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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig   

Jul ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at ønske dig bridgebøger! 
 

(med mindre du ikke kan lære mere      ) 

Nr. 4   19. årgang:  December 2019 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

Fra BK 83 kom råbet: 
 

”Halloooohoho” 
 
 
 

Juleturnering  
 

½ Sølv-turnering 
 

Fredag den 27. december 
 kl. 19.00-ca.22.30 Slagelse Bridgecenter, 

Sverigesvej 7, 4200 Slagelse. 
 

Der spilles i seedede rækker. 
 

Præmier og Sølvpoint  
 

PRIS: kr. 125,- per spiller for 2 stk. 
smørrebrød Kaffe/te/kakao hele aftenen.  

 
TILMELDING: 

 Mail 2312@mail.dk eller centrets tlf. 
5852 3886  

 
Betaling 

SYDBANK reg. nr. 6820 konto nr. 1276778 
Husk navn og meget gerne dit DBf nr.  

 
Sidste frist for tilmelding: Mandag 23/12 

2019. 
 

Max. antal deltagere: 50 par 

Solskins 

Turnering 
 

Søndag d. 3. 

november  
 

Der var der samlet 50 par, som spillede i 5 

rækker á 10 par. Med 6 spil mod hver blev 

det til 54 spil i alt. 

Som altid er resultaterne spændende 

læsning, så vi undlader ikke at bringe dem. 

Du får top-4 i de fem rækker her: 
 

Orange Række hcp. snit 19,78 
 

1 Heidi & Per Quist Nielsen,  

   Holbæk 59      58 

2 Bente Kjeldal – Jens Erik Jensen,  

   Sorø BK      29 

3 Lis Hjorth Jensen – Poul Olsen, 

   BK 83      19 

4 John Callisen – Tommy Schmidt Elholm, 

   Sudentfor./Lejre BK     -6 

 

Blå Række hcp snit 26,18 
 

1 Annelise Nordenstedt – Kell Munkløv 

   Sorø BK      28 

2 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen, 

   Sorø BK      17 

3 Mogens Nielsen – Jens Aage Petersen, 

   Sorø BK      17 

4 Lise & Erik Madsen, 

   Ringsted BK        9 

 

Gul Række hcp. snit 32,28 
 

1 Lone Schønberg Villadsen– Vera 

   Buckhave, Ishøj BK     36 

2 Aase Bach Jensen – Joan Meyer, 

   Korsør KBK/ Korsør 51     34 

3 Britta Kreutzfeldt – Anette Møller, 

   Culbertson        8 

4 Sanne Voss – Ivan Jørgensen, 

   Tuse Næs BK        4 

 

Rosa Række hcp. snit 39,17 
 

1 Kit Kolding – Susanne Springer, 

   BK 83      19 

2 Tove Christensen – Freddy Nissen, 

   Skælskør      15 

3 Annette Kristensen – Eva Nygaard, 

   BK 83        9 

4 Jan Aage Bartholin – Michael Wengel- 

   Nielsen, Glumsø BK       7 
 

Grøn Række hcp. snit 46,76 
 

1 Inge Bülow Hansen – Listte Beyer Pil, 

   Skælskør      51,3 

2 Anny & Poul Børge Jensen, 

   Skælskør      10,0 

3 Annette Theilgaard Hansen – Ella jensen, 

   Skølskør        1,8 

4 Ruth Sørensen – Børge Christensen, 

   Skælskør       -0,5 
 

Der var mange spil at vælge imellem. Her er 

et, hvor der åbenbart har været nogle 

aggressive par, selv om det var sidst på 

eftermiddagen. Det var ikke så svært at få 10 

stik i en hjerterkontrakt, men at få meldt den 

ud er problemet her. Kun 2 par i orange, 1 

par i blå og et par i gul række meldte de 4 

hjerter. 

Det havde du og din makker sikkert også 

haft svært ved. Det er lidt svært at vise 16 

HP hos Øst, medmindre man åbner med en 

noget atypisk 1 ut. 
 

V/ alle  EDB42 

   D2 

  982 

  T64 

9875                     K3 

 B976                                    ET84 

 E75                                 D4 

 D5                                      EK983 

  T6 

   K53 

  KBT63 

   B72 
 

 

N 

V   Ø 

S 



2 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
 

 

 

 

Min hemmelige 

makker 
 

 

 

 

Nu er det ikke så tit, at vi kommer udenbys, 

men en af distriktets klubber havde 

jubilæumsturnering. Dette passede min 

makker godt, da han i den weekend var 

græsenkemand. Det var en udmærket 

turnering, som resulterede i en tredjeplads i 

den bedste række. Vi var i dette spil rent 

forgyldt, da vi var de eneste par, der var i 6 

ut. 2 andre par var i 6 ruder og resten var 

ikke i slem. 

 

Makker åbnede med 1  og Vest meldte 2 , 

som var til majorfarverne. Syds 2 ut 

antydede, at der var et hold i begge 

majorfarver. Hvad gør en klog? Ja, det 

vidste jeg ikke, men makker var lige i den 

periode ret godt spillende. Jeg håbede på et 

godt gæt og meldte 6ut.. Vest servede med 

T, og min hånd blev lagt ned. Nu har jeg 

snart spillet i mange år med makker, så jeg 

kan læse en del af hans ansigts finmotorik. 

Makker havde ”stoneface”, så jeg troede, 

han måske kunne se en plan. 

Jeg kunne ikke bare lukke øjnene og håbe 

det bedste, jeg skulle jo passe den blindes 

kort. 

Prøv at sætte dig i Øst´s stol. Makker stak 

med K og tog nu E, og damen kom fra 

Vest. Så tog makker 2 klørstik mere 

efterfulgt af 4 sparstik. Øst lagde 7 på den 

4. spar. Han kunne jo se, at ruderne skulle 

bevares. 

Makker var nu på hånden og tog den sidste 

klør. Øst måtte af med en sparhonnør. 

Makker lagde nu  5 på bordet og forlangte 

derefter rest. Vest kunne stikke, men 

Makker havde rest. Øst kunne stikke, men 

måtte så spille ruder. 

  N               Ø             S           V 

                                  1          2  

  D              2            2ut          Pas 

  6ut           a. p. 

 
 

S/ ingen  E3 

   863 

  EKB63 

  EK4 

9842                      T65 

 ET942                                    DB7 

 D                                 T842 

 T32                                       985 

  KDB7 

   K5 

  975 

   DB76 
 

 

Sådan så det ud, da makker spiller  5. 
 

S/ ingen   

   8 

  KB6 

  - 

-                      - 

 ET94                                    D 

 -                                  T84 

 -                                        - 

  - 

   K5 

  97 

    
 

Makker sagde: 
 

”Det var godt alle bekendte på de 3 x klør. 

Øst kunne så ikke vide, at Vest havde ET. 

Han vidste jo kun, han skulle holde ruder. 

Aktuelt skal han kaste en hjerterhonnør i det 

første afkast og i det andet, men jeg kunne 

jo have KT i hjerter. Ikke nemt for Øst.” 
 

 

Makker gav Øst et klap på skulderen. 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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NYTÅRSBRIDGE 
 

Farvel til 

Vig BC inviterer 
 

FREDAG D. 27. DECEMBER 
START KL. 13.00 – AFSLUTNING CA. 

17.30 

AKTIVITETSHUSET, MØLLEVEJ 7, 

4560 VIG 
 

Parturnering for maximalt 24 par fordelt 

på to rækker efter styrke. 
 

Indskud 60 kr. pr. spiller 
Indskuddet inkluderer kransekage og 
mousserende vin ved turneringens 

afslutning. 
 

Præmiering af de to første par i hver 

række med to hhv. én flaske 

mousserende vin pr. spiller. 
 

Kaffe (ad libitum) og vand kan købes 

undervejs til en spotpris á 10kr. pr. 

person/flaske. 
 

Parvis tilmelding til Henrik Marstrand 
Dahl mail: 

henrik.marstrand.dahl@mail.dk /tlf. 20 
72 71 22 senest den 14. december. 

 

Forudbetaling af indskud til konto 0537 
konto 0000805920. 

Husk at oplyse navn ved indbetalingen. 

Tilmeldingen er først endelig, når 

indskud er modtaget. 

Deltagerliste bliver opdateret løbende 

på klubbens hjemmeside under fanen 

”Tilmeldte til nytårsturnering”. 
 

Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så nåede vi til distriktets finale i åben par. 

Du sidder Syd og skal melde efter makkers 

pas og Øst´s 1 . Selvfølgelig makkerpar og 

I er alle i zonen. Hvad er din melding og 

hvorfor? 

 

     63    EKD3    752    EK42 

 

Meldeforløbet: 
 

        N         Ø        S         V 

       Pas      1       ? 
 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Vi har vel 3 mulige meldinger. Pas, 1 ut og 

Dobler. 

Vest og Nord har ca. 10 – 12 HP tilsammen, 

og hvis Vest har ½ delen eller lidt mere, så 

har de også 8 – 9 stik i spar eller ruder. Dvs. 

90 -140 til Ø – V. 

Derfor er det for passivt at melde pas. 

1 ut betyder 15 -17 HP og hold i ruder, men 

får ikke makker ud af busken, med mindre 

han har de resterende 10 HP. 

Hvis makker har så lidt som KDxx  xxxx 

 -  xxxxx , har vi 6  i kortene. 

Derfor er den oplagte melding: DOBLER. 

Det får lokket makker ud af busken. 

Hvis makker melder 1 , flytter jeg til 1 ut, 

der må vise 17 – 18 Hp. 

Makker skal heller ikke have mere end 2 

nøglekort, før der er 3 ut i kortene.  

 

 

 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

Jeg vil snyde og melde 1 hj.  
Både for at komme ind i meldekampen og 

dels for at anvise et udspil til makker. 

Alternativ er vel at melde pas, og hvis Vest 

ikke kan melde, så håbe at makker kan holde 

åbent, men, med de 16 hp, kan det måske 

blive svært for makker. 

 

Svend Stenhøj, Rørvig BK 
 

 Jeg synes, der er følgende muligheder: 

Dobler, hvilket i mit system lover begge 

majorfarver eller en stærk enfarvet hånd. Jeg 

kan også melde 1 hjerter eller 2 klør, hvilket 

jo principielt lover en femfarve. Jeg er jo så 

nødt til at "lyve lidt", hvis jeg skal melde 

andet end pas. Da makker har åbnet med 

pas, er jeg lidt usikker på, om det er os eller 

modparten, der skal have kontrakten. Hvis 

det er modparten, der har pointene, er det 

nok deres spil, så i denne opgave vil jeg 

melde 1 hjerter, for dermed at anvise et 

udspil eller at være heldig at ramme makker 

med en hjerterfarve.  
 

John Heidelbach, BK 83 
 

Valget står imellem pas og 1hj. Melder 

aldrig dobler - makker bliver ikke glad for at 

se en doubleton i spar! Men hvis sparfarven 

og klørfarven var byttet rundt, ville jeg 

doble. Her er makker forberedt på, at der kan 

være få kort i klør. En oplysningsdobling af 

1minor fra os lover altid mindst 4-3 i 

majorfarverne, og der kan undtagelsesvis 

kun være en doubleton i umeldt minorfarve. 

Deraf følger også, at makker helst melder 

major fremfor minor som svar på 

oplysningsdobling i dette tilfælde. (Med 

eksempelvis 3-farve i major og 4-farve i 

umeldt minor, vælger svarhånden 1ma med 

en svag hånd. Herved forbliver melde-

niveauet også på 1.trin.) 
 

Tænker heller ikke, at 1ut er en mulighed - 

pointstyrken er der, men 2 helt åbne farver 

er ikke lige sagen. 

Valget falder på 1hj. Dels er farven 

topstærk, dels anviser det et godt udspil. I 

det aktuelle tilfælde vil det nok ikke være 

svært for makker at finde et udspil i klør 

eller hjerter, men denne type indmeldinger 

kan klart anbefales, da 3. hånd mange gange 

bliver spilfører, og makker derved har et 

nemt udspil. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

1ut ser tillokkende ud, men en artikel 

skrevet for mange år siden af Jens Auken 

rinder mig i hu, nemlig at er man stærk i 

fjendens farve, og selv har en stærk firefarve 

er den bedste melding, at melde denne farve. 

Så for at ære Jens, som jeg så spille i 

hundredvis af spil, melder jeg 1 hjerter. 

 

Sådan sad det: 
 

N/ alle  B752 

   42 

  B84 

  D853 

E84                      KDT9 

 BT876                                    95 

 D                                 EKT953 

 BT97                                       6 

  63 

   EKD3 

  752 

   EK42 
 

For at få yderligere en melding i spil, vil jeg 

indskyde, at jeg ville melde pas, fordi 

makker genåbner med 8 HP, hvis Vest 

passer. Kortene er gode til modspil, hvis 

makker er svag. 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 
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Invitation til 
 

    Nytårskur 

 
       hos 
 

 BRIDGE 83,  

   Slagelse 

 
Sølv-turnering søndag den 5. 

januar. 
kl. 9.30-ca.17.30 i 

Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse. 

 
 

Der spilles i seedede rækker. 
 

Præmier og Sølvpoint 
 
PRIS: 
 kr. 250,- per spiller. Inkl. frokost. 
Kaffe/te/kakao hele dagen. 
 
TILMELDING:  
mail 2312@mail.dk eller centrets 
tlf. 5852 3886. 
 
Tilmelding regnes først fra 
indbetaling. SYDBANK reg. nr. 
6820 konto nr. 1276778 Husk 
navn og meget gerne dit DBf nr. 
 
Max. antal deltagere: 50 par 
 
Sidste tilmeldingsfrist 2. januar 

Seniorhold kvalifikation Øst 
 

Distriktet havde 2 hold med i turneringen. 

John Maagaard & Elsebeth og Ingelise & 

Karsten Meiland fra BK 83 var det ene hold.  

Peter Møller Nielsen & Gitte Druedal fra 

Vig BC havde allieret sig med to ”udenbys” 

makkere. Selv om de spillede i samme 

turnering, mødte de desværre ikke hinanden. 
 

Der deltog 22 hold og John og Peter endte 

hhv. som nr. 13 og 18. 

 

N/ alle  B8743 

   DB54 

  E2 

  87 

D9                     EK 

 K92                                    T873 

 D74                                 B9863 

 KB965                                       D2 

  T652 

   E6 

  KT5 

   ET43 

 

Både ved Peters og makkernes bord blev der 

passet. Det skete ved yderligere 2 borde. 

Det var altså ca, 15% af feltet. 

Ved Johns bord kom de som Ø/V i 3  med 

8 stik. Det var et godt lille offer mod de 2  

med 9 stik. Det gav en ”pind”. 100 mod 140. 

Meilænderne sad N/S og fik lov at spille 2  

med 9 stik. 

Grunden til at man godt kan åbne hos Syd, 

er vel 4-farven i spar. Byt om på hjerter og 

spar, ja så ville jeg ikke åbne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrikts hold 
 

Så er der spillet yderligere 2 kampe 24. 

november. Det giver så en ny stilling, som 

kommer her: 
 

 

Serie 1 

1 Ib Larsen  68,66 

2 Hans Jørgen Kolding 60,13 

3 Christian Christiansen 46,32 

4 Susanne Raft  43,60 

5 Hanne Knudsen 31,19 

6 Morten Nyhave Nielsen 29,27 

7 Knud G. Rasmussen 25,99 

8 Helle Bergmann 14,84 
 

På 1. pladsen i multihold ligger Henrik 

Karlsen – John Erik Nielsen (Koldings hold) 

med 14,34. 
 

Stillingen efter de 2 første kampe satte Ib og 

Christian på første og anden pladsen. Disse 

2 hold skulle mødes i den fjerde kamp i et 

topopgør. Ib vandt knebent med 13,94 – 

6,06. 
 

N/ ingen  5 

   KDT 

  K9653 

  BT83 

94                      EB62 

 B653                                    2 

 EDB7                                 T42 

 KD6                                       E9752 

  KDT873 

   E9874 

  8 

   4 
 

Vi ser her et lærerigt spil. Man skal aldrig 

doble delkontrakter i en holdkamp, med 

mindre man er 100% sikker på at sætte 

kontrakten. Her var Ib og Bent Møller 

kommet i 3 , som Thomas og Brian 

doblede. 9 Stik til 530, da kontrakten vandt 

efter udspil af D. Var det sømmet til 

ligkisten? 

Serie 2 

1   Lise Madsen  61,57 

2   Kirsten Schou 56,31 

3   Lars Jørgensen 52,60 

4   Preben Jakobsen 48,24 

5   Lars Thymark 39,02 

6   Jonna K. Larsen 35,81 

7   Ingelise Meiland 34,53 

6   Inger Trosbjerg 34,45 

8   Anders Sisbo 23,52 

10 Sonja Andersen   9,95 
 

Her er Jytteneia Kamstrup – Lis Pilegaard 

bedst i multihold med13,45. 
 

Stillingen efter de 2 første kampe satte Lise 

og Lars J. på første og anden pladsen. Disse 

2 hold skulle mødes i den tredje kamp i et 

topopgør. 
 

Ø/ n-s  ED 

   K853 

  EKT4 

  EB7 

87                      B9642 

 ET64                                    97 

 B652                                D8 

 632                                       KDT5 

  KT53 

   DB3 

  973 

   984 
 

I spillet her var normalkontrakten 3ut med 9 

(10) stik hos Nord efter udspil af  K. Her 

fandt Øst  2 i udspil. Det voldte Nord 

kvaler, og det endte op med kun 8 stik til 

spilfører Madsen. Kampen endte med en 

meget lille sejr til Lars med 69-61 IMP. 

 

 

 

 

Kan du regne det ud? 
 

Hvordan får man 1200 for at vinde en 

kontrakt. Svar på sidste side. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Redaktøren og DBF anbefaler: 
 

       Spil ikke sur !         

Spil Bridge !  

Men ikke samtidig !! 
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MELLEMRÆKKEN 
 

MR 1 
 

Der er spillet 2 kampe 30. november. 
 

Jens Houlberg - Ole Colding-Olsen 

14,96 – 5,04 

Ole Colding-Olsen – Jens Ulrik Fougt 

3,21 – 16,79 

Ole ligger nr. 7 
 

MR 2 Y 
 

John Maagaard – Ejgil Sjøgaard 

16,57 – 3,43 

Steen Larsen – John Maagaard 

20,00 – 0,00 

John ligger nr. 6. 
 

Bent Daugaard – Søren Reib 

12,42 – 7,58 

Niels Hagemann - Bent Daugaard 

4,00 – 16,00 

Bent ligger nr. 4. 
 

MR 2 X 
 

Jens Westergren - Claus Moesgaard 

19,32 – 0,58 

Claus Moesgaard – Claus Øgard 

15,76 – 4,24 

Claus ligger nr. 3. 
 

Martin Rather – Anders Niemann 

16,00 – 4,00 

Torben Andersen – Martin Rather 

10.22 – 9,78 

Martin er nr.11. 

 

På multihold (top-3) har vi Pia og Vagn (Ole 

Coldings hold) på 2. pladsen i MR 1 med 

12,76. 

 

Vi har fundet et par spil frem. Der var ikke 

denne gang nogen kamp med ”lokalopgør”, 

så det må vente. 

 

 

MR 1 
 

Her ser vi kaptajn Ole, som i dag spillede 

med Vagn. Kun 3 af 12 borde gjorde dem 

kunsten efter. Ikke svært for dem at vinde de 

6  som Ø/V, idet alle borde fik 13 stik. Et 

bord var i 6 . Ingen havde åbenbart 

fornemmet muligheden for 13 stik. 
 

S/ alle  D763 

   B87 

  D8652 

  6 

2                     E95 

 ED6542                                    KT9 

 B9                                 KD63 

 ED93                                       KB8754 

  KB8754 

   3 

  ET743 

   T2 
 

MR 2 Y 
 

Her skal vi se Kaptajn Moesgaard og John 

Munk brillere med en nydelig 6 . Kun ét 

par mere havde meldt slemmen, som blev 

spillet på Vest´s hånd med udspil af B. 11 

stik. John og Claus spillede den på Øst´s 

hånd med E i udspil og 12 stik. 
 

Ø/ n-s  B5 

   K72 

  KT8732 

  D9 

KT32                     ED94 

 T                                    D654 

 ED96                                 - 

 EK63                                       BT754 

  876 

   EB983 

  B54 

   82 

 

Det andet hold i rækken med Kaptajn Martin 

Rather og Orla Kristiansen ville også vise 

sig frem. Her var dog 5 af de 12 borde nået 

i hjerterslemmen på Nord´s hånd. Alle i 

feltet fik 13 stik. 
 

V/ alle  3 

   EDB954 

  B9 

  EK86 

T9542                     D86 

 K                                    632 

 K842                                 D653 

 BT4                                       973 

  EKB7 

   T87 

  ET7 

   D53 

 

MR 2 X 
 

I kaptajnens fravær må vi ”nøjes” med dette 

spil af Michael Thyssen – Søren Nielsen fra 

Maagaards hold. Ikke mange var i den 

forholdsvis let vundne 4  hos N/S. 
 

Ø/ ingen  2 

   ED984 

  EDB842 

  E 

KBT9                     E43 

 T32                                    K65 

 K9                                 T65 

 B942                                       KD63 

  D8765 

   B7 

  73 

   T875 
 

Kaptajn Daugaard og Margit var her udsat 

for et udspilstrick, som jeg har læst om i 

mine gamle bridgebøger. Der kom 6 ud 

fra kongen, hvor Nord ? var spilfører i 4 . 

Den hoppede Bent ikke på. Han lod gå, og 

så var der kun en hjerter taber. 12 stik. Der 

var ingen, der havde meldt slem, da der 

manglede 2 esser ( K og E). Hvad havde 

man gjort i 6 ? Ingen ville da spille ud fra 

kongen mod en slem. Op på esset og håbe 

på mirakler      . 

Ø/ ingen  BT4 

   7 

  EK2 

  EKT653 

93                     K62 

 EB843                                    DT65 

 B63                                 DT4 

 D74                                       982 

  ED875 

   K92 

  9875 

   B 

 

 

 

 

 

Hvad nu 

i 

stik 3? 
 

Her er et spil, hvor 

det ikke var min 

hemmelige makker, 

der sad overfor mig. Jeg var Syd, og Nord 

satte mig i denne 6ut. Udspillet var B. 

Spillet er fra mit bridgespil på min PC. Jeg 

gik hjem på  D, spillede en lille spar til T – 

D og 9. Det var mit andet forsøg på ikke at 

gå ned. Nu er du advaret. Hvordan fortsætter 

du? 
 

S/ n-s  D2 

   EK965 

  EKB95 

  K 

 

 

 

 

  KB43 

   DB 

  T82 

   E983 
 

Hele spillet er selvfølgelig på sidste side. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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POKALTURNERINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. november blev 2. runde afviklet. 

Vinder i blåt: 
 

 

Runde 2 B for tabere i første kamp. 
 

Birgitte Engelbrechtsen, Aahus BK - Jens 

Peter Simonsen, Rørvig BK  100-57 
 

Vi har modtaget dette fra Jens Peter: 

 

Pokalkamp i Århus 
 

4 håbefulde odsinge fra Rørvig Bridgeklub 

drog lørdag morgen d. 16. november til 

Århus for måske i 4. forsøg at vinde en 

pokalkamp. Bunden blev grundigt lagt med 

kaffe og rundstykker på færgen til Århus. 

Og efter en kort køretur til midtbyen var vi 

klar til kamp.  

Kampen startede fredsommeligt uden de 

store sving, men i sektionens sidste spil 

havde skribenten chancen for at sætte et 

dybt stød ind i en doblet, konkurrerende 4 

hjerter kontrakt. Kontrakten var usættelig, 

hvis de 4 udesiddende trumfer med sædvane 

trækkes fra toppen. Desværre fandt 

skribenten på, at med kendskab til 10 kort 

hos Vest var det med odds at knibe Øst for 

trumf dame - virkeligheden var anderledes! 

Vores holdmakkere ofrede klogt i 5  og gik 

en bet.  

I anden sektion gav spil 2, hhv. 11 og 12 stik 

i en ny hjerterkontrakt - desværre i hhv. 6 

(holdmakkerne) og 5. 13 imp ud i stedet for 

13 hjem - så nu var vi nede med 13 imp. Og 

så kom i sektion 3 dagens spil: 
 

Ø/ alle  ET876532 

    - 

  953 

  54 

KD                      4 

 B9654                                    E 

 EB2                                 KDT984 

 EDT                                       K9763 

  B9 

   KDT8732 

  7 

   B82 
 

Ved begge borde endte kontrakten efter 

sparindmelding i N i 6  doblet hos Øst med 

ønske om usædvanligt udspil. I rum 1 blev 

der åbnet 1  og i rum 2 1ut. I rum 1 fandt 

Syd hjerterudspillet - måske hjulpet på vej 

af doblingen af 1430-svaret, 5 . 1 ned. I 

rum 2 holdt skribentens makker sig til det 

"makker-sikre" sparudspil = vundet 

kontrakt og 17 imp til Århus. Spillet gav 

anledning til snak over den solide frokost, 

og skribentens makker afholdt sig klogeligt 

fra at kritisere skribentens risikable dobling, 

som kunne jage modstanderne over i den 

usættelige 6ut! 

Odsingene kom sig aldrig rigtigt over dette, 

og vi måtte konstatere at heller ikke 4. gang 

blev lykkens. Men vi vender stærkt tilbage - 

og kan kun opfordre andre til at melde sig til 

pokalturneringen. Det er sjovt at møde helt 

andre klubber og spillere, end vi plejer, og 

det viser sig, at bridgespillere er hyggelige i 

alle landsdele! 
Jens Peter Simonsen 

 

En tur til hovedstaden 
 

Senna Madsen, Blakset – Ib Larsen, Sorø 

BK                      33-72 

 

Ib beretter om turen: 

At tage på besøg i hovedstadsområdet til en 

pokalkamp, er altid lidt spændene, for 

hvilket styrkeniveau skal vi nu møde. 

Antallet af mesterpoint kan jo godt somme 

tider snyde lidt, for hvad er det for en 

modstand, de møder i deres daglige 

klubspil. Vi havde dog en god fornemmelse 

i maven, da vi drog afsted, og regnede 

selvfølgelig med, at vi nok skulle klare den. 

Det blev da også en særdeles hyggelig dag 

hos nogle venlige og rare bridgespillere, 

hvor resultaterne stille og roligt gik vores 

vej. Man kan ikke sige, at der var nogle 

spektakulære spil, som kunne summe af 

point. Man må sige, at sejren på 72-33 kom 

i hus efter princippet mange bække små. Det 

blev som forventet ikke muligt at få 

beskrevet et spil til bladet, nok mest fordi 

der kun var 8 spil til rådighed, der så blev 

blandet på ny. Vi ville så ikke sætte os til at 

notere fordelinger efter kampen, inden vi 

skulle hjem. 

Men alt i alt en god dag med god mad og 

drikke, kaffe og kage og rare bridgespillere. 

Hjemturen var selvfølgelig præget af godt 

humør, turen går altid nemmere med en sejr 

i baglommen. 
                                  Ib Larsen 

 

Vagn Brobæk, Kalundborg BK – Steffen 

Kristensen, Ballerup BC       66-56 

 

Flinke gæster? 
 

Mail fra Vagn lød sådan: 
 

Vi vandt 66 - 56 efter en hyggelig og 

spændende kamp.  

Holdet var Jan Petersen, Niels Olsen, Pia 

Larsen og Vagn Brobæk. 

Vi havde hjemmekamp hos Niels mod et 

hold fra mellemrækken, der bestod af 

holdkaptajn Steffen Kristensen, Henning 

Pedersen, Henrik Ploug og Knud Breum 

Sørensen. 

Vi har mødt holdet i mellemrækken og i 

pokalturneringen indenfor de sidste par år i 

nogle jævnbyrdige kampe, hvor vi med 

møje og besvær plejer at trække det længste 

strå. 

I dagens kamp vandt vi første runde (8 spil) 

med 15 IMP, og vi førte herefter med 10 - 

20 IMP fra start til slut. 

Efter 2. runde (16 spil) serverede Niels en 

overdådig velsmagende frokost, som fik 

gæsterne til at foreslå revanche samme 

spillested – uanset kampresultatet.       
 

I 4. runde var der et interessant spil i spil 28:  

Ved det ene bord sad Niels og Jan som 

Nord/Syd. 

V/ n-s  DBT87 

   KT8 

  B42 

  52 

K942                     E6 

 E56                                    DB973 

 EKB98                                 DT6 

 E                                      KT6 

  53 

   42 

  743 

   D98763 
 

Meldingerne gik: 
 

 V              N           Ø                  S 

1              P         1              P 

2 UT          P         3 UT           Alle pas 
 

12 stik til en score til Ø/V på – 490. 
 

Ved det andet bord sad Pia og Vagn som 

Øst/Vest.  

Vest åbnede med 1 Ru, Øst 1 Hj, Vest 1 Sp 

(måske lidt undermeldt) - hvorefter Øst 

sprang til 3 UT.  

Nu kunne Vest med sine 19 HP, stærke 

ruder femfarve og hold i alle farver gå i 

spørgemeldinger, da Øst må have 12-15 HP 

og en spillestærk hånd (evt. tofarvet i hjerter 

og klør) for at springe til 3 UT. Kontrakten 

landede i Øst 6 UT til 12 stik til en score til 

Ø/V på -990.    

            mere næste side 
 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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I 5. og sidste runde spil 33 landede 

kontrakten 3 UT i Øst ved begge borde. 

Ved begge borde blev spillet spar ud fra 

firefarven i Syd.  

Niels og Jan sad som modspillere Nord/Syd. 

Sparudspillet gik til spar B i Vest og spar D 

i Nord, som fik lov at beholde stikket. Nord 

fortsatte i spar, hvorved den fjerde spar til 

sidst blev rejst. Syd stak klør-fortsættelsen 

og spillede spar igen med indkomst på 

hjerter E til den fjerde spar og sluttelig stik 

på klør E i Nord. Fem stik til modspillet. 

Pia og Vagn sad Øst/Vest. Spilfører i Øst lod 

spar 8 i Nord beholde første stik og stak med 

spar K i andet stik. Nu blev en lille klør 

spillet mod klør D, som fik lov at holde stik. 

Så blev hjerter E slået væk og så var ni stik: 

et klørstik, to sparstik og tre stik i både ruder 

og hjerter. 
 

N/ ingen  D98 

   T9 

  BT975 

  E43 

EB5                     K32 

 B864                                   KD5 

 KD6                                 E83 

 DT8                                       B652 

  T764 

   E732 

  42 

   K97 
 

Vi vandt som sagt den spændende kamp 66 

– 56 efter 40 spil. 

I 3. runde skal vi møde Gunna Steffensens 

hold.  

Så distriktet får nu mindst ét hold i 4. runde. 
 

    Vagn Brobæk 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Jørgen Kolding, BK 83 - Anders 

Niemann, Vedbæk                109-76 
 

Fra Hans Jørgen Koldings kamp har vi 

modtaget dette: 
 

Slem med få point 
 

I spil 7 trak vi disse hænder. Ved vores bord 

meldte fjenden 4  med 12 stik efter  Es ud 

fra N. Ved vores makkeres bord kom dette 

meldeforløb: 
 

 S           V         N           Ø 

De      Viktor     De      Andreas 

 P         1  !     Dbl        Rdbl 

 3        P           P           Dbl 

 P          3         P          4 * 

 P         4 ut         P        5 ** 

 P         6          alle pas 

*Cuebid 

**1430 
 

S/ alle  B7 

   ED63 

  KDB864 

  7 

EKT854                     D6 

 5                                   K9 

 7                                 ET5 

 B9865                                      EKT432 

  932 

   BT8742 

  832 

   D 
 

Hvad spiller du ud fra N? 

Aktuelt spillede N 7 ud og 13 stik til Ø/V 

og 13 IMP på kontoen.  

Jeg spurgte junior til meldeforløbet.  1  

fordi han har kun 6 tabere og kunne altid 

melde 2  i sin anden melding. Til de 4 ut 

var svaret, at han havde jo kontrol i både 

ruder og hjerter og makker havde vist en 

spillestærk hånd og havde mulighed for at 

stå af i 5  om nødvendigt. Hvem siger at 

juniorbridge er kedeligt       

 

3 ut eller 5  ? 
 

N/ n-s  DB98 

   - 

  EDBT872 

  B6 

K4                     E765 

 D76                                   KB85 

 963                                 54 

 DT853                                       K92 

  T32 

   ET9542 

  K 

   E74 
 

 S              V              N            Ø 

John E      De        Hans J       De 
 

                               1             Dbl 

 Rdbl         P           1              P 

 2              P           3              P 

 3 ut           P           5      alle pas 
 

Udspil efter længere tænkepause 4 til K 

3 og 2. Herefter  E med klør afkast i N.  

 E og klør til trumf. Herefter E og dame i 

ruder. Afgav 2 stik i spar og 11 stik. Ved det 

andet bord stoppede modstanderne i 4  

med 11 stik. Og 10 IMP hjem. 

Sættechancen er at Øst, i udspilet, 

underspiller es til makkers konge og spar 

retur til esset og spar igen til trumf. 

Mod 3 ut er klør det sættende udspil, men 

virker det logisk? 
                          Hans Jørgen Kolding 

 

=============================== 

 

Trods anmodning har vi ikke hørt fra alle 

hold, så resultaterne derfra må stå alene. 

 

Runde 2 A for vindere i første kamp. 
 

Gunna Steffensen, Jyderup BK – Jan 

Petersen, Birkerød                  61-120 
 

John Maagaard, BK 83 – Jeppe Knappe, 

Islev BK                                98-153 

 

Summa summarum: 
 

Kun et af vore hold måtte forlade selskabet. 

De 5 tilbageblevne hold skal nu ud i en 

opsamlingsrunde for de hold, der har vundet 

en kamp og tabt en kamp. Det er så knald 

eller fald for dem. Den ene af kampene 

bliver inden for distriktets grænser. Det gør, 

at vi kun kan få 4 hold videre i turneringen. 

Programmet med spillerunde d. 19 januar 

ser sådan ud med alle kampe på 

”Djævleøen”: 
 

Gunna Steffensen, BK – Vagn Brobæk, 

Kalundborg BK. 

 

John Maagaard, BK 83 – Taber af udsat 

kamp 10. 

 

Ib Larsen, Sorø BK – Niels Agger, 

Studenterforeningen. 

 

Allan Christiansen, Ishøj BK – Hans Jørgen 

Kolding BK 83. 

 

 

 

 

 

 

Fra Michael Wonterghem 

 

Hej Ole 
 

Jeg har lavet formen lidt om på mit 

bridgehjørne, så jeg nu skriver direkte på 

facebook og ikke laver word dokumenter. 

Det har givet en noget livligere diskussion 

og det er jo fedt og hele ideen med siden, 

men det betyder, at jeg ikke rigtig har nogen 

fil at sende til dig. Du kan jo oprette en 

anonymprofil på fb, så er du meget 

velkommen til at bruge det. 
 

Redaktøren er fra den gamle generation, 

som (endnu) ikke er på facebook      

 

N 

V   Ø 

S 

Hvis du tøver, så meld ikke pas. 
Det gør det svært for makker, at 
komme ind i meldeforløbet med 

en god begrundelse. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Har man set mage! 

Den hånd ville jeg godt have haft. 
 

Hånden dukkede op i Svinninges hold-

turnering. Kun ét par var i slem. Alle fik de 

13 stik. bortset fra en enkelt Vest i 3ut. 

Jeg er sikker på, at du og din makker 

kommer i slem.  Man skal bare lade være 

med at tænke med kun 2 tabere      . 
 

S/ alle  E863 

   8 

  KD743 

  T87 

-                     DT975 

 KDB7432                                    E95 

 -                                 9865 

 ED9542                                       K 

  KB42 

   T6 

  EBT2 

   B63 
 

Skulle der være en læser, som kan angive 

et godt meldeforløb??? 

Redaktionen venter spændt. 

 

Kongen er noget farveløs, 

eller er han bare negativ? 

Hvad nu 

 

i 

 

stik 3? 
 

 

S/ n-s  D2 

   EK965 

  EKB95 

  K 

ET                      98765 

 432                                    T87 

 73                                 D64 

 BT7542                                       D6 

  KB43 

   DB 

  T82 

   E983 
 

Hunden ligger begravet her: 
 

Med ETx eller ETxx i spar, vil du så bruge 

tieren?? Nej vel. Altså måtte Vest være 

tvungen til at bruge tieren. Han kan så kun 

have esset tilbage. Efter D holdt stik, 

spilles 2 til 4 og esset.  

3 sparstik, 5 hjerterstik, 2 i ruder og 2 i klør. 

Tilsammen giver det 12 stik. 

Sparene 3-3 eller es foran damen giver 3 

sparstik. Går det ikke, så er der 

ruderknibningen tilbage. 

 

 

 

 

 

 

Kan du regne det ud? 
 

5  /  redoblet med 11 stik giver 1200 i 

zonen. 

Jeg ved godt, at dette ikke kan bruges til 

noget. Jeg synes selv, det var sjovt at prøve 

at regne på det. Det er der garanteret mange, 

der ikke synes. 

Hvornår skal man stikke? 
 

Det er rart at vide hvad, der er bedst, når 

Bordet har 2 sammenhængende honnører. 

Vest er. spilfører. 

Se her: 
 

Forskellen her er, at du i ene tilfælde har 

honnør anden og i det andet honnør tredje. 
 

Når bordet spiller en honnør, skal du dække, 

hvis du har kongen anden. Hvorfor? Jo, når 

bordet i næste stik spiller en lille, er kongen 

solgt for ”billigt”. Her er reglen ”honnør på 

honnør nem at administrere. 
 

  T862 

 E94                                       DB75 

  

   K3 
 

Har du honnør tredje eller flere, skal du ikke 

dække den første honnør. Du skal først 

dække den næste honnør. Altså falder du fra, 

hvis der i næste stik spilles en lille. 
 

  T86 

 E94                                       DB75 

  

   K43 
 

Her er reglen stadig honnør på honnør, men 

stik ikke den første honnør. 
 

Fidusen er, at du skal vide, hvornår du skal 

dække, når du sidder i klemme.  

Hvorfor er mindre vigtigt      . 
 

Kik lidt på fordelingerne, så kan du se, at det 

betyder noget. Makker bliver ked af det, 

hvis hun har T´en. 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

 

 

 

 
 

Alle overlevede ! 
 

Her skal vi se den moderne computer 

stavekontrol i funktion. Journalisten vil jo 

nødigt fremstå som uvidende i dagens avis. 

Ordet ”klubsølvturnering” findes ikke i hans 

”ordbog”, og kontrollen foreslår så 

kviksølvturnering. Nu er den røde linje 

under ordet væk, og alt ser OK ud. 

Du ser her klippet fra Nordvest Nyt. 

Samtidig får du også et resultat, som ikke 

normalt vises her i bladet. Glædeligt at vi 

stadig har spillerne giftfri i distriktet      . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Vent med at tage 

kortet frem, indtil du 

har bestemt dig! 


