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 BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

 

 

Skærtorsdag blev der spillet i Slagelse. Der 

var ret hurtigt udsolgt. 48 par var, hvad der 

var plads til i 4 rækker á 12 par.  

Redaktionen var tilstede under hele 

turneringen. 
 

Bedste halvdel i hver rækker ses her: 
 

A-rækken 

1 Bettina Kalkerup-Jens Nolsøe 

   Studenterfor./Hjørring 37 

2 Ingelise Samuelsen-Peter Johansen 

   Gentofte/Søllerød 28 

3 Hanne Knudsen-Ole Svinth 

   Jyderup/Svinninge 22 

4 Karsten Meiland-Jesper Stokholm 

   BK 83  21 

5 Thomas Nielsen-Jan Petersen 

   Kalundborg  18 

6 Lone Ulrik & Jens Jørgensen 

   BK83    5 

Vinder A-rækken Bettina & Jens 

Nr. 9   18. årgang:  Maj  2019 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 
 

B-rækken 

1 Helle Bergmann-Benny Kristensen 

   BK83  33 

2 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen 

   Sorø  28 

3 Birgitte K. Jensen-Helga Kaldau 

   Skælskør/Korsør 16 

4 Maja Holst-K.E. Rasmussen 

   Kalundborg/Høng 10 

4 Sonja Rasmussen-Arne Poulsen 

   Høng  10 

6 Jens Meedom-Preben Toft 

   Blakset    8 

Benny & Helle nr.1 i B-rækken 
 

C-rækken 

1 Cecilie Ø. Petersen-Jens Tilge 

   Blakset  40 

2 Jesper R. Holm-Carsten Kvetny 

   Blakset  25 

3 Camilla Husted-Senna Madsen 

   Blakset/Søborg 21 

4 Henning Bergh-Ib Elfving 

   BK83  10 

5 Mona Secher-Jette Lauersen 

   BK83/København   5 

6 Elly & Hans Ole Nielsen 

   BK83    3 

C-rækkevinderne Cecilie & Jens 
 

D-rækken 

1 Kirsten Nielsen-Marianne Nørgaard 

   BK83  49 

2 Else Ostenfeld-Svend Harreschou 

   Reinholt/Herstederne 31 

3 Freddy D. Andersen-Lars Jørgensen 

   Kalundborg  27 

4 Jesper Halskov-Jannich Lauersen 

   Ballerup 

5 Henny Niemann-Susanne Ryberg 

   Høng  17 

6 Sonja & Leif Andersen 

   Korsør KBK    9 

Kirsten & Marianne Vinderne af D-rækken 

 

Lidt mærkeligt hvis vi ikke viser et spil fra 

turneringen. Der var jo mange spil, så det 

var ikke så ligetil at finde ”de bedste”. 

Her er et spil for dig, kære læser: 

Hvordan ville du og din makker nå 

kontrakten 6 ? 

Der var utallige par, der fik 12 stik, men 

ingen i salen meldte slemmen. Har du 

meldesystemet og løsningen (hvis altså der 

er en)?  
 

N/ ingen  E8742 

   DT 

  BT74 

  B5 

DT96                   5 

 K9873                                    EB42 

 E2                                 KD9863 

 93                                        E4 

  KB3 

   65 

  5 

   KDT9762 
 

Her så en slem mere. Alle i salen med en 

enkelt undtagelse får 13 stik, men kun Lone 

Ulrik & Jens Jørgensen meldte og vandt de 

7 . Enkelte var i 6ut. Det giver lidt ekstra i 

makkerpar i et større felt. 
 

Ø/ ø-v  EKDB72 

   D7 

  EB7 

  D8 

643                  8 

 B65                                    KT842 

 DT9852                                  64 

 B                                       65432 

  T95 

   E92 

  K3 

   EKT97 
 

 

 

Turneringsleder var 

John Maagaard.  

Efter sigende blev han 

rost for sin ledelse af 

turneringen og ingen 

afgørelser blev appel-

leret. 

 

N 
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Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 

 

 

Min hemmelige 

makker 
 

Makkerpar i klubben 

fremviste dette spil. Du 

får først meldeforløbet. 
 

V         N         Ø         S 

1      Pas       2      4  

4      5       alle pas 
 

V/alle  K92 

   DT53 

  KB3 

  974 

EDB765                 T843 

 -                                    B7 

 T942                                   D85 

 KT3                                         B862 

  - 

   EK98643 

  E76 

   ED5 
 

Til at begynde med var jeg passiv i 

meldingerne. Det var en nem pas efter 

Vest´s sparåbning. Øst støttede og makker 

kom frem med stopskiltet og meldte 4 . 

Vest var åbenbart blevet opmuntret af sin 

makkers støtte og meldte nu 4 . Så sad man 

der og kunne levere dækning af 2-3 

sandsynlige tabere hos makker. I tillid til 

makkers evner meldte jeg 5 , som blev 

passet rundt. Det havde været sjovt at være 

ugle bag makker, men jeg måtte nøjes med 

at se hans kort et ad gangen. 

T var udspillet. Hvad makker tænkte, 

kunne jeg ikke vide, kun kunne jeg gøre som 

han forlangte. Han bad om 3, og T´en 

holdt stik. Vest fortsatte med 4 som 

makker tog med esset. Jeg var lidt forbavset 

men fortrak ikke en mine. Nu trak han trumf 

es og gik over på  D og spillede en spar 

hjem til trumf. Igen gik han på bordet i 

trumf, og den sidste lille spar blev trumfet. 

Jeg kunne stadig ikke se fidusen. Så blev der 

spillet ruder over til kongen, og nu bad 

makker om K, hvor til han kastede en lille 

klør fra hånden. Makker havde rest! 

Vest måtte inde på esset give pote ved enten 

at spille klør op i gaflen eller spar til dobbelt 

renonce. 11 stik. 
 

Makkers efterfølgende kommentar: 
 

”Klart at Øst ikke måtte komme ind og spille 

klør. Det kunne have givet 2 klørtabere og 

en i ruder. Vest SKULLE have E. Det er 

et godt eksempel på elimination og indspil. 

Undgå fejl i stik 1.” 

 

 

 

 

 

Oprykning til 2. div. 
 

Karsten Hansen-

Nord BK 83, der 

spiller på Thomas 

Mørkebergs hold 

var kvalificeret til 

en kamp om 

oprykning til 2. 

division. De fik en 

2. plads i årets 

turnering i 3. div. 

Øst, som giver ret til en kamp om oprykning 

til 2. div. mod Kjeld Carsten Sørensen fra 

Esbjerg, som var 2´er i 3. div. Vest. Karsten 

spiller med Eddie Nielsen, som havde sin 

opvækst i Svinninge BK. 

Modstanderne trak sig og oprykningen var 

hjemme. 

Nu bliver det sværere at klare sig i næste 

sæson. 
 

Karsten havde denne kommentar, efter jeg 

havde ønsket tillykke: 
 

”Tak, men alligevel en flad fornemmelse 

🙄.” 

 

N 

V    Ø 

S 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi tager én mere fra samme gamle blad, da 

jeg intet har modtaget. Her er der ikke 

fordelinger. Det er argumenterne, der har 

læsernes interesse. Man kan se, hvordan 

andre tænker. 
 

Du har denne hånd som Vest i en 

holdturnering alene i zonen med Nord som 

giver: 
 

      -    852   EKB83     EB872 
 

Meldeforløbet: 
 

        N         Ø           S        V 

       pas       1         1        ? 

 

Af bladets 21 eksperter meldte de 12 af dem 

2 . 5 doblede og 4 meldte 3 . 

 

Der er lige plads til 3 ekspertudsagn for de 3 

meldinger. 

3spar. Her findes der flere alternativer. 

Dobler for at vise de andre farver eller det 

kan være rigtigt at melde 2ruder. Man hvad 

skal man så gøre, hvis modstanderne melder 

højt i spar? Jeg synes der er bedst at vise 

hjerterstøtte og korthed i spar. 

2ruder. Starter lavt, selv om det bliver 

vanskeligt at få vist hånden, når modparten 

har 9 eller 10 spar tilsammen. Efter 4 spar 

går det muligvis godt med 5spar (”pick a 

slam”).  

Dobler. Slem i minor kan være en god 

mulighed. Det er lettest at finde en 8/9-

kortstilpasning ved at starte med en negativ 

dobling. 
 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

Jeg melder 2ut, som er gamekrav med 

hjerter trumf, selvom systemet siger, at jeg 

skal have en 4-farve. Min melding herefter 

afhænger af, hvad makker svarer ovenpå 2 

ut. 

 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Makkers 1  lover i vort system 5-farve og 

10 – 14 Hp samt max 8 tabere. Syd lover 

min. 5-farve i spar og 10 – 15 Hp. Jeg har 13 

Hp + 5 for renonce. Hvis makker mangler 

nogle honnører i minor, må de sidde til 

knibning hos Syd. Spørgsmålet er så: hvor 

mange spild-points har makker i spar, og 

hvor tæt eller gående er hans hjerter? Får 

makker noget ud af, hvis jeg cuebidder, eller 

viser sparrenonce? Jeg tror det er bedst, hvis 

Jeg spørger efter Esser (Voidwood 

eller Blackwood-Morrow). Her er 

Voidwood absolut bedst, men den kan 

makker ikke huske, så den spiller vi ikke 

med. Ved svaret 0 eller 1 Es, står vi i 5  , 

med 2 esser står vi i 6  ,og med svaret 2 

esser +trumf Dame eller 3 esser er der spil 

for 7 . Problemet er, hvis makker mangler 

trumf konge, så sidder den højst sandsynligt 

hos Syd, derfor kan svaret 2 Es + trumf 

Dame godt kun give 12 stik, men det er jo 

hold, så den skal prøves. Med Voiwood får 

man ikke dette problem. 

 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

Jeg har ikke travlt i dette forløb, så jeg vil 

melde 2 klør. 

Det vil vise 10+ hos os og er rundekrav. 

Makker har nu chancen for at vise lidt mere 

om sin hånd. 

Han kan genmelde sin hjerterfarve 

formentlig 6 farve, hvorefter jeg kan 3 ruder 

for senere at støtte til 4 hjerter. Eller han kan 

melde 2 ruder, hvilket kan gøre det muligt at 

melde 4 spar, spørgemelding uden for 

sparfarven. 

Hvis makker støtter klørfarven til 3 klør, kan 

jeg nu melde 4 spar og på samme måde vise 

sleminteresse. 

Hvis makker viser ekstra styrke spring i ut 

eller overmelding i spar er vi formentlig på 

vej i en minor eller hjerterslem. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Jeg melder 3sp værende Trelde spørge-

melding. Efter svaret ser jeg, om der skal 

spørges videre med 1430.  

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Vores første melding her er at etablere krav 

med hjerter som trumf. Der er i hvert fald 

mindst 3 mulige meldinger her: 

2sp = 10+p samt støtte i hjerter 

2ut = kan man spille som sin Stenberg 

variant 

3sp = single/ renonce i spar og styrke efter 

aftale. Her skal det være Schwiss (hedder 

det vist), hvor svarhånden har 

åbningsstyrke. 
 

Den første mulighed er nemmest at huske, 

den 3. er den mest præcise her. 
 

Hjerter er altså trumf, og spørgsmålet er om 

der er basis for slem. 4.hånd er 

sandsynligvis meget svag, så evt. 

manglende minorhonnører sidder nok til 

knibning.  
 

Spørgsmålet er derfor, hvor gode makkers 

hjertere er. Hvis makker melder af i 4 hjerter 

kan man i inspirerede øjeblikke melde 5 

hjerter med denne hånd = bede makker om 

at melde lilleslem med god farve. 
 

Fordeling har jeg ikke, men en åbning med 

1  på denne hånd vil da ikke være en 

overraskelse. 
 

      E42    ET976  D42     K9 

Korsør Kontraktbridgeklub 

Afholder Broturnering 
 

Søndag d. 1. september 2019 

Kl. 9.30 – 18.00 

Korsør Kulturhus, Skolegade 1 

4220 Korsør 
 

Turnering: 

BridgeMate Seedede rækker efter 

Handicap 

Sølvpoint 
 

Vin-, spurt- og trøstpræmier. 
 

Pris:  

kr. 300 pr. spiller inkl. buffet + 

kaffe/te. 

Vin, øl og vand kan købes. 
 

Rygerestriktion:  

Kun rygning i det fri. 
 

Tilmelding: 

fra 1. april til 25. august 2019. Betal 

ved tilmelding på konto 1551 

4950070617 –husk navn! 

(maks. 80 deltagere) 

e-mail: rasmussenj20@gmail.com 

Tilmeldinger godkendes ved beta-

ling og fremgår derefter på vor 

hjemmeside. 

Telefoner:  

Formanden 21 65 95 25 

Turneringsansvarlig 40 45 68 13 
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Fra Michael Wonterghem 
 

Det Michael sender er fra hans 

facebookside. Vil du se mere så prøv at 

kikke ind på: 

https://www.facebook.com/groups/473403

566177698/?ref=bookmarks 
 

Er det de rene undermeldere, jeg 

spiler mod 😊? 
 

Vi spillede pas i nedenstående spil: 

 

Jeg havde en pashånd i Nord, men er bange 

for, at jeg havde åbnet på resten af de 3 

hænder. At Syd passede i 3.hånd med de 

manglende majorkort, er nok bedre, end 

hvad jeg kunne have fundet på! Toppen gik 

til Knud og Eivind, der meldte og VANDT 

4 hjerter! 

 

Hvad melder du i spil 13? 
 

Makker åbner med en spar, du melder 1 UT 

og makker melder 2 hjerter. Har du kræfter 

til mere? 
 

5                      

 6543                                    

 ED94                                 

 DT96                                        

 

I spil 14 vandt makker som den eneste 5 

ruder. Spillede hun genialt eller fik hun 

hjælp? 
 

 

I spil 13 var der en sikker udgang. Sagde du 

pas eller 3 hjerter? I A-rækken blev der 

passet rundt til 2 hjerter !!! 
 

----------------------------------------------- 
 

Nej, det er ikke bagsiden! 
 

Det må da være verdens mærkeligste kort. 

Det besværliggør da spillet, hvis man skal til 

at stave sig igennem teksten. Personlig 

foretrækker jeg altså billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denne ”monsterhånd” dukkede op i BK 83 

den 25. april kl. 20.07. Syd havde sikkert 

allerede planlagt spillet, men det var ikke 

hans tur. Makker havde stopkortet fremme 

og kunne 2 . Det var ikke så interessant, da 

Syd selv havde til at melde 7 . 

Der findes i bridge mange fyndord. Et af 

dem er: ”Spil trumf ud mod storeslem”. Det 

er perfekt i dette tilfælde. 

Nu kunne spilfører ikke få trumfet mere end 

én klør. Klørene sad skævt, og så var der kun 

12 stik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er dog en lille tillægschance. Stik med 

9 på bordet og spil en lille ruder mod 

”damen”. Falder Øst i fælden og stikker med 

esset, er der en trumfning og 2 afkast på 

bordet. Det er helt gratis at forsøge. 

Der var ingen, der ikke meldte 7  i A-

rækken. I de andre rækker var der 

forbavsende få, der var i storeslem. 

Har du tænkt på, at sandsynligheden for at 

tage denne hånd op, er den samme som for 

alle de ”kedelige” hænder, du har mødt 

samme spilleaften? 

N 

V   Ø 

S 

N/ Ø-V         94 

         ET8752 

         K8762 

         - 

 85                                         63 

 K943                                    DB6 

 D9543                                  EBT 

 42                                         BT875 

        EKDBT72 

        - 

        - 

        EKD965 

N 

V       Ø 

S 

Den hånd havde syd nok ikke haft før ! 

https://www.facebook.com/groups/473403566177698/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/473403566177698/?ref=bookmarks
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MELLEMRÆKKEN 
 

De sidste 2 kampe blev spillet 4. maj. 
 

Endelig skulle vore 2 hold fra MR 2 Y 

mødes. Det er sjældent, at 2 hold fra samme 

distrikt mødes så sent i turneringen.  

Resultater fra runde 10: 
 

MR 1 
 

Anne Marie Frøhlich - Ole Colding-Olsen 

18,21 – 1,79 
 

MR 2 X 
 

Henrik Ploug - Claus Moesgaard 

10,22 – 9,78 
 

MR 2 Y 
 

Bent Daugaard - John Maagaard 

12,24 – 7,76 
 

Efter denne næstsidste kamp er John stadig 

på førstepladsen med 124,85 kamppoint. Nr. 

2 og 3 havde 124,79 og 124,38. Spændende! 

John møder 3´eren i sidste kamp.  
 

Vi snupper lige 2 spil fra den indbyrdes 

kamp Maagaard – Daugaard. En lille 

klubholdkamp BK 83 – Kalundborg. 
 

Ø/ø-v  KDB 

   KDBT8 

  3 

  EBT4 

7                     E9542 

 E92                                    3 

 EK97654                                  DB8 

 D2                                        9763 

  T863 

   7654 

  T2 

   K85 
 

Her stod kampen mellem ruder og hjerter. 

Det blev en sejr til ruderne. Bent og Margit 

Daugaard sad N/S mod kaptajn Maagaard-

Hans Knudsen. Bent gik i 5  og måtte en 

ned. Det er simpelthen offeret mod de 5 , 

som er usættelig. Dette offer fandt Michael 

Wonterghem-Lisbeth Søndergaard ikke 

mod Dagny Lundgaard-Carl Erik Møller. 

 

Det havde glarmesteren klaret uden 

problemer. 
 

S/n-s  B3 

   D 

  963 

  EKD8432 

98765                   DT42 

 B6                                    T732 

 KB542                                  ED8 

 B                                       96 

  EK 

   EK9854 

  T7 

   T75 
 

Bent og Margit havde ”forvildet sig” i 6ut på 

Syds hånd. Margit må have ventet spændt på 

udspillet og makkers ruderhold. Det var der 

ikke, men Vest - den venlige mand - servede 

med 9. 12 stik. Enhver glarmester ved, der 

skal ruder ud. Det blev en lille sejr til Bents 

hold. 
 

De sidste kamp: 
 

MR 1 
 

Ole Colding-Olsen – Torben Andersen 

9,35 – 10,65 

Ole endte som nr. 7 og fortsætter i rækken. 
 

MR 2 Y 
 

John Maagaard – Eigil Sjøgaard 

13,94 – 6,06 
 

Allan Christiansen - Bent Daugaard 

10,65 – 9,35 

John endte som nr. 2 og Bent son nr. 8 og 

begge bliver i rækken. 
 

MR 2 X 
 

Claus Moesgaard – Claus Øgard 

0,82 – 19,18 

Claus endte som nr. 7 og fortsætter i rækken. 
 

”Live” fra Michael Wonterghem-Lisbeth 

Søndergaard (Johns hold) har vi denne 

beretning: 
 

Vi spillede sidste omgang i mellemrækken 

og førte meget knebent inden, men med 3-4 

hold lige i hælene. Vi tabte 1. kamp til 

Daugård og vandt den sidste, men ikke nok! 

Vi endte på en 2.plads og er nu spændt på, 

om det er nok til en oprykning til 

mellemrække 1! 

Vi starter med den sidste kamp, som vi tager 

et enkelt spil fra. Her endte vi absolut ikke i 

bedste kontrakt!! Jeg åbnede i Ø med 1 spar 

og makker svarede 1 UT. Nu valgte jeg at 

melde 2 klør. (hvad siger systemnørderne? 

Burde jeg have meldt hjerter i stedet for?) 

Husk ikke kigge!!! Makker svarede 2 ruder. 

Den burde jeg nok have passet til! 2 hjerter 

havde været fjerde farve nu, så jeg meldte 2 

UT, som en form for kontrakt forbedring, 

men 300 ud, var ikke god, hvor man er tæt 

på at kunne vinde 4 hjerter. 

 
Nu har jeg jo lige udstillet mig selv, så nu 

må jeg af med en lille succeshistorie: 

 

V åbnede med en ruder og jeg meldte 2 

hjerter. Svag med 6 hjerter!! Ø kravpassede 

og V doblede som krævet, og her stod vi. 300 

ud, mod en lilleslem i ruder.  

 

Udspil er en kunst, hvor min makker er rent 

Lisbethangelo 😊  

 

 

Syd er kommet i 4 spar og du skal spille ud 

fra V. Hvad vælger du? 

10 ud af 11, der havde valget, valgte enten 

hjerter eller ruder es. 10 stik til spilfører. 

Lisbeth spillede klør 2 og nu er der ingen vej 

til 10 stik. 

 

Lidt mere næste side 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 



6 

 

Med 13,04 toppede disse 2 multiholdtavlen 

i MR 2 Y. Det kunne være, det var en god 

ide, at møde op til alle kampene. Der 

manglede knap 3 kamppoint til oprykning. 

Var det synd for John og Hans? 

De var ikke med i 5 af de 11 kampe. 

 

 

 

 

Distrikts hold 
 

De sidste 2 kampe blev afviklet 5. maj. 

Det gav denne slutstilling i Serie 1. Serie 2 

blev færdig 31/4. 
 

 

Serie 1 

1   Ole Svinth  177,68 

2   Martin Rather 148,28 

3   Knud G. Rasmussen 136,34 

4   Ib Larsen  128,27 

5   Hans Jørgen Kolding 120,15 

6   Christian Christiansen 113,89 

7   Susanne Raft 102,76 

8   Hanne Knudsen   91,29 

9   Helle Bergmann   85,04 

10 Henning Madsen   80,86 

11 Helga Kaldau   80,24 

12 Gunna Steffensen   55,10 
 

På 1. pladsen i multihold endte Svend 

Stenhøj – Ole Svinth med 13,28. 

 

Vi kikker lige på et par spil. 

 

Først tager vi et spil fra 31. marts. Det er lidt 

af en klassiker. 

 

Eigth ever nine never 
 

En oversættelse til dansk lyder - otte altid ni 

aldrig. Der er her tale om, hvad man skal 

gøre, når man mangler damen og har ni kort 

i farven. Så skal man altid toppe. Har man 

otte skal man altid knibe. 

 

I dette spil havde næsten alle lært lektien, da 

næsten hele feltet fik 13 stik. Naturligvis var 

ikke alle i storeslem. 

Når man studerer kortene, ligner det en 

storeslem i spar. Der var imidlertid også 

enkelte i 7 , og flere i 7ut. I alle tilfælde er 

problemet det samme – nemlig D. 
 

Med ni kort i farven skal man toppe. 

 

Syd/ alle  D4 

   8653 

  KB7 

  B962 

EKB92                      T865 

 KDBT9                                    E 

 T                                 ED983 

 EK                                        T53 

  73 

   742 

  6542 

   D874 

 

Sæsonens største svingspil ? 
 

Vi går lige tilbage til 7. runde, hvor vi mødte 

Henrik Karlsen og John Erik Nielsen fra 

Hans Jørgen Koldings hold. De sad 

Nord/Syd. Vi var her forsvarsløse mod 

denne 7  med K i plads. De meldte og 

vandt som de eneste denne storeslem, og det 

gav dem 13 IMP. Havde K siddet hos Vest 

havde vi fået 17 IMP. Det var vist sæsonens 

største 30 IMP-sving. Sådan sad det: 

 

 

 
 

Ø/n-s  764 

   3 

  E97 

  DBT987 

T5                   93 

 9742                                   BT865 

 B652                                  DT43 

 653                                        K2 

  EKDB82 

   EKD 

  K8 

   E4 
 

ED sammen med en lille havde også givet 

13 stik, men her var det D og ikke D 

Nord havde. Det var altså en storeslem med 

over 50% chance for gevinst. 

 

 
 

Så skal vi frem til 5.maj. Her er et spil, hvor 

der er frit valg mellem 2 slemmer. Ingen 

fandt dem. Der er 12 stik i både ruder og 

spar. 
 

Ø/ ingen  86 

   DT52 

  96 

  T9764 

43                   EKDT97 

 EK7                                    63 

 EBT7543                                  D82 

 8                                        52 

  B52 

   B984 

  K 

   EKDB3 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 

  Serie 1 vinderne: Ege Christiansen, Per Granlund, Ole Svinth og Svend Stenhøj 
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16 par til Begynder DM kval 
 

Vindere af hver række kvalificerer sig til 

DM for begyndere, som spilles i Svendborg 

lørdag den 13. juli 2019. Toppen ses her: 
 

Blå række 

Nord-Syd 
 

1 Freddy Dybdal Andersen-Lars Jørgensen, 

   Kalundborg  90 

2 Arne Bayer-Poul Erik Svendsen 

   BK 83  85 
 

Øst-Vest 

1 Peter Kristiansen-Peter Rønne, 

   BK 83  89 

2 Annemarie Hansen-Lone Korsbæk 

   Sorø BK  77 
 

Rød række 

Nord-Syd 

1 Gitte Hansen-Jørgen Voight 

   BK 83  87 

2 Frank Boier-Niels Jørgen English, 

   BK 49 Holbæk 71 
 

Øst-Vest 

1 Rie Hartvig-Leif Andersen, 

   BK 49 Holbæk 85 

2 Jane Mollerup-Per H. Nielsen, 

   Kalundborg  82 
 

Se nu her: 
 

N/ ingen  D872 

   KDB86 

  2 

  ET4 

6543                 K 

 T97                                    542 

 D5                                  EKB873 

 DB83                                        K96 

  EBT9 

   E3 

  T964 

   752 
 

Der er 10 stik i både hjerter, spar. Kun ét par 

i salen var i udgang. 

Klubhold kval 
 

7 klubber havde sendt hold til dette års 

klubholdturnering, som endte op med 10 

hold. Bent Daugaard havde tilrettelagt 

turneringen og var turneringsleder. Der blev 

spillet 5 kampe á 12 spil. 
 

Slutstillingen blev: 
 

   Hold  Kaptajn 
 

Kalundborg  Jan Petersen          82,62 

Kalundborg  Vagn Brobæk          68,51 

Svinninge  Preben Jakobsen        61,15 

Sorø  Ib Larsen          57,96 

Skælskør  Niels Skipper          52,70 

Vig BC  Peter Møller Nielsen  51,55 

BK 83  John Maagaard          47,79 

Høng  Orla Kristiansen           42,31 

BK 83  Inger Trosbjerg          34,37 

BK 83  Inge Düz            1,04 
 

De 4 bedste hold skal nu mødes i en finale 

18. august. 
 

Vinderholdet bestod af Jan Petersen, Niels 

Olsen, Carl Erik Møller og Hans Henrik 

Jensen. 
 

Der var 2 storeslemmer i turneringen, der 

blev meldt og vundet. 
 

Den første blev kun meldt ved ét bord 

(vores☹). Det var John Heidelbach - Brian 

Fairchild Olsen, der havde systemet på plads 

til 7 . Det var flot. 
 

Syd/ N_S  8632 

   T 

  T75 

  DBT64 

EKDT95                      B7 

 EDB93                                    K865 

 2                                 EB84 

 K                                        E53 

  4 

   742 

  KD963 

   9872 
 

Den næste 7  blev kun meldt og vundet af 

Pia Larsen – Vagn Brobæk, og de blev 

endda doblet. 
 

Syd/ Ø-V  KDB98765 

   - 

  T542 

  2 

 -                      E 

 E632                                    KDBT98 

 KB973                                 - 

 EK93                                        BT8765 

  T432 

   754 

  ED86 

   D4 
 

Langt de fleste var tilfredse med at doble 

offermeldingen 6 . 

Begge slemmer var nemme at vinde, men 

hvad hjælper det, når man ikke melder 

kortene helt ud. 

 

 

 

 
 

 

 

Summa - Summarum 
 

I næste sæson har vi nu 5 hold i 

mellemrækken. Vinderne af serie 1 ønskede 

ikke at rykke op, Så det blev Martin Rathers 

hold, der skal repræsentere distriktet i 

mellemrækken. Holdet bestod foruden 

kaptajnen af Jette & Matin Byrgesen, Sonja 

Rasmussen, Arne Poulsen og Orla 

Kristiansen. 

 

Som I kan se under ”MELLEMRÆKKEN”, 

blev der ingen nedrykkere i år. I næste 

sæson har vi således 5 hold til at spille dér. 

 

Thi kendes for ret! 
 

Vi har fundet dette spil, hvor 

Ø/V appellerede. De mente 

ikke, at Nord måtte melde 

efter Syds tænkepause. 

 

 
V/Alle 

 B 6 3  
 D B 5 4  
 E B 4 2  
 E 5 

 E D 7 2  

 K 9 8 6 3  
 8 5 3  

 2  

 5  

 T 2  
 T 7 6  

 K B T 8 7 6 4 

   K T 9 8 4  
 E 7  
 K D 9  
 D 9 3 

Meldeforløbet:   (2  = begge major) 
 

     V           N        Ø            S 

    2            P        3             Pas (efter pause)  

     Pas        D         P            3ut 
 

Inden Syds pas spørger Syd om Østs 3 , 

der ikke er krav. Syd tænker herefter 

yderligere før han melder pas. 
 

Øst tilkalder turneringslederen efter spillet. 

Turneringslederens afgørelse: 

Resultatet 3ut 10 stik står ved magt. 

Turneringslederens begrundelse for 

afgørelse: 

For mig er Nords vurdering, inden den 

anden melding, at Syd må have point, da 

Vest er svag og Øst ikke har major, men 

længde i klør. Pas er derfor ikke et logisk 

alternativ. 

Det skal bemærkes, at sagen er diskuteret 

blandt tre turneringsledere, der er enige om 

afgørelsen. Der er ikke foretaget et egentligt 

rundspørge. 
 

Nord er altså her stærk nok til at tage affære 

trods Syds tøven. Er det svært? (red.) 

 

N 

V    Ø 

S 
N 

V    Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 


