BRIDGE
I Vestsjælland
Det er langt over normalen for redaktionen
at modtage læserbreve. Nogen af læserne
må være blevet provokeret af læserbrevet i
sidste nummer.
Redaktionen tilstræber, at indholdet skal
være lødigt og dreje sig om bridgespillet.
Administrationen er på den anden side
uundværlig. Vi giver derfor plads til disse to
indlæg i debatten.
Vi har modtaget:
Det var da en ordentlig svada i det læserbrev
i sidste nummer. Må jeg lige gøre
opmærksom på de gamle ord sagt for ca.
2000 tusind år siden af Apostlen Paulus:
”Kvinder skal tie i forsamlinger”. Ja, alt er
ikke som i de rigtig gamle dage.

Jeg fandt i øvrigt (vedhæftet) et gammelt
billede af den gæve Paulus malet af
Rembrandt himself.
Med venlig hilsen en spiller (mandlig?) i
Jyderup BK
P.S. Redaktøren kender ham.

Nr. 7 19. årgang: Marts 2020
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Vi har modtaget:
Til læserne af distriktsbladet,
Det er med nogen skuffelse, at jeg læste
det nærmest injurierende læserbrev i
sidste nummer. Vi er sandelig mange
kvindelige spillere, der er godt tilfredse
med den nuværende bestyrelse. John
Maagaard har været en rigtig dejlig
formand, på linje med ham vi havde
engang midt i 90´erne. Tænk på
bestyrelsen, som bruger rigtig meget af
deres fritid, for at få det hele til at løbe
rundt, og det uden at få noget som
helst for det. Det er nu sådan, at mænd
er bedre bridge-spillere, og de må så
også være bedre kvalificerede til at
lede distriktet. Jeg vil opfordre de ikke
mandschauvinistiske damer til også at
hæve røsten i tidens debatter, og
samtidig slå en mere fordragelig tone
an.
Med venlig hilsen fra en meget tilfreds
damespiller.

Normalt bringer vi ikke
læserbreve uden at kende
afsender. For at bringe lidt
balance ind i diskussionen,
har vi gjort en undtagelse.
Redaktionen
har
ikke
kunnet identificere afsender, da indlægget er
modtaget med snail – mail
uden afsender men med
poststempel Slagelse.
Illustration er indsat af redaktionen, dog
ikke for at provokere.

Du må altid spørge om meldinger
MEN
Kun når du er i tur eller har brug for
oplysningen. Hvis du under alle omstændigheder vil melde pas, skal du ikke spørge
før efter meldeforløbets afslutning. Dette for
ikke at give ubeføjede oplysninger (§ 16).
Du må altid spørge, inden du skal spille ud i
første stik, eller når makker har spillet ud til
første stik.
Jeg viser her nogle aktuelle
udsnit af lovene. Sproget er
måske lidt meget i ”jura stil”,
men prøv at stave dig
igennem det.
§ 20 stk B
Gentagelse
af
meldinger
meldeperioden

under

turneringslederen giver andre anvisninger.
Makkeren til en spiller, der stiller et
spørgsmål, må ikke stille supplerende
spørgsmål, før vedkommende er i tur. § 16
(ubeføjede oplysninger) kan komme på
tale. Den regulerende myndighed kan
fastsætte bestemmelser om skriftlige
forklaringer.
§ 20 stk G
Fejl i fremgangsmåden
1 En spiller må ikke stille et spørgsmål alene
med det formål at hjælpe makker.
Selv om det her fortrinsvis er § 20, så er det
i virkeligheden lige så meget § 16, det drejer
sig om. Ubeføjede oplysninger kan man
nemt komme til at afgive, hvis man ikke
kender disse regler om meldeforløbet.

Under meldeperioden har en spiller ret til
at få alle tidligere meldinger gentaget, når
det er spillerens tur til at melde,
medmindre denne ifølge disse love er
tvunget til at passe. Alert bør omfattes af
gentagelsen. En spiller må ikke bede om en
delvis gentagelse og må ikke standse
gentagelsen, før den er færdig.
§ 20 stk F
1 Forklaring af meldinger
Under meldeforløbet og før den
afsluttende pas kan enhver af spillerne
anmode
om
en
forklaring
af
modstandernes meldinger, men kun når
den pågældende er i tur. Spilleren har ret til
oplysninger om de meldinger, der faktisk
er afgivet, om relevante alternative
meldinger, som ikke blev afgivet, og om
slutninger ud fra valget af melding, når
disse slutninger er en del af
makkeraftalerne. Svaret bør gives af
makkeren til den spiller, som afgav den
melding, der spørges om, medmindre

Ruder konge i spændende design!
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Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Skjold Burne Cup
BRIDGE 83,
Skærtorsdag
SØLV - SØLV - SØLV
Torsdag den 9. april kl.
9.30-ca. 17.00
Spillested:
Slagelse Bridge Center, Sverigesvej 7,
4200 Slagelse
Pris:
kr. 250 pr. spiller inkl. frokost samt
kaffe/te/kakao hele dagen.
Vinpræmier og sølvpoint
Turneringsform:
Der spilles i seedede rækker
Tilmelding:
Betaling til Sydbank konto 6820
1276778 Husk navn og adresse
Bridge 83, tlf. 5852 3886. E-mail
2312@mail.dk
Tilmelding
regnes
først
som
modtaget, når betaling foreligger.
Tilmelding senest 5. april

En chance af de dyre?
Her er et spil fra makkerpar turneringen i
Svinninge. Øst var i 3 ut. Han kunne se 8
stik. Hvordan prøver man at få det niende?
Efter ♦4 ud og 3 gange ruder (ikke så smart),
prøvede han at få ♥K hjem ved at spille en
lille hjerter fra bordet. Så fik han kun de 3
første stik! Inde på ♥E tog man 2 ruderstik
derefter 4 hjerterstik og derefter 3 spar stik.
Det var heldigvis ikke holdturnering. Til
trøst - Det havde alligevel givet en bund at
få 8 stik.
Dagen efter blev redaktionen ringet op af
turneringslederen ang. resultatet 3 stik. Det
måtte da være en tastefejl. Det viste sig ikke
at være tilfældet.
Redaktøren (Øst) bebrejdede i samme spil
sin makker, at han med en 5-farve ikke
havde svaret positivt på invitationen 2ut.
Intet problem efter udspil af ♥8 sydfra, gav
det 9 nemme stik. Bedst hos Ø/V var 4♥
doblet hos Nord med 7 stik til 8oo.
V/ n-s

♠ 32
♥ B54
♦ KD3
♣ EK832

♠ EDB9
♥ D9762
♦ 98
♣ 75
N
V Ø
S

♠ T8764
♥ K3
♦ E62
♣ DB4

♠ K5
♥ ET8
♦ BT754
♣ T96

Meldeforløb ved vores bord
Ø
S
V
1
1♥
1
2♥
Pas
Pas 2ut
alle pas
N

Kommer du, eller er
du en påskekylling?

Har

et spil til bladet ?
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Det var koldt derude.

Den blev doblet af Øst. Syd havde
musklerne på plads og redoblede. Der blev
så passet rundt.
Der blev trukket E i udspillet fra Øst.
Det endte med 3 spartabere og en taber i
ruder og klør. Det blev selvfølgelig en ren
top med 640. Salens højeste score i dette
spil. Det var Kirsten Klæbel og Preben
Jakobsen, der nød den gode score. det.
Resultater:

HØNG BK afholdt
Kyndelmisseturnering
Søndag 2. februar
Der var ingen Kyndelmisse, der slog sin
hårde knude. Ikke en eneste snemand har vi
set i denne vinter. Måske var der alligevel et
par eller måske to, der fik kolde fødder
under turneringen. Hele 60 par var mødt op.
Der blev spillet i 5 6-bords rækker. Det
medfører, at vi kunne fylde hele siden med
resultater. Vi har af pladshensyn valgt kun
at bringe top-5 i hver række.
Vi starter lige med et spil fra Grå række:
N/ ingen

♠ ET9754
♥6
♦ 9763
♣ K5

♠ B3
♥ T9532
♦ DB2
♣ T76

N
V Ø
S

♠ KD62
♥ 84
♦ E8
♣ EB832

♠8
♥ EKDB7
♦ KT54
♣ D94
På sådan en dag er der ikke mange redoblede
kontrakter. Vi fandt én.
Her åbner Nord med 2 (6-farve 5-10 HP).

Lilla række hcp. snit 18,13
1 Ole Colding-Olsen – Vagn Brobæk,
Kalundborg
45
2 Dagny Lundgaard – Carl Erik Møller
Kalundborg
40
3 Anne Rose Petersen – Magnus Groes,
Stdenterf./Young Sharks
31
3 Erik Rolf Olson – Tommy Olsen,
Birkerød
31
5 Annette Prehn – Niels Olsen,
Ballerup/Kalundborg
6
Grå række hcp. snit 25,31
1 Jytteneia Kamstrup – Lis Pilegaard
Kalundborg
49
2 Helle Bergmann – Benny Christensen
BK 83
29
3 Inger Trosbjerg – Birgitte Kirkeskov,
BK 83/Skælskør
16
4 Mogens Hasselriis – Leif Hornemann,
Høng
10
3 Eva Gram – Hanne Hansen
Høng
8
Orange række hcp. snit 30,25
1 Aase Bach Jensen – Joan Meyer,
Korsør KBK/Korsør 51
42
2 Niels Erik Jensen – Ib Elfving,
Høng/BK 83
17
3 Bitten Eg Pedersen – Jørgen Junge,
Kalundborg
14
4 Maja Holst – Jan M. Petersen,
Kalundborg
13
5 Jesper Rømer Holm – Carsten Kvetny,
Blakset
6

Blå række hcp. snit 35,66
1 Else Ostenfeld – Svend Harreschou,
Reinholdt
32
2 Pia Juhl – Keld H. Hansen,
Ringsted
31
3 Henny Niemann – Niels Jørgen Jensen,
Høng
26
4 Gerda Nielsen – Arne Astrup,
BK 83/Høng
23
5 Gurli G. M. Visler – Margrethe Olsen,
Kalundborg
9
Rød række hcp. snit 43,19
1 Rie Madsen – Lone Strange Jensen,
BK 83
46
2 Brit Jensen – Susanne Sørensen,
Jyderup
36
2 Susanne Ladefoged – Per Rasmussen,
Kalundborg
21
4 Hanne Frandsen – Berit Gläser,
Kalundborg/Torsdags Bridge
20
5 Poul Gorm Hansen – Jørgen Steensboe,
BK 83/Frederiksværk
6
Jeg fandt lige én redobling mere. Her var det
2 redoblet til 1160 for 9 stik. Der var i
spillet ikke meldt udgang ved nogen af de 30
borde. Her var det Dagny og Carl Erik i lilla
række som N/S, der scorede kassen.
N/ ingen

♠ K432
♥ 85
♦ T7
♣ EDBT3

♠ 75
♥ KT973
♦ 98
♣ 8542

N
V Ø
S

♠ ET98
♥ EB2
♦ B6542
♣K

DISTRIKT VESTSJÆLLAND

inviterer til MIXEDPARTURNERING 2020
SØNDAG
DEN 15. MARTS
KL. 9.30
Der spilles om 6 pladser
til DM.

Spilleberettigede er 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 2019.
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.

♠ DB6
♥ D64
♦ EKD3
♣ 976

De 6 bedst placerede er kvalificeret til
DM i Svendborg, 3.-5. juli 2020.
Tilmelding gennem klubben eller
direkte skal være Otto Rump i hænde
senest torsdag den 5. marts. Husk at
angive
om
fortæring
ønskes!
Foretrukken betaling er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 –
husk navne!
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND
SENIOR-MESTERSKAB
blev afholdt
SØNDAG DEN
9. FEBRUAR

Da der er fri tilmelding til DM, er der ingen
grund til at møde op for at komme til DM i
Svendborg. Alligevel var der mødt 12 par op
til kamp. Der skulle jo findes en distriktsmester.
Top -6 kommer her:
1 Birgitte Kirkeskov – Inger Trosbjerg,
Skælskør/BK 83
29,8
2 Rolf Bjerring – Orla Kristiansen,
BK 83
26,2
3 Susanne Post – Preben Jakobsen,
Jyderup/Svinninge
16,2
4 Gorm Jensen – Jens Aage Petersen,
Sorø
15,2
5 Ege Christiansen – Per Granlund,
Ballerup/Holbæk 59
14,8
6 Carl Erik Møller – Jan Petersen
Kalundborg
9,0
Der blev som altid spillet alle mod alle med
4 spil per runde. 44 spil i alt.
Her kommer nogle spil fra turneringen. Vi
Starter med et fra formiddagens runder.
Når man har spillet i mange år, sker det at
man går ud over normalen. Det kan være,
man engang for år tilbage har haft succes
med det. Kik lidt på hånden her. Hvad tror
du Vest melder, efter at Syd har passet som
giver?
K8

D8

EB985

ED82

Vest åbnede med en meget uortodoks sans.
Heldig igen! Den blev passet ud, og efter
udspil af ♥E og klør skift, var der ni stik.

Syd/ alle

♠ K8
♥ D8
♦ EB985
♣ ED82

♠ D32
♥ EKT
♦ K2
♣ T7543
N
V Ø
S

Nord/ n-s

♠ T97
♥ B5432
♦ D74
♣ B9

♠ EB654
♥ 976
♦ T63
♣ K6

♠D
♥ 97653
♦ B43
♣ BT82

♠ B95
♥ DB
♦ EK52
♣ KD95
N
V Ø
S

N/S op i 4♥, som de doblede. Det gav 800
hjem. Der var altså lyspunkter i mørket.
Nord/ ingen
♠ EKT432
♥E
♦ 876
♣ 63

♠ 86
♥ KT842
♦ DT9
♣ E74

♠K
♥ B8
♦ EB963
♣ KT962

Syd/ ø-v

♠ D2
♥ EK654
♦ EB
♣ KT92

♠ T94
♥ DB98
♦ 87632
♣3
N
V Ø
S

♠ EKB876
♥ 72
♦ KT4
♣ EB

♠ 53
♥ T3
♦ D95
♣ D87654

Efter indtagelsen af dagens frokost kom
dette spil.
Her skal I se vinderne mod 2´erne. Rolf og
Orla sad N/S og Birgitte og Inger på den
anden led.
I spillet var der kamp til stregen mellem
hjerterfarven hos N/S og sparfarven hos
Ø/V.
Mestrene (Ø/V) endte med at sætte
modstander 3 gange i 4♥. Toppen på den
anden led var 4♠ doblet med 8 stik.

Birgitte og Inger med 3 ”trofæer” hver.
===============================

DM for seniorhold
Blev afviklet i 4 rækker weekenden 1.-2.
februar.
Distriktet havde et BK 83-hold med. Det gik
ikke så godt, idet holdet med endte som nr.
8 af 10 hold i C-rækken (hcp.-snit 17,32).
Når jeg går spillene igennem, leder jeg efter
svingresultater. Det lykkedes mig at finde et
godt spil med en dobbeltdækker.
Karsten og Ingelise Mailand sad Ø/V og fik
lidt heldigt 3♠ hjem til 140. Ved det andet
bord fik John og Elisabeth Maagaard lokket

N
V Ø
S

♠ ED5
♥ D53
♦ D75
♣ B743

♠ B9872
♥ ET94
♦ T84
♣D

Det blev til to hjertertabere, en i spar og i
ruder og en top med 150. 2 borde spillede 1♦
(ø-v) 2 steder var der 3♠ (n-s) med 8 stik og
endelig 3♦ (ø-v) med 9 stik.
I dette spil var der ingen problemer, altså
med at få 13 stik i en sanskontrakt. Udspillet
var ligegyldigt. Alt blev prøvet, dog ikke
spar. 2 par var i 3ut og resten var ”kun” i 6ut.

♠ T643
♥ K762
♦ K2
♣ E85

Nu var Maagaards hold ikke det eneste fra
distriktet. Peter Møller-Nielsen fra Vig
stillede også med et hold sammen med Gitte
Druedal, Hanne Nielsen og Erik Guldhammer. (De to sidste fra Roskilde). De fik en
fin 2.plads i D-rækken (hcp.-snit 21,16). Vi
har klippet et spil fra deres række. Peter og
Gitte sad N/S. Øst dobler Nords indmelding
2♦ efter Vest´s åbning 1 ut. Er doblingen
straf eller er det overføring? Her blev den
opfattet som strafforslag. Det gav 8 stik og
bedste score i spillet. Ø/V havde 4♥ i
kortene.
Hvad betyder en sådan dobling for dig og
din makker, og hvad melder du/I som Øst i
denne situation?
Vest/ alle

♠ D54
♥ KD94
♦ E82
♣ E84

♠ E7
♥8
♦ KDBT965
♣ 763
N
V Ø
S

♠ KT93
♥ B7632
♦♣ KBT5

♠ B862
♥ ET7
♦ 743
♣ D92
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John Heidelbach, BK 83

Din Melding?

Makker leder efter sparhold hos mig. Han
sidder selv typisk med en masse klør sikkert en gående farve. Han har benægtet
støtte i begge de røde farver.
Jeg melder derfor 4klør.
Makker bør nu have et godt billede af
styrken. 4kl fortæller rimeligt klart, at RD
dækker over ca. 10p. Makker må nu vurdere,
om der skal meldes pas eller 5kl.
Alle i zonen i en makkerparturnering.
Du sidder Syd med denne hånd.
872

DB54

EKT97

B

Din makker Nord åbner med 1 . Næste
hånd dobler og du redobler. Så når vi frem
til makkers 3 , som blev doblet. Hvad gør
du så?
Meldeforløbet:
N
Ø
1
D
2
2
3 α D

S
RD
3
?

V
1
Pas

α = krav
Svend Stenhøj Rørvig BK
Jeg melder 4 hjerter. Jeg har nu vist 4-5
ruder, 4 hjerter, intet hold i spar og ikke 2-3
klør.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Makker må have en god åbningshånd, da
han kræver til udgang, og spørger om jeg har
sparhold til 3 ut.
Han må have ca. 5-6 klør og 3-4 gode
hjertere, være megakort i spar, måske
medløb i ruder og ca. 14-15 HP.
Øst har kun 12-13 HP og nok Hxx i hjerter,
pga. af doblingen, og vest de resterende 4-5
HP med 4-5 spar.
Derfor er der spil for 4 hjerter, som makker
passer til (evt. ændrer til 5 ruder).

kan kræve til udgang. Han må have
tilpasning i ruder. Han ved nu, at der kun er
en taber i hjerter og måske én i ruder. En
sikker udgang. Han bliver pludselig
interesseret i slem, og kræver til udgang
med 3 -meldingen. Der afgives frivilligt et
stik til K, så skal der kun trumfes 2 af
bordets klør, eller 2 af håndens spar.
N/ alle

Karsten Meiland, BK 83
Jeg har denne gang et relativt kort svar.
Makker må selv om han meldte svagt anden
gang, have en stærkere hånd, end det han
beskrev, jeg går ud fra at han har 4 hjertere
eller god støtte i ruder, hvorfor jeg melder 4
hjerter, nu må makker korrigere til 5 ruder
eller 5 klør, hvis han har en selvspillende
farve. Pas er også en mulighed, men jeg
mener at man svigter ham en smule med det
valg.

EB6543
976
54
86

Hvis man tænker sig godt om, kan der kun
være én grund til at makker over for 10 HP

Ø
Pas
alle Pas

S/ ø-v

S
1ut
2

V
Pas
Pas

K63
KB98432
B94
N
V Ø
S

EBT7
7
532
EK632

982
ED65
EKT8
D5

KDT9
K832
D
DT42

872
DB54
EKT97
B

Der kom B ud og så kom det øjeblik, hvor
jeg troede makker havde en blackout. Han
bad om en lille ruder??? Nå, makker fik de
11 nemme stik, som jeg regnede med, men
hvorfor afgav frivilligt et klørstik?
Resultatet var dog ikke så dårligt, som jeg
havde troet. Flere var endda gået ned. Et
enkelt par havde forvildet sig i slem.

Min hemmelige
makker

Makkers forklaring:

Jan Petersen, Kalundborg
I dette meldeforløb kan makker godt have 4
farve i hjerter, men ikke stærk nok til at
melde 2 hjerter i anden runde, hvorfor jeg vil
bringe min hjerterfarve i spil med 4 hjerter.
Makker har formentligt ikke hold i spar og
ikke mere end 1-2 spar i alt.
Min Redobling viser manglende tilpasning
til makkers klørfarve, så makker er advaret
om en evt. misfit i klør.
Alternativt kan makkers dobling ændres til
straf, men den skal sættes 3 gange, hvis vi
har udgang i hjerter.
Så jeg ender med at melde 4 hjerter.

2
4

D54
T
D76
BT9874

ET
B8632
EK9753
N
V Ø
S

N

Det var en almindelig
klubaften, at makker fik øje på det, jeg ikke
kan. Først tager jeg lige meldingerne. Jeg
var som vanlig Nord, da jeg er rimelig god
til at håndtere Bridge Mate. Det var spil 3,
så makker var den glade giver og skulle
melde først.
Makkers hånd var jævn og havde 16 HP. Det
blev altså til en sansåbning. Jeg overførte til
hjerter med meldingen 2 . Makker meldte
som aftalt 2 , og den melding hævede jeg
til 4. Da jeg ikke vidste hvor mange hjertere
makker havde ud over de 2 han lover, turde
jeg ikke gå efter slem.

”Du skal til optiker og have øjnene
undersøgt. Du er bridgeblind. Prøv lige at
rekonstruere hånden. Der 3 spartabere og
en rudertaber. Der kan man undgå ved at
lade Øst komme ind. Han kan ikke med
fordel spille spar. Dine 2 sidste rudere er
store bortset fra damen. Spil en af dem og
kast en spar, hvis Vest ikke stikker. Der er
ikke noget hokus pokus, Vest skal bare
holdes ude (spar-gennemspil).”
Ih, altså!

Distrikts hold
ingen kampe i februar
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Klubspiller mesterskab
Distrikterne ØST/VEST/NORD og
STORSTRØM

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR
Dette
kunne
passende
kaldes
et
kredsmesterskab, da det gælder for hele
kreds 2. Måske kunne nogle af deltagerne
via en god turnering nå titlen af distriktsmester. Da turneringen blev afholdt i
Slagelse, kunne man lige som sidste år
forvente godt deltagelse fra vores eget
distrikt. Sidste år var der 23 par, hvor af
langt de fleste var på ”hjemmebane”. I år var
der 18 par herfra ud af de 22 par. De 4
”fremmede” kom fra Næstved. Hvor var
spillerne fra distrikterne Øst og Nord?
Med de mange deltagere i én stor række så
viser vi bedste halvdel:
1 Bente & Henrik Friis,
Skælskør
1 Hanne Frandsen – Berit Gläser,
Kalundborg/Torsdags Bridge
3 Hedvig Koefoed – Bodil Smith,
Skælskør
4 Tove Christensen – Freddy Nissen,
Skælskør
5 Uffe Kjær – Per Rasmussen,
Kalundborg
6 Maj-Britt & Michael Thy,
BK 83
7 Henning Hansen – Jens Munck,
Holbæk 49
8 Hanne Andersen – Anette Pedersen,
BK 83
9 Arne Beyer – Poul E Svendsen,
BK 83
10 Leif C. Hansen – Torben Pedersen,
Næstved
11 Birgit Berth – Anette Nielsen,
Sorø

Vi plejer at finde et spil eller to fra diverse
turneringer. Her får I et spil fra sidste runde,
hvor det var turneringens to top-par, der
mødtes.
Standardkontrakten i spillet var 3ut hos
Vest. Enkelte prøvede majorfarverne uden
held. I denne ”kamp” var det Øst, der som
den eneste spillede 3ut. De fik 9 stik efter
udspil af 9. Kun 3 par vandt kontrakten
med Vest som spilfører.
Bente og Henrik sad Ø/V med Hanne og
Berit på den anden led.
V/ n-s

♠ ED9
♥E
♦ KDB76
♣ BT83

34
29

22

♠ K42

11
8
6

♠-

♥ EK8754
♦ 92
♣ 62

N
V Ø
S

♠ EDB985
♥T
♦ 843
♣ 743

Her i 4. runde havde vi to hold tilbage med
kampafvikling 23. februar. Det er sikkert, at
begge hold kæmpede energisk. Begge
kampe var meget intense. Vagn tabte
knebent og John vandt knebent. Der var
nerver på! Distriktet er stadig med i
turneringen, men kun med et enkelt hold.
Fra John Maagaards kamp kom denne mail:
Hej Ole,
Der er intet at berette fra vor pokalkamp
udover, at vi vandt en smal sejr på 97 – 94.
Alle spil var uinteressante.
Mvh. John
På læsernes og egne vegne prøvede jeg med
held at lokke lidt flere oplysninger frem.
Jeg fik så denne opstilling:
Hej Ole,
Stillingen var følgende:
Spil 1 - 8
Spil 9 – 16
Spil 17 – 24
Spil 25 – 32
Spil 33 – 40

Vi
22
11
30
17
17

De
26 -4
10 -3
16 +11
21 +7
21 +3

I alt

97

94
Mvh. John

Så må vi tro på John og acceptere, at der
ingen interessante spil var ud af 40
.

♥B
♦ EKDBT7
♣ KDB985

25

15

V Ø
S

Her er så dagens slem, som kun blev meldt
af ét par. Det var Ingerlise Hansen og Jane
Mollerup fra Kalundborg, der som N/S
meldte og vandt 6 . Lidt heldigt må man
sige med to esser ude.
S/ n-s

21

N

♠ KB42
♥ B97653
♦2
♣ K2

♠6
♥ KDT8
♦ T9843
♣ E64

39
39

♠ T8753
♥ 42
♦ E5
♣ D975

POKALTURNERINGEN

♠ T763

Ud over kaptajnen bestod holdet af Karsten
Meiland, Otto Rump og Niels Skipper.

♥ D9632
♦ 65
♣ ET
Fra Vagn Brobæks kamp sender Jan
Petersen dette, idet kaptajnen selv var
oversidder i denne runde. Holdet stillede op
med: Niels Olsen, Jan Petersen, Pia Larsen
og Ole Colding.

Vi tabte desværre vores pokalkamp til Vera
Petersen hold med 102 – 94.
Vi havde en hyggelig bridgedag, hvor
resultatet hele tiden var ret tæt, så der var
spænding til det sidste.
Der er selvfølgeligt mange spil, hvor de
manglende imp kunne være hentet, men det
må vente til næste år, hvor der vel kommer
nye muligheder.
Et enkelt gevinstspil skal du alligevel have.
N/ n-s

♠♥ EB764
♦ ED64
♣ EK63

♠ B94

N

♥ KD93
♦ BT
♣ BT76

V Ø
S

♠ KT653
♥ 85
♦ 985
♣ 984

♠ ED872
♥ T2
♦ K732
♣ D2
Vores meldeforløb hvor Niels sad Nord og
jeg selv Syd:
N
1♥
2
3
6

Ø
pas
pas
pas
alle pas

S
1♠
2 α
3ut ▪

V
pas
pas
pas

α = 4. farve
▪ = minimum til 4. farve meldingen
Med hjerter konge i udspil var der ingen
problemer med at rejse hjerterstikket så
kontrakten vandt sine 12 stik
Ved Pia og Ole Coldings bord var
kontrakten også 6 , men da der kom trumf
ud, lykkedes det ikke spilfører at få 12 stik,
Med venlig hilsen

Jan

6

Hvordan får man 12 stik?
Syd spiller 4♥. Du får lidt tid til at finde ud
af, hvordan man får 12 stik. Kik på spillet.
Du vil i sidste spalte få ”løsningen”.
V/ n-s

♠ D5

♥ D4
♦ T8
♣ ED843

N
V Ø
S

♠ KDT76

♠ KT9
♥ E8762
♦ KB52
♣K

N
V Ø
S

♠ E8
♥ D93
♦ B9542
♣ 765

♠5

♠ 8763
♥ B9
♦ D743
♣ B97

♠ B9432
♥ T854
♦ T83
♣T

♥ K2
♦ D7
♣ B984

♥ KT53
♦ E96
♣ T652

♠ EB42

Ø/ n-s

♥ EB76
♦ EK6
♣ EKD32
Det var i spillet ikke nemt at finde de sikre
4♥ hos N/S. Det blev et plusspil. Vagn i
(Syd) fik 8 stik skrabet hjem. Medens Pia og
Jan holdt kontrakten i 7 stik. En 3´er hjem er
helt fint, bare der er mange af dem.
MR 2 Y

MELLEMRÆKKEN
”Skuddagsbridge” i Mellemrækken blev
afholdt 29. februar. Der var 2 kampe. Det
forårsagede en lille forsinkelse af bladet, da
vi gerne skulle have den sidste af februars
begivenheder med. Der er nu kun 2 kampe
tilbage.
MR 1
Ole Colding-Olsen – Anne Marie Frölich
16,00 – 4,00
Ole Colding-Olsen – Michael Soetmann
8,53 – 11,47
Ole er nr. 7
Her kommer et spil fra de tidlige
morgentimer. Kun ved 2 af de 12 borde blev
der spillet 3 ut af Syd. Sjovt nok var det
begge i Oles kamp.

Niels Hagemann - John Maagaard
16,90 – 3,10
John Maagaard – Søren Reib
0,00 – 20,00
John er nu nr. 8
Bent Daugaard – Karsten Munch
6,06 – 13,94
Allan Christiansen - Bent Daugaard
16,24 – 3,76
Bent ligger som nr. 6.
Ingen af holdene er i fare for op- eller
nedrykning. De ligger i midterfeltet.
Her ser vi hvordan vores 4 par i rækken
klarede spil 29 i kamp 9 efter mørkets
frembrud.
Kaptajn Bent og Margit så passivt Øst spille
3 med 9 stik. De fik deres ene sparstik, 2
ruderstik og E.
Holdmakkerne Dagny Lundgaard – Carl
Erik Møller havde også 3 i kortene, men
N/S generede dem imidlertid, så de solgte ud
til 3 , der tog 10 stik.

Noget sjovere var det med Maagaard og
Hans Knudsen. De spillede 2 som N/S og
fik de 8 stik. Nu er der som bekendt 13 stik
i et spil. Holdmakkerne Michael Thyssen og
Søren Nielsen ved det andet bord mente
også, at spar var en god farve. De blev
doblet i 3♠! Vi har jo set, at der var 8 stik til
N/S, det blev så til de 5 stik til Ø/V og 4 for
lidt = 1100. Det var et af de dyre spil, som
gav det lidt kedelige kampresultat.
N/ alle

♠ EKB2
♥2
♦ D4
♣ T97532

♠T
♥ D9863
♦ 7652
♣ KD8

N
V Ø
S

♠ 96543
♥ EKBT
♦ T9
♣ B6

♠ D87
♥ 754
♦ EKB83
♣ E4
Lokalopgør
i MR 2 X

Kaptajn Rather og Orla Kristiansen må have
haft svært ved at se sure ud.
Ved det andet bord sad Lene og Birger
Jensen N/S mod Anette Prehn og Thomas
Nielsen. Her var dampen efter de første 4
spil heller ikke gået af kedlerne. Thomas og
Anette meldte bare løs, og de endte i 4 hos
Øst og fik 6 stik.
Kampen endte dog med en lille sejr til
Moesgaards hold.
Nu gælder det så for Martin, om at møde
veloplagt op til de sidste 2 kampe. Der er
knap 14 kamppoint op til den frelsende 10.
plads. Vi håber, de redder livet.
N/ n-s

♠ KD86
♥ D85
♦ EDT873
♣-

♠ ET9
♥ KB7
♦9
♣ EBT643

N
V Ø
S

♠ B532
♥ T42
♦ KB5
♣ 982

♠ 74
♥ E963
♦ 642
♣ KD75

Leif Madsen - Claus Moesgaard
18,05 – 1,95
Claus Moesgaard – Martin Rather
14,39 – 5,61
Claus ligger nr. 5.
Martin Rather – Bob Apitzsch
5,76 – 14,24
Claus Moesgaard – Martin Rather
14,39 – 5,61
Martin er nr. 12.
Efter 2 ligespil, en femmer og en fed
dobbeltdækker nåede vi så spil 5. Hej hvor
det går for kaptajn Moesgaard og John
Munk. De sad nu N/S og var endt i 3 ut hos
Syd. Med et noget uortodokst udspil af 9
var Syd i gevaldige problemer og fik kun 4
”zonestik”.

Advarsel!
Underspil aldrig et es mod en farvekontrakt
i første udspil. Det er åbenbart ikke alle, der
ved det.
Det var i dette tilfælde en næsten gratis fejl,
da det var i en holdkamp og ikke et
afgørende stik. I makkerpar giver det en ren
bund. Eksemplet fra Jyderup er fundet frem
til skræk og advarsel, men altså også for at
tydeliggøre konsekvensen. Vest startede
med 3 .
Der var så kun en spartaber.
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