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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Korsør 
Kontraktbridgeklub 

Søndag d. 30. august  
Kl. 9.30 – 18.00 
Korsør Kulturhus 

Skolegade 1, 4220 Korsør 
 

Turnering: 
BridgeMate, Seedede rækker efter 
Handicap, Guldpoint, Vin- spurt- og 
trøstpræmier. 
 

Pris: 
inkl. smørrebrød kr. 300 + kaffe/te. 
Vin, øl og vand kan købes. 
 

Rygerestriktion:  
Kun rygning i det fri. 
 

Tilmelding:  
fra 1. april til fuldtegning dog senest 
23. august. 
Betal ved tilmelding på konto 1551 
4950070617 (maks. 40 par). Husk 
venligst navn og gerne DBf-
nummer! 
e-mail: rasmussenj20@gmail.com 
Tilmeldinger godkendes ved betaling 
og fremgår derefter på vor 
hjemmeside. 
Telefoner: Formanden 21 65 95 25 
Turneringsansvarlig 40 45 68 13 
 

 

 

 

 

Nr. 9   19. årgang:  Maj   2020 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

INFO 
 

Der er ikke så mange mesterskaber i denne 

sæson. Vi har klippet fra forbundets 

hjemmeside: 

Dansk Bridgefestival 2020 

er aflyst 

Det betyder også at der ikke afholdes 
danmarksmesterskaber i 2020 i 
hverken åben par, mixed par, damepar, 
seniorpar eller for begyndere. Alle 
indbetalte turneringsindskud bliver 
automatisk refunderet snarest muligt 
efter påske. Dansk Bridgefestival 
vender tilbage i 2021 og finder sted fra 
d. 9. - 18. juli 2021 i Svendborg. 
 

POKALTURNERINGEN 
 

Vi har jo stadig John 

Maagaards hold med i 

pokalturneringen. Turneringen 

er på ”venteliste”. Der skal 

findes nogle nye spilledatoer. 

 

Næste nummer 

kommer til september. 

Så skulle vi gerne have 

åbnet den nye sæson. 

 

Go´  ferie ! 
 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
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Lidt hjernegymnastik 

for ”eksperter” 
 

Her har du nogle spil, som du kan teste dine 

evner på. Du får meldeforløb og dine og 

bordets kort. Meldingerne er ikke mine. Du 

kan længere fremme i bladet se 

fordelingerne samt nogle kommentarer. Når 

bordets kort er lagt ned, lægger du 

selvfølgelig først en spilleplan, inden du 

lægger til fra bordet. Behøvede jeg at sige 

det? Vi spiller holdturnering i alle spil! 
 

Du får lige et lille hint: 

”Spiller du på bedste chance?” 

Jeg har fundet spillene i flere af mine mange 

bridgebøger. Jeg håber så ikke, at du har læst 

dem      . 

 

        N        Ø          S          V 

                               2        pas  

        2       pas       2        pss 

        3       pas       4        pas 

        4       pas       4ut       pas 

        5       pas       6ut       alle pas 
 

Udspil  5 
 

S/n-s  73 

   EK7432 

  842 

  87 

                           

   5                                    

                                    

                                        
  KDBT 

   8 

  EKDB 

   EKDT 
 

 

I er nu kommet bagud i holdkampen efter 

den kiksede slem, så der må gøres noget. Du 

har selv taget ansvaret, og stakkels makker 

må bare se på. 
 

        N         Ø         S         V 

                               2        pas  

        2       pas      2       pas 

        3       pas      4ut       pas 

        5        pas      7   alle pas 
 

Udspil  9 
 

S/n-s  KT8 

   E863 

  874 

  K52 

                               

   9                                  

                                 

                                        
  EDB93 

   5 

  EKB 

   EDB6 
 

Hvis du får de 13 stik, er jeg sikker på, at 

makker smiler, og at du får lidt ros fra 

modspillerne. 

 Du slapper straks lidt mere af og forsøger 

ikke at finde en minorslem i næste spil. 

 
 

        N        Ø          S         V 

                  1         pas      pas 

        D        pas       1ut       pas 

       3ut            alle pas 
 

Udspil 9 til bonde es. 
 

Ø/ ingen  - 

   EB9 

  EKD74 

  EDB64 

  9                          

                                     

                                 

                                        
  ET8654 

   532 

  83 

   72 

 

Lidt hjernegymnastik 

for ”øvede” 
 

Det er ikke helt så svært at finde den rigtige 

spilleplan i disse opgaver. Det er 

holdturnering, så du skal ”bare” vinde 

kontrakten og glemme alt om overstik. Der 

er hjælp / forklaring senere i bladet. 
 

        N        Ø          S         V 

                              1          pas 

        1ut      pas      3         pas 

        3      pas      3          pas    

        4              alle pas 
 

Du skal prøve at tænke over hvilke farer, der 

ligger om hjørnet. Vest starter med D, 

Hun fortsætter med bonden og spar 9 i 

tredje stik. Så kom du ind med en trumfning. 

Hvad gør du nu? Hvis hjerterne sidder 5-1 

eller 6-0, har du ingen chancer. 
 

S/ alle  T73 

   94 

  EDBT 

  T652 

  D                     

                                    

                                  

                                         
  64 

   EKDT3 

  K7 

   EK83 
 

I næste spil er kontrakten blevet 3ut, uden at 

modstanderne har blandet sig i melde-

forløbet. Du kan se 5 topstik så der et stykke 

vej til 9 stik. Vær så god at spille kontrakten 

i hus. Tænk dig godt om når bordet lægges 

ned. 
 

       N        Ø       S       V 

       1     pas     2      pas 

       2     pas     2ut     pas    

       3ut            alle pas 
 

Udspil  4 fjerdehøjst 

N/ ingen  EBT743 

   K6 

  865 

  EB 

                          

   4                                  

                                  

                                        
  6 

   EB2 

  E43 

   D98764 
 

 

Her er vi igen i 3ut. Efter udspillet at dømme 

er der 3 rudertabere. Du skal bare lige sikre 

dig 4 klørstik sammen med de 5 topstik uden 

for klørfarven. Hvad spiler du i stik 2? 
 

       N        Ø       S         V 

      1      pas      1      Pas 

      1     pas     3ut    alle pas 
 

Udspil 2 fjerdehøjst 
 

N/ alle  E763 

   K6 

  965 

  E975 

                          

                                     

   2                               

                                        
  KT 

   ET42 

  E4 

   KT432 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Vent med at tage 

kortet frem, indtil du 

har bestemt dig! 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du sidder Nord med denne hånd i en hold-

turnering med alle i zonen. Øst er giver og 

åbner med ruderspær 2 . Makker melder 3

. Vest spærrer videre med 3 , og så blev 

det din tur. 
 

      E7532    KB92     -    E542 
 

Meldeforløbet: 
 

        N        Ø          S         V 

                  2  x)    3       3  

        ?    
x) = 5-10 HP og 6-farve 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Lad os starte med mit 

svar, da jeg kun kan 

komme på et, som jeg 

synes om - nemlig 4 

ruder. 

 Overvejelserne går 

på, at jeg under alle 

omstændigheder vil 

mindst i udgang.  

Makkers 3 kl udelukker vel ikke, at han kan 

have en firefarve i en af major farverne. Med 

en relativ svag indmelding forventer jeg en 

genmelding i klør. Med hold i ruder og 

mindst 3 ruder og stadig værende relativ 

svag kan makker vælge at doble. Hvis 

makker vælger en major melding, vil jeg 

håbe, at jeg kender modstanderne så godt, så 

jeg har et kvalificeret gæt på, om jeg skal 

passe eller melde videre. Makker valgte ikke 

at doble i første omgang, så hans styrke er 

sikkert begrænset, hvilket taler for en pas. 

John Heidelbach, BK 83 
 

I par ville jeg måske 

overveje at finde en 

alternativ trumffarve 

men ikke i hold. 
 

Vi har 2 aftaler her. 

1) overmelding i 4ru 

viser en stærk 

støttehånd i klør og 

beder makker om at afgive et cue-bid. 

2) 4ut vil være 3014RKCB med klør som 

trumf. 
 

1) er en god aftale, da den også giver lidt 

mere meldeplads end alternativet. 

2) efter 4ut viser makker esser evt. inklusive 

trumfdame. 
 

Da fjenden har været så venlig at melde og 

støtte ruderfarven, vil jeg lade tvivlen 

komme os til gode. Hvis der evt. mangler et 

es i forhold til slem, vil jeg tage chancen og 

melde efter, at det er fjenden, der har ru E. 
 

I vores system vil jeg afgjort melde 4ru og 

bede om et cue-bid. Hvis makker kan 4hj vil 

4sp så være Trelde fra mig. 

 

Svend Stenhøj, Rørvig BK 
 

Jeg melder 4 ruder. 

Det er krav for 

yderligere en runde. 

Som jeg spiller det 

kan makker godt 

have en 4 farve i 

major, som han så 

kan melde nu, ellers 

må klørfarven 

genmeldes. Uanset hvad makker melder, går 

jeg efter en slemkontrakt, da makker må 

have værdier, for ellers var der blevet sagt 

pas. 
 

Denne gang med foto af alle fem. Så kan 

du kende dem og passe på, når du møder 

dem! 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

Hvis min makker har 

16+ vil der komme en 

dobling, så det 

begrænser, makkers 

styrke, men…. 
 

Med den fordeling jeg 

har, kan der være en 

klørslem, og der er vel 

2 måder at undersøge 

dette på: 

1: Jeg vil melde 5 ruder (Voidwood), som 

viser renonce i ruder og beder makke vise, 

hvor mange esser m.v. der er uden for 

ruderfarven. Svarene er som RKC 1430. 

Problemet er, at vi ikke kan stå under 6 klør, 

men hvis makker kan vise 2 esser og 

trumfdame, med svaret 6 kl, så skal jeg 

gætte om det er nok eller der skal løftes til 7 

klør. 
 

2: Jeg kan melde 4 ruder, som er cuebid med 

sleminteresse. Makker kan nu vise evt. 

cuebid i hjerter eller spar, og jeg kan derefter 

spørge med 4 ut. Problemet er her, at ruder 

es ville kunne indgå i det svarede antal esser, 

så jeg igen skal ud og gætte, om det er hjerter 

es og klør konge og dame han har. 
  

Så jeg vil nok foretrække at melde som 

under 1. 

 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Det er et helt enkelt 

svar, uanset system, og 

det er 4Ru. 
Der kan være 

diskussion om 4Ru er 

Voidwood, men det må 

det være i dette 

meldeforløb. 

Spilles med 

Voidwood, får man 

antal Esser udenfor ruderfarven allerede på 

4 trækket (Kl K som det manglende 2. Es) 

Så ved man, om man skal i 6 eller 7 klør. 

Spiller man ikke med Voidwood, er det 

stadig en opfordring til slem, men spørger 

om hvordan hånden ellers ser ud. 

Melder makker en majorfarve, så har han 

vist 5-6 klør med 4 i major. Så kan vi skyde 

på 6 klør. Det er jo holdturnering. 

Genmelder han klør, hæver vi til 6. Uden 

Voidwood misser vi 7 klør. 

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

Havde det ikke været for Coronaen, kunne 

jeg godt have tænkt mig at have spurgt i 

klubben. Så havde der nok været betydeligt 

mere variation i svarene      . 
 

Det interessante i spillet er de mange mulige 

rimelige meldinger første gang man er i tur. 
 

A Dobler for at vise begge major.  

B 3  for at vise 5-farve.  

C 4  for at fortælle om klørtilpasning og 

ruderkontrol.  

D Spørge efter esser med 4ut.  

E 5  for at spille.  

F 5  Voidwood.  

G 6  som en forhåndssatsning. 
 

Her er der ingen problemer i 7 , men melde 

den kan man ikke. Der mangler et es. Er det 

E, der mangler, er det dumt at forsøge sig 

i storeslem. 

 Her kan man dog ikke komme for højt. 
 

Ø/ alle  E7532 

   KB92 

  - 

  E542 

D86                       BT94 

 87654                                   T3 

 K74                                EBT962 

 K3                                       7 

  K 

   ED 

  D853 

   DBT986 
 

 

N 

V   Ø 

S 
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Min hemmelige 

makker 
 

Her er et spil, fra vores 

holdturnering. 

 

Det sker også, at jeg får spillet, men 

resultaterne er ikke bedre end ved de andre 

borde. Der er selvfølgelig enkelte dårlige 

spil fra makker, men han har altid en god 

forklaring, når det går galt. Mine fejl er som 

regel problemet med at tælle til 13 eller 

overse, at et kort er blevet stort. Spillet 

startede med makkers kløråbning (til min 

store overraskelse). Jeg var nemlig klar til en 

2ut-åbning. Nå, 1  var mit svar, og da 

makker meldte 1  fik jeg et problem. 

Skulle jeg invitere med 4ut eller gå direkte i 

slem? Makker havde ikke de røde farver, så 

noget tyede på, at klør måske var en 5-farve. 

Ut-kontrakten var på makkers hånd, så jeg 

gik direkte i slem. Udspillet var D. Makker 

bad ret hurtigt om en lille klør, men da Øst 

lagde en lille spar til stikket, opstod der en 

noget længere pause. Makker stak omsider 

med esset, efter at have overvejet det 

”normale” frafald. 
 

        N        Ø           S         V 

                              1         pas 

       1       pas       1         pas 

       6ut         alle pas 
 

S/ ø-v  K5 

   EBT4 

  EKD3 

  K52 

T                     DB9873 

 D862                                    975 

 T76                                 9842 

 DBT98                                       - 

  E642 

   K3 

  B5 

   E7643 

Jeg prøver nu efter hukommelsen at berette, 

hvad der skete. 

I stik 2 trak makker K og spillede hjerter 

til bonden. Da han trak esset, kom der ingen 

dame. Så tog han sine 4 ruderstik i adstadigt 

tempo, for at indprente sig længder og 

afkast. På den 4. ruder kastede Vest en klør. 

Nu var Vest markeret med 5 klør, 4 hjertere, 

3 rudere og single spar. 

Nu så det sådan ud: 
 

S/ ø-v  K5 

   T 

   
  K5 

B                     DT983 

   D                                   

                                   

   BT9                                      

  E764 

    

   
   7 
 

Her lagde makker efter den sidste ruder K 

i bordet, efterfulgt af den lille spar til damen 

og frafald. Han skævede lidt til Vest, som 

tilsyneladende havde problemer. På den 

første spar bekendte han, og på den næste 

kunne han godt undvære en klør. Da Øst 

nødtvungent fortsatte i spar til esset fik han 

problemer. Han kunne ikke undvære et 

eneste kort. 12 stik til makker. Jeg havde 

hjælp til fordelingen, den var jo på nettet, da 

jeg kom hjem. 
 

Makker havde på vej ud af døren denne 

kommentar. 
 

”Det var heldigt, at jeg kom i tanke om det 

med vadestenen, men det gik faktisk helt af 

sig selv, efterhånden som Vest´s fordeling 

blev tydelig. Var det ikke godt, det var mig, 

der skulle spille den?”  
 

Smilerynkerne kunne han ikke skjule. 

 

Er straffen rigtig? 
 

Læs lige dette. Det er rart at vide om du 

betaler den rette pris for en etableret 

kulørsvigt. 

 

Vi overlader ordet til vores 

advokat. Han slår op i bogen 

og læser op af § 64 

 

 

 

Fremgangsmåden efter en 
etableret kulørsvigt 

 

A Automatisk overførsel af stik 

1 Når en kulørsvigt er etableret, og den 

fejlende spiller*) vandt det stik, hvori 
kulørsvigten skete, overføres efter 

spillets afslutning dette stik samt ét af 
eventuelle efterfølgende stik vundet af 

den fejlende side. 
2 Når en kulørsvigt er etableret, og den 

fejlende spiller*) ikke vandt det stik, 

hvori kulørsvigten skete, overføres efter 
spillets afslutning ét stik til den ikke-

fejlende side, forudsat at den fejlende 
side vandt det stik, hvori kulørsvigten 

skete, eller et eller flere efterfølgende 
stik. 
 

B Ingen automatisk overførsel af 
stik 

Efter en etableret kulørsvigt skal der i 

følgende tilfælde ikke ske automatisk 
overførsel af stik i henhold til § 64A 

(men § 64C (berigtigelse af skade) kan 
komme på tale): 

 
1 Hvis den fejlende side hverken vandt 

det stik, hvori kulørsvigten skete, eller 

noget efterfølgende stik. 

2 Hvis der er tale om en efterfølgende 

kulørsvigt begået i samme farve af den 

samme spiller, hvor den første 
kulørsvigt er etableret. 
3 Hvis kulørsvigten skete ved at undlade 

at spille et strafkort eller et af bordets 

kort. 
4 Hvis der først bliver gjort opmærksom 

på kulørsvigten, efter at en spiller fra 
den ikke-fejlende side har afgivet en 

melding i det følgende spil. 
5 Hvis der først bliver gjort opmærksom 

på kulørsvigten efter rundens 
afslutning. 
6 Hvis kulørsvigten skete i stik 12. 

7 Hvis begge sider har svigtet kulør i 

samme spil, og begge kulørsvigt er 
etableret. 
8 Hvis kulørsvigten er blevet rettet i 

henhold til § 62 C3. 
 

Når / hvis du har læst det hele, så har du 

sikkert yderligere spørgsmål. Kulørsvigt er 

vel kulørsvigt? 

Som du kan se af overskriften findes der 

etableret kulørsvigt, men der er altså også 

det man kan kalde ”almindelig” kulørsvigt. 

 

En kulørsvigt er etableret, når ingen har 

opdaget det, inden der er spillet ud til næste 

stik af synderen eller dennes makker. 

 

Opdager man det i tide, rettes det, og man 

bekender med det rigtige kort. Det spillede 

”forkerte” kort bliver et strafkort. Her skal 

der altså ikke overføres stik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

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. 

http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law64foot1
http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law64foot1
http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law64A
http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law64C
http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law62C3
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Distrikts hold 
 

Som fortalt i sidste nummer blev 

turneringen ikke færdigspillet. Vinder blev 

Ib Larsens hold med Bent Møller, Kell 

Munkløv og Jens Erik Jensen. De spiller 

så i Mellemrække 2 i næste sæson. 

Knud G. Rasmussen må nok regne med at 

spille i serie 2 i næste sæson. De bliver 

erstattet af serie 2 vinderen Lise Madsen 

med Erik Madsen, Helle og Svend Ravn 

på startlisten. 
 

Slutstilling i de 2 rækker blev 
 

Serie 1 
 

1 Ib Larsen  75,71 

2 Hans Jørgen Kolding 73,08 

3 Susanne Raft  62,13 

4 Christian Christiansen 53,37 

5 Morten Nyhave Nielsen 42,22 

6 Hanne Knudsen 38,41 

7 Helle Bergmann 27,62 

8 Knud G. Rasmussen 27,46 
 

Henrik Karlsen – John Erik Nielsen fra Hans 

Jørgen Koldings hold vandt multihold med 

12,89. 
 

Serie 2 

1   Lise Madsen  103,34 

2   Kirsten Schou   90,35 

3   Preben Jakobsen   87,66 

4   Lars Jørgensen   78,23 

5   Lars Thymark   74,23 

6   Inger Trosbjerg   73,12 

7   Anders Sisbo   61,85 

8   Jonna K. Larsen   58,14 

9   Ingelise Meiland   55,21 

10 Sonja Andersen   13,87 
 

Helle & Svend Ravn fra Lises hold var bedst 

i multihold med 12,01. 

 

 

 

 

Lidt hjernegymnastik 

for ”eksperter” 
 

        N        Ø          S          V 

                               2         pas  

        2       pas       2        pas 

        3       pas       4         pas 

        4       pas       4ut       pas 

        5       pas        6ut       alle pas 

 

Udspil  5 

 

S/n-s  73 

   EK7432 

  842 

  87 

865                       E942 

 DT65                                   B9 

 753                                T96 

 543                                      B962 

  KDBT 

   8 

  EKDB 

   EKDT 
 

Det er ret klart, at du ikke kan trække endnu 

en stor hjerter. Du har dine 12 stik, hvis B 

falder under dine 3 store honnører. Der er ca. 

36% chance for, at det sker. Hvad er 

chancen for at knibe efter B? Ja, det er en 

50% chance. Det er således bare at spille på 

bedste chance og knibe efter B i stik to. 

Her gik det godt, men det var noget af en 

hårdt meldt slem. 
 

I er så måske kommet bagud i holdkampen, 

og der må gøres noget. Du har selv taget 

ansvaret, og stakkels makker må bare se på. 
 

        N         Ø          S         V 

                                2        pas  

        2        pas      2       pas 

        3        pas      4ut       pas 

        5         pas      7   alle pas 
 

Igen lidt hårdt meldt, men der er dog 

chancer. 

Udspil  9 
 

S/n-s  KT8 

   E863 

  874 

  K52 

752                       64 

 9742                                   KDT3 

 D32                                T965 

 T84                                      973 

  EDB93 

   5 

  EKB 

   EDB6 
 

Vi har lige fået fastslået, at en knibning 

normalt er en 50% chance. Hvilke andre 

chancer er der i spillet? Her gælder det om 

at se dette. Når modparten har 5 kort er 3-2 

fordelingen er dette den mest sandsynlige. 

Det sker ca. 67% af gangene. Der er her 

sparene, jeg snakker om. Trumf de 3 hjertere 

højt og brug K som første indgang til 

bordet og dernæst trumf indgang. Når man 

er på bordet sidste gang, kastes B, når den 

sidste trumf indkasseres. Hvis du spiller på 

ruderknibningen, er jeg sikker på, at det er 

du ikke den eneste, der gør      . 

 

I det sidste spil er det svært at gennemskue 

det egentlige problem. Opgaven er egentlig 

nem nok. Du kaster en hjerter på spar ud. Nu 

skal en af minorfarverne sidde 3-3, for at få 

stik nok. Hvis du spiller klør i stik 2 kommer 

Øst ind og trækker 2 gange spar, Hvilken 

minorfarve skal du nu lægge fra bordet? 

Det problem undgår du ved at starte med 

ruderfarven. Hvis den ikke brækker, kan du 

prøve klørfarven bagefter. Du kan ikke kaste 

forkert af på bordet. Hvis ingen af farverne 

sidder 3-3, har du gjort det bedst muligt. 
 

        N        Ø          S         V 

                  1         pas      pas 

        D       pas         1ut      pas 

       3ut       alle pas 

 

Udspil 9 til konge es. 

 

Ø/ ingen  - 

   EB9 

  EKD74 

  EDB64 

92                       KDB73 

 D876                                   KT4 

 962                               BT5 

 T983                                      K5 

  ET8654 

   532 

  83 

   72 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, det er spar konge, men med et noget 

anderledes billede.  

Moderne tider? 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Spil ikke sur ! 

Spil Bridge ! 

😊 
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Lidt hjernegymnastik 

For ”øvede” 
 

        N        Ø          S         V 

                              1          pas 

        1ut      pas     3          pas 

        3ru      pas     3          pas    

        4              alle pas 
 

Du skal prøve at tænke over hvilke farer, der 

ligger om hjørnet. Vest starter med D, 

Hun fortsætter med bonden og spar 9 i 

tredje stik. Så kom du ind med en trumfning. 

Hvad gør du nu? Hvis hjerterne sidder 5-1 

eller 6-0, har du ingen chancer. Hvis 

hjerterne sidder 4-1 mister du kontrollen 

over trumferne. Hvis modparten kommer 

ind i trumf og spiller spar, har modparten 

stadig flest trumfer. Derfor skal du spille       

10 i det fjerde stik. Hvis modparten ikke 

stikker topper du hjerterne og har rest. Det 

væsentlige er, at du har en trumf på bordet, 

hvis fjenden spiller spar inde på B. Så har 

du stadig de 3 høje trumfer i behold. 
 

S/ alle  T73 

   94 

  EDBT 

  T652 

DB95                       EK82 

 B862                                   75 

 82                                96543 

 D74                                       B9 

  64 

   EKDT3 

  K7 

   EK83 
 

 

       N        Ø       S       V 

       1     pas     2      pas 

       2     pas     2ut     pas    

       3ut            alle pas 
 

I næste spil er kontrakten blevet 3ut, uden at 

modstanderne har blandet sig i melde-

forløbet.  

Du kan se 5 topstik så der et stykke vej til 9 

stik. Vær så god at spille kontrakten i hus. 
 

Udspil  4 fjerdehøjst 
 

N/ ingen  EBT743 

   K6 

  865 

  EB 

K5                         D982 

 T8743                                   D95 

 KB2                                DT97 

 KT3                                      52 

  6 

   EB2 

  E43 

   D98764 
 

Det må være klørfarven, som er bedste 

chance, da du har 8 kort i farven mod de 7 i 

spar. For at sikre dig to indkomster er du 

nødt til at stikke med kongen i stik et. Når 

du trækker Es og bonde i klør, er du stadig 

på bordet. Nu går du hjem på E og rejser 

klørfarven. Det værste, der nu kan ske er, at 

fjenden tager 3 hjerterstik og K, men der 

er nu 9 stik til dig takket være din fornuftige 

planlægning. 
 

Her er vi igen i 3ut. Efter udspillet at dømme 

er der 3 rudertabere. Du skal bare lige sikre 

dig 4 klørstik sammen med de 5 topstik uden 

for klørfarven. Hvad spiler du inde på E?  
 

       N        Ø       S         V 

      1      pas      1      Pas 

      1     pas      3ut    alle pas 
 

Når du ser udspillet er du sikker på at have 

kun 3 rudertabere. Du kan altså tåle at afgive 

ét klørstik. Når du spiller 2 og Vest 

bekender med 6, skal du stikke lavest 

mulig. Kan Øst stikke den, har du resten af 

klørstikkene. 

Bruger du E af refleksmæssige årsager, får 

du to klørtabere. Du er altid garanteret 4 stik 

i klør, lige meget hvordan de 4 udesiddende 

er placeret. 

Hvis Vest er renonce stikkes med E, og der 

spilles to gange mod KT, så er der stadig en 

taber, men kun én. 
 

Udspil 2 fjerdehøjst 
 

N/ alle  E763 

   K6 

  865 

  E975 

DB                         98542 

 873                                   DB95 

 KDB2                                T873 

 DB86                                      - 

  KT 

   ET42 

  E4 

   KT432 

 

 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

Heller ikke denne turnering blev 

færdigspillet. Der sker så lidt udskiftning, 

idet Martin Rathers hold rykker ud af MR 2 

og bliver erstattet af Ib Larsens hold. De 

øvrige hold forbliver i deres række. 
 

Hvem var det, der spillede på de 5 hold? 
 

Ole Colding-Olsen, Niels Olsen, Martin 

Frandsen, Jan Petersen, Pia Larsen og Vagn 

Brobæk. 
 

Claus Moesgaard, John Munk, Annette 

Prehn og Thomas Nielsen. 
 

Martin Rather, Sonja Rasmussen, Birger 

Jensen, Lene Jensen, Bjarne Poulsen og Orla 

Kristiansen. 
 

John Maagaard, Hans Knudsen, Lisbeth 

Søndergaard, Michael Wonterghem, 

Michael Thyssen og Søren Nielsen. 
 

Bent Daugaard, Margit Zume Daugaard, 

Dagny Lundgaard og Carl Erik Møller. 

Magien driller 
 

Hvis jeg nu fortalte dig, at jeg sidste torsdag 

ved en privat bridge oplevede dette spil og 

fordeling, så vil din mistro være i 

alarmberedskab. 
 

S/ alle  EKDBT98765432 

   - 

  - 

  - 

-                           - 

 EKDBT9                                   8765432 

 EKDBT98                               765432 

  -                                      - 

  - 

   - 

  - 

   EKDBT98765432 
 

Samme torsdag kom dette spil: 
 

S/ alle  Exxx 

   Kxx 

  K65 

  975 

Bx                        Kxxx 

 Bxxx                                   Dxx 

 EDxx                               xxx 

 Dxx                                     EBx 

  Dxx 

   ETx 

  Bxx 

   Kxxx 
 

Din reaktion er anderledes og din 

kommentar vil sikkert være: ” Var det ikke 

et passpil?” 

Dette sidste er ikke et spil, der kommer i 

bladet. 
 

Vi er igen blevet narret. 
 

Alle fordelinger er lige 

sandsynlige 
 

Jeg ved ikke hvorfor, men nogle fordelinger 

er altså sjovere end andre - ikke? 
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