmundur
to gange i hjerter frem til denne stilling:
Syd/ alle

BT64
96
9
2

987
D
764
8
N
V Ø
S

D32
E
K85
7

EK5
DB
KDB
5 stik allerede i hus + 3 sikre stik i form af 2
hjertere og ruder K giver kun 8 stik. Og vel
sagtens også et par sparstik synes man? Men
se, hvad der sker efter endnu en hjerter til
hjerter E og spar fra bordet. Syd spiller nu
blot klør og spilførers sidste trumf ryger
inden sparfarven er blevet rejst. –
Gudmundur fandt en elegant løsning. Han
lod hjerter Dame sidde ude og spillede spar.
Syd spillede ruder igen til ruder K, hvorefter
der - efter trækning af den sidste
udesiddende trumf - var rest til spilfører.
ANALYSE:
Fint spillet af Gudmundur, men Syd missede
dog en chance for selv at blive berømt –
også uden for Odsherred:

Inde på den første store spar skal Syd - i
stedet for at spille ruder – tage en klør og
spille klør igen til trippelrenonce til følgende
stilling (efter trumfning af Vest samt afkast
af en spar hos Nord og Øst)
S/ alle

BT6
9
9
-

9
D
764
N
V Ø
S

3
E
K87
-

K5
DB
K
Vest spiller nu spar B til spar K. Men Syd
kan triumfere ved at spille endnu en klør til
trippelrenonce. Vest trumfer på hånden med
sin sidste hjerter med afkast af spar hos Nord
og ruder hos Øst, hvilket giver følgende
slutstilling med Vest inde:
S/ alle

BT
9
-

D
76
N
V Ø
S

E
K8
-

5
DB
Når Vest nu spiller en stående spar, skal
Nord nu langt om længe bruge sin hjerter
Dame og kan derefter rose sin makker for et
glimrende modspil. når han har taget det
sættende sidste stik med ruder Dame.
Peter
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Din Melding?

Svend Stenhøj Nykøbing BK
Jeg melder 3 klør, der viser min. en 6-farve
og 6-9 point. Det benægter samtidig 3-korts
farve i ruder eller hold i hjerter. Makkers
revers melding er krav for yderligere en
melding fra mig.
Per Granlund, BK 59 Holbæk

Så gælder et spil fra en holdturnering.
Makker åbner, og du har denne hånd som
Syd:
K63

93

76

ED6432

Meldeforløbet:
N
1
2

Ø
p
P

S

V

1ut
?

Pas

Ruder er mindst 4-farve.
1 ut = 6-9 HP ingen 4-farve i major el. ruder
2 spar = Revers lover 16+.
Jan Petersen, Kalundborg
Vi har vist 6-9 hp med 1ut.
Når makker nu viser tillæg med sin 2 spar
melding 16+ hvilket efter de gamle bøger er
for lidt i forhold til et svar på 1 trinnet, men
lad det nu ligge.
Mulighederne er vel:
3 klør som kan vise 6 hp og langfarve i klør,
så det er nok for lidt.
3 spar må vise 3 korts støtte i spar, men er
vel heller ikke en fantastisk beskrivelse
4 klør må vise lang klør og maks, problemet
er at 3 ut er passeret, men når makker bag
efter melder 4 ruder kan vi flytte til 4 spar,
selv om det så er på en 4 – 3 tilpasning.
Det kunne jo også være at makker har kl
konge 2. eller 3. og så er der jo godt spild for
5/6 klør.
Så jeg havner på 4 klør meldingen.

Vi har points til udgang. Men ingen kendt
god tilpasning.
Som jeg kan se, er der 2 muligheder. Jeg kan
melde 3 spar, som er inviterende til 4.
Makker ved at jeg kun har 3, da jeg har
benægtet 4 stk. med min 1 ut. Så spiller vi
på en 3-4 fit.
Nu forsvinder chancen for at komme i 3 ut
eller 5 klør. Den vil jeg ikke miste, derfor
melder jeg 3 klør, som er krav og viser max
og et godt klørhold med mindst 5 klør, og
samtidig benægter ruder.
Har makker et godt hold i hjerter, er 3 ut lige
for, ellers genmelder han sin 5-farve ruder
eller støtter til 4 klør, som jeg flytter til 4
spar.
Har makker 4-5-1-3, 4-5-0-4 eller 4-4-1-4
fordeling kan der være 6 klør i kortene, det
finder makker ud af med en 4ut
spørgemelding.
John Heidelbach, BK 83
I min bog har makker vist 16- ca 18p og en
skæv hånd. Der er sandsynligvis 5-farve i
ruder og 4-farve i spar. Der er ikke 4-farve i
hjerter.
Med maksimum melder jeg 3klør (= Farve
+ holdvisende samt udgangskrav) - vil gerne
have makker til at spille 3ut med hjerterhold.
Når makker har reverseret giver det ingen
mening at spille 3klør som afmelding, hvad
man normalt ville opfatte meldingen som.
Hvis makker nu benægter hjerterhold med
3ruder melder jeg 3spar. Makker ved, at det

er 3-kortsstøtte og må så beslutte, hvad der
skal spilles.
Fjenden har forholdt sig tavst i
meldeforløbet - hvis makker skulle have
højst single hjerter råder de over mindst 10
hjertere tilsammen, og så var en indmelding
i hjerter sandsynlig. Tænker derfor at
makker højst sandsynlig er kort i klør, og
tanker om en klørudgang (slem) ikke er
aktuel.
Karsten Meiland, BK 83

Fra Michael Wonterghem
Hvad bilder folk sig egentligt ind? ”Det hele
begyndte med, at han begyndte at slå igen”
Som manden sagde i retten!!
Jeg har jo prædiket i disse spalter, at der
bliver doblet alt for lidt i parturneringer, og
så begynder folk helt uden grund at bruge
det i mod mig (-:
Her kommer en gennemgang af alle de spil,
der endte med, at kontrakten blev doblet.

Hvilken aftale har jeg med makker? Jeg har
benægtet 4 farve i spar og alligevel meldes
spar. Viser makker 5 i farven, eller viser han
blot 4 farve og styrke, for at gå mod 3 ut?
Tre klør kan nu vise vej til 3 ut med hold hos
makker i hjerter, men er den melding stærk
nok? Jeg foretrækker meldingen 4 spar både
på grund af styrken og fordelingen. Jeg er
ikke særlig skræmt af at skulle spille på en 7
fit, hvis det er nødvendigt.
N/ alle

742
EDT87
94
B85

EDB9
54
KDBT3
K6
N
V Ø
S

T85
KB62
E852
T9

K63
93
76
ED7432
Spillet er fra en meldekonkurrence i et
gammelt udenlandsk bridgeblad.
Ser man på spillet, er der 10 stik i både spar
og klør. Altså er 4 topkontrakten, selv
med sparene 4-2, idet hjerter kan trumfes på
den korte hånd. E skal bare ”fjernes”
inden trumferne trækkes. Holdes esset
tilbage første gang, er man nødt til at trække
trumf, og håbe på 3-3 i spar.

Her åbnede Makker i vest med en klør, jeg
passede i første omgang, men meldte 3 klør,
da modstanderne faldt til ro i 2 ruder. Den
blev doblet, makker spillede den pænt, så
hun nøjedes med en ned, men 200 ud i en
parturnering er sjældent godt!
Næste spil: De skulle ikke tro de havde kyst
os!! Jeg har tit punket makker med, at det er
dårlig stil at lade modstanderne spille to i
major, så hun (Syd) gav den rigeligt gas og
meldte 3 ruder ind oven på modstandernes 2
hjerter. Den kunne N godt finde ud af at
doble. 800 ud.
Spillet er på næste side
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Så var det igen vores tur til at blive doblet:
Vi kom i 4 spar lige som resten af feltet, men
var de eneste, der blev doblet. ØV har
faktisk 4 hjerter i kortene, så meldingen var
god nok, selv om vi gik 2 ned, lige som alle
de andre, men en ren bund

N endte i 3 spar, efter vi havde meldt klør et
par gange. Den doblede makker, og jeg var
godt nok ikke tryg ved situationen, men
passede alligevel. Trumf ud mod doblede
delkontrakter, siger lærebogen, men jeg var
en kylling og spillede klør ud, makker
svingede så til spar, da hun kom ind på klør
es og vi satte den en gang. To spørgsmål til
salen: Skal den sættes en gang til? Kan vi
vinde 5 klør?

forkert gæt i hjerter satte kontrakten! Både 4
hjerter og især 4 spar er piv oplagte. Feltet
spillede 4 hjerter, men jeg ville nu gerne
kunne komme i 4 spar i dette spil.

Så doblede vi 3 spar i stedet for at komme i
den oplagte 3 UT alene i zonen. Det betyder
altså at den skal sættes 4 gange. Vi satte den
kun 3!!

Så var det blevet vores tur:
Vest en hjerter, pas, pas, 1 UT fra syd, rundt
til Ø, der kunne 2 hjerter, der gik rundt til
mig i N. Jeg havde ikke styr på vores aftaler.
Det er, at når makker har vist hold i fjendens
farve er dobler straf. Jeg kunne ikke rigtigt
finde en god melding, hvor 3klør nok havde
været marginalt bedre!!!! 8 stik til ØV og
470 point!!

Har I nogle gode bud? Hvad ville 3 spar vise
oven på 3 hjerter? Burde jeg bare melde 4
hjerter? Bør makker drible i 2 klør oven på
min ene spar? (måske fordi hun har 3 spar
med?) Eller bør vest flytte min 3ut?
Nå langt om længe var der noget, der gik
vores vej:

Her er så spillet, som
om:
V/ alle

Er det altid makkers skyld?
Vi har flere gange været i problemer i noget
der ligner det her spil:
Vest åbnede med en hjerter og jeg meldte en
spar (indtil videre ingen problemer)!
Makker meldte 3 hjerter (16-18 og
seksfarve) Hvad jeg nu melde i øst? 4 ruder
ville være cuebid, så den var udelukket
synes jeg med single hjerter. Jeg valgte 3 ut
og selv om makker var nervøs for
ruderfarven passede hun. Klør ud og et

?
?
?
?

du kunne have fortalt

?
?
?
?
N
V Ø
S

?
?
?
?

?
?
?
?
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Pokalturneringen

ligeledes 10 stik. i 3 ut med samlet 10 imp
til os.
Og endelig spillede vi 3 ut til 9 stik, hvor
fjenden spillede 5 klør en ned = 10 imp.

Ib Larsen Sorø BK,
overrasker
igen
positivt. Som sidste år
er de atter med i 4.
runde.

Resten var ganske få imp frem og tilbage.
Så fik vi overstået ”knald eller fald” runden.
2 hold overlevede, så vi har stadig hold med
i turneringen.
De 4 kampresultater - vinder i blåt - var:
Vagn Brobæk – Lejre Savværk 64-66
Ib Larsen – Peter Gallmeyer,
Haslev BK

I spil 10 var vest ved begge borde i 6 spar til
12 stik med klør es ud. Den kan sættes med
det rigtige udspil.
Øst er giver/alle i zonen.
Hvad spiller man ud fra nord med:
-

D732

T8732

E973

Meldingerne var
83-75

Tommy Schmidt Elholm, Lejre BK –
Thomas Nielsen
35-67
Steffen Kristensen, Ballerup BC – John
Maagaard
119-57
Thomas
Nielsen,
Kalundborg BK tabte
første kamp, men vandt
så kamp 2.
Jeps! 3. runde overstået
med en sejr.
En glad Thomas sender
dette:
Hej Ole
Vi vandt 3. runde 67-35 over Tommy Smith
Elholm´s hold.
Der var 4 spil med 10+ imp til vores fordel,
som afgjorde kampen.
Vi var i 4 hjerter til 10 stik, mens de spillede
3 ut til 5 stik = 12 imp til os.
Vi spillede mod 2 hjerter doblet efter
kravpas til 5 stik uden for zonen = 500, mens
Claus og John spillede mod 3 ut til 8 stik =
50 (samlet 550) og 11 imp til os.
Vi spillede mod 2 ut, hvor de fik 10 stik.
(kom ikke i udgang) og Claus og John fik

N

Ø
S
V
1
P
1
P
3
P
4
P
4
P
4ut
P
5
p
6
alle pas
4 klør og ruder er cuebid, 4 ut efter esser og
svaret 5 hjerter er 2 esser uden trumf dame.
Øst/ alle

EKD63
T94
94
KT8

D732
T8732
E973
N
V Ø
S

BT84
EKB86
ED6
6

9752
5
KB5
DB542
Alt andet end klør ud sætter kontrakten. Skal
man holde sig væk fra klør es efter cuebid
fra Vest? Hvad siger redaktøren 😊 ?
Venlig hilsen Thomas
Svaret er ja. Kunne Syd ikke have doblet
Øst´s ruder cuebid? Man sidder bag på
esset. (OK, det kunne være singleton) Det
havde Nord været glad for, så man undgik
klør es i udspil. Red.

Ib beretter:
Hej Ole.
Vi havde jo søndag besøg af Peter
Gallmayers hold, til en hyggelig og
spændende pokalkamp.
Vi må jo indrømme, at på papiret kunne det
blive en vanskelig opgave at vinde over
dem. Kampens første mange spil,
bekræftede da også vores bange anelser, idet
vi var bagud med 39 - 75 efter 24 spil.
Men der efter begyndte lykken at vende. Vi
vandt de næste 8 spil 35 – 0, så nu var
stillingen pludselig 74 – 75 til gæsterne. Så
skulle alt afgøres i de sidste 8 spil, og dem
var vi så heldige at vinde 9 – 0, så
slutresultatet blev 83 – 75 i vores favør.
Nu glæder vi os til næste lodtrækning.
Nord/ ø-v

5
Spil 25
B54
DB95432
T2
98
N
K872
V Ø
E86
S
EKD8
T6432
T63
T7
753

EKDB7
ED9
K
B964

N
pas
pas

Ø
1 ut
2 sp

S
pas
pas

V
2 hj

Her efter følger diverse kontrolmeldinger og
spørgemeldinger, og tilslut melder Øst 7
spar. Jeg melder stille og roligt pas i syd, og

håber så bare at vest ikke flytter til 7 ut. Det
sker ikke, og så kontrakten er 7 spar.
udspil: ⧫ 10
Når man ser på øst-vest kortene, ser 7 spar
jo rigtig sund i en holdturnering, men man
ser også at 7 ut er usættelig, idet spar 7
forsvinder på ruder Es.
7 spar går 1 ned, da N har 1 spar, når man
ikke at opdage den meget uheldige
fordeling. Stor var glæden, da vores
makkere, Gorm Jensen og Erik Madsen
vinder 7 ut. 20 imp. for et spil sker meget
sjældent.
Så her var det altså alletiders denne gang at
vælge sans frem for farve, selv i en
holdturnering.
Vagn Brobæk, Kalundborg BK vandt
første kamp, og tabte
så næste kamp med
sølle 2 IMP.
Det skete igen. Sort
uheld med et nyt 2 imp
nederlag.
Denne beretning er kommet fra Vagn:
Pokalturnering runde 3 den 13. januar 2019.
Holdet var Jan Petersen, Niels Olsen, Pia
Larsen og Vagn Brobæk.
Vi havde hjemmekamp mod et hold, som
kalder sig ”Lejre Savværk” med holdkaptajn
Henning Kokborg. Holdet er stort set
identisk med Steffen Ydings hold, som fører
mellemrække 1 i Køge, og som vi mødte i
september, hvor vi tabte 15 – 5.
Det var en hyggelig, spændende og
jævnbyrdig kamp. Ud af 40 spil var der 16
lige-spil. Der blev ikke lavet mange fejl, og
efter de første 32 spil, var der kun to spil på
over 10 IMP. Gæsterne førte knebent (under
10 point) fra start til slut, og efter 4. runde
(32 spil) var stillingen 40 – 48.
Mere næste side
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I den sidste runde var flere udslagsgivende
spil. I spil 36 var kortfordelingen:
Vest/ alle

EKB
ET9
752
D86

87542
K832
D
E32

D962
B75
E98
B54

N
V Ø
S

T
D4
KBT643
KT97
Ved det ene bord stoppede gæsterne i
kontrakten Syd 2 Ru til 130 point. Ved det
andet bord vandt N/S (Pia og Vagn) 3 UT
med ti stik i zonen til 630 point.
Vest/ ingen

KD82
EKD5
KBT82
-

B3
94
E63
EKB863

T95
BT862
D95
D4

N
V Ø
S

E764
73
74
T9752
Ved det ene bord spillede Ø/V (Jan og Niels)
3 Kl til otte stik og 50 point til N/S.
Ved det andet bord spillede N/S (Pia og
Vagn) 4 Sp til otte stik og 100 point til N/S.
Meldingerne gik:
N
Ø
D
2
4

1
Pas

S
Pas
2
alle Pas

V
1
2
Pas

Syd (Vagn) fik klør E i udspil, som blev
trumfet på bordet. Derefter tre gange hjerter
med ruderafkast. Formålet var krydstrumfe
klør og ruder. Den tredje hjerter blev trumfet
i Øst med klør tilbage. Derefter fik Syd kun
otte stik til -100 point.
Det havde været en langt bedre spilleplan, at
gå hjem på spar E i stik to og knibe højt mod
ruder K.
Selvom vi vandt tre ud af fem runder, vandt
gæsterne efter en spændende kamp samlet
med 64 – 66.
Vi siger hermed farvel og tak for denne gang
i pokalturneringen.
Så må vi håbe, at Thomas Nielsens hold på
distrikt Vestsjællands og vores vegne kan
tage revanche mod Lejre Savværk i den
næste kamp.

John Maagaard, BK
83 har flere gange
været med i mange
runder af turneringen.
I år var der bare ikke
gevinst. Var det en
lidt skuffet John, der
sendte denne korte
besked?
Hej Ole.
Intet at berette fra pokalkampen, udover
at vi tabte stort.
Hilsen John Maagaard
I næste runde 24/2 møder Thomas Nielsen
Lejre Savværk, som slog Vagn Brobæk ud
med to imp. Thomas har nu chancen for at
revanchere det kedelige/uheldige nederlag
til klubkammeraterne.
Lige som Thomas får Ib Larsen også en
hjemmekamp. Det er mod John Viggo
Nielsen fra Ruder Es, Hvidovre.

Prins Henrik
Memorial /
Springcup 2019
Åben Parturnering
Søndag den 17. marts kl. 9.30 – ca.
17.30
Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbegvej
3, Sorø
(turneringstelefon: 2235 9652)
Startafgift:
300 kr. pr. spiller inklusiv 3 stk.
smørrebrød, kaffe og the.
betales ved tilmelding til konto
1551 0363480 (husk navn)

Tilmelding senest 4/3 til
Ib Larsen, 5783 5752,
joiblar@stofanet.dk
Tilmelding godkendes ved betaling
og fremgår derefter på vor
hjemmeside,
www.sorøbridgeklub.dk
Turneringsafvikling
Bridgemate
EDB-lagte kort
Seedede rækker efter handicap.
Turneringsleder: Søren Pirmo
Max. 36 par
Vinpræmier.
Guld- og Sølvpoint tildeles
elektronisk.
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