BRIDGE
I Vestsjælland
Referat fra generalforsamling
den 12. september 2020 i Slagelse
Bridgecenter.
1. Valg af dirigent:
Aksel Raft blev valgt
2. Konstatering af stemmetal:
Til stede var Asnæs, BK59, Bridge 83,
Holbæk BK af 1949, Jyderup, Torsdags
bridge, Kalundborg, Korsør Kontraktbridgeklub, Ringsted, Sorø, Svinninge og
Vig.
12 klubber ud af 18, repræsenterede 1013
medlemmer og 47 stemmer, ud af 1303
medlemmer og 63 stemmer.
3. Distriktsbestyrelsens beretning:
Formanden forelagde beretningen. Den
blev godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt med et
underskud på kr. 9.448 og en likvid kapital
på kr. 39.184.
5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og
distrikt:
Uændret.
6. Meddelelser fra DBf:
Bo Ulrik Munch var til stede fra DBf.
Coronakrisen har medført et underskud på
kr. 60.000
EBF har givet et tilskud.
Landsholdene kom ikke ud at rejse.
Festugen i 2020 blev aflyst, men man håber,
at den gennemføres i 2021. Der var intet
tab, idet man havde nået at opsige
kontrakterne.
Evaluering af BC 3. Det er nok det bedste i
verden.
Om hverveaktiviteter. Her blev omtalt
Klubdag og bridgens dag.

Nr. 2 20. årgang: Oktober 2020

Redaktøren blev overrasket!

Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk

Der blev snakket lidt om konsekvenserne.
Det blev bl. a. foreslået, at alle doblinger
indtil 3 ut kunne alerteres, Så kan
modparten altid spørge om betydningen,
hvis altså de på dette tidspunkt har brug for
oplysningen.
Det er bare lige som i rigtig gamle dage,
hvor en dobling altid skulle alertes.

5927 7761
Sekretariatet: Folk kommer og går.
Bo udtalte en tak til Vestsjælland.
Der var spørgsmål fra salen:
De nye alertregler, som blev gennemgået.
Bridgebladet er for elitepræget, og mange
medlemmer tager ikke bladet med hjem.
Der kommer 8 numre på papir og 2 digitalt.
De 4 distrikter på Sjælland og Bornholm har
den holdning, at der skal satses på bredden,
og man er ikke tilfreds med den siddende
hovedbestyrelse.
7. Forslag fra bestyrelse, klubber og
medlemmer. Ingen.
8. Valg af distriktsbestyrelse (lige år): Poul
Rasmussen blev genvalgt som kasserer, og
Otto Rump og Ib Larsen blev genvalgt til
bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bente Mortensen og Svend Stenhøj blev
genvalgt som henholdsvis revisor og
suppleant.
10.
Valg
af
medlem
til
DBf’s
repræsentantskab: John Maagaard blev
valgt.
11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen:
John Maagaard blev valgt.
12. Eventuelt: Spørgeskemaerne sendes ud
til klubberne. Vi afholder selv undervisning
For referat: Poul Rasmussen

vælge mellem de trumffarver, der kunne
være relevante.

En yderligere ændring kom vedrørende
overmelding i fjendens farve:
På distriktets generalforsamling blev det
nævnt, at der er kommet nye regler. Det
havde den ellers så årvågne redaktør ikke
erfaret. De nye regler vises her:
Alertregler Reglerne for alert af
doblinger er ændret. Tidligere skulle
ingen doblinger alertes (men dobling af
en åbningsmelding, som ikke viste en
oplysningsdobling, skulle forhåndsannonceres). Dette er ændret til
følgende principper:
1. Hvis en dobling er oplysende, straf
eller styrkevisende, skal den alertes,
hvis betydningen er overraskende,
men kun i første melderunde.
2. Øvrige doblinger skal alertes
gennem hele meldeforløbet indtll
3ut. Over 3ut dog kun i første
melderunde. Hvis man opfatter
oplysningsdoblinger og styrkevisende
doblinger som naturlige meldinger,
følger
dette
de
almindelige
alertprincipper, bortset fra at ”naturlige”
doblinger
kun
alertes
i
første
melderunde.
Begrebet
”oplysningsdobling”
skal
forstås i en bred forstand og omfatter fx
også negative doblinger og genåbningsdoblinger, der opfordrer makker til at

Systemregler EBL har foretaget nogle få
justeringer i deres systemregler, og
disse justeringer er også medtaget i
DBf’s systemregler. Den væsentligste
ændring er, at hvis en direkte
overmelding i åbners farve ikke
lover en 4-farve i en kendt farve,
skal den love mindst 16 point
(tidligere var grænsen 13 point). I
denne forbindelse er det tilladt at
medregne 1 fordelingspoint, hvis
hånden ikke er jævn. Desuden er det
bestemt, at en indmelding mod 1ru godt
kan være en åbent forsvar-aftale,
selvom åbningen ikke lover 3-farve i
ruder.
Dette
er
tilfældet,
når
åbningsmeldingen indgår i et stærkt
klørsystem og viser enten ruderfarve
eller jævn hånd.
Jeg læser det, som man skal have 16 (15) HP
for at overmelde i fjendens farve, hvis ikke
èn farve er kendt som mindst 4-farve.

Vent med at fjerne
meldekort, indtil der er
spillet ud.
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Min hemmelige
makker
Jeg har det med at have
stor tillid til makkers
evner. Jeg havde denne
gang strammet buen og bragt makker i en
slem. Jeg skal her forklare, hvad der gjorde
udslaget. Efter en kravåbning fra Øst,
meldte makker 4 . Det måtte være en solid
farve, og der kunne ikke være tvivl om at
åbner havde en ”farvehånd” og ikke en
sanshånd. Det viste sig at være en hånd med
mange klør. Når makker kunne melde 5 ,
måtte min konge knægt i ruder være guld.
Her meldte jeg en hurtig 6 , hvor 5
måske havde været den rigtige melding.
Makkertillid var ikke en mangelvare i dette
spil . Makker så noget forbavset ud. Hvad
havde jeg vist med de 6 ? Hans 3 små ruder
gjorde makker lidt urolig.
Her har du fordelingen og meldeforløbet:
N

Ø
2
Pas 5
6
Pas
alle pas
Ø/ alle

E4
T8642
D832
B4

S
4
5
Pas

V
Pas
Pas
D

62
KB973
KB5
863
ED5
T9
EKDT9752
KDBT98753
E764
-

N
V Ø
S

Du får nu mulighed for at lægge din egen
spilleplan efter udspil af spar es og spar
igen.

Jeg var ikke glad, da Vest startede med at
trække E. Makker var skuffet, kunne jeg
se. Han havde nok ventet, at jeg havde esset.
Det tog lidt tid inden makker bad om en lille
spar. Kære læser, følg nu godt med. Efter at
Vest fortsatte med endnu en spar, som
bordets 6 tog sig af.
K til esset og trumf.
2 til knægten. Makker så nu mindre
bekymret ud.
B D og trumf.
Nu trak makker sine spar, og før makker trak
den sidste, så det sådan ud:
Ø/ alle
9
K5
3
T
D86

N
V Ø
S

T
EKD

7
E74
Vest blev ret ked af doblingen, og de 6 var
hjemme!
Der var lidt ord fra makkers mund i den
første ledige stund:
”Det er jo ikke normalt at gå i slem efter en
kravåbning, så din melding var noget
hasarderet. Havde du haft D havde jeg
været mere forstående. Dit (og mit) held var,
at D sad hos Vest sammen med 10. Det
var for mig at se eneste chance. Det var ikke
en 50% slem! Du får ikke ros for din
melding.”
Det var nok ikke sidste gang, jeg blev reddet
af ”min hemmelige makker”.

Nøddeknækkeren!

Dette er ikke George Balanchines
”Nøddeknækkeren”. Vi taler her om et lille
puslespil, som du kan lægge en stille aften.
Du er kommet i 3ut. Fjenden har taget de
første 3 stik og du har fået to. Nu skal du
have 7 mere med disse kort tilbage. Du er
Syd og er inde på hånden. Du har fordelen
af at være en dygtig kortlæser. Du kan nu
”se” alle de tilbageværende kort.
Nu er jeg lidt ondskabsfuld og gemmer
forklaringen/løsningen til næste nummer.
Du skal nok tage kortene frem og bruge lidt
tid.
Go´ fornøjelse!

N
V Ø
S

Søndag d. 3. november 2020 Kl.
9.30 – 18.00
i
Kirkeskovhallen ved
Kirkeskovskolen Næstved Landevej
632 4243 Rude
Turnering:
BridgeMate Styrke-opdelte rækker
efter handicap Vin-, spurt- og
trøstpræmier.
Pris:
inkl. frokost og kaffe/te kr. 325,- Vin,
øl og vand kan købes.
Rygerestriktion:
Efter gældende regler.
Tilmelding:
Otto Rump 40 45 68 13 eller e-mail:
otto@rump.dk

ED8
D87
76
K65
KB96
4

Guldturnering

T8
BT7
DT8

6
94
E5
KB5

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

Betaling:
ved tilmelding på konto 6150
1731212 - husk navn! indtil 18.
oktober 2020 – eller fuldtegning.
Tilmeldinger
godkendes
ved
betaling og fremgår derefter på vor
hjemmeside: www.bridge.dk/2365.
Catering: Odd Fellow Søsterloge nr.
80 ”Iris”, Skælskør.

Arrangør: Skælskør og
Omegns Bridgeklub
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melding, så han sidder nok og kigger på
maks 6-7 kedelige point.

Din Melding?

Svend Stenhøj Rørvig BK

Her er et problem fra en holdkamp. Egentlig
beder jeg om hjælp, da jeg selv var meget i
tvivl om, hvad jeg skulle melde. Nu håber
jeg så på lidt forskellige svar, og det uden at
røbe mit eget valg.
Hvad gør du efter Øst´s åbning af
meldeforløbet med 1 , og du sidder Syd
med disse kort?
B95

ED5

KD2

EB84

Det meget korte meldeforløb:
N

Ø
1

S
?

V

Jeg vil også bede jer fortælle, om jeres
melding ville være anderledes, hvis makker
havde meldt pas inden fjendens åbning.
John Heidelbach, BK 83
Ut-hånd med 17p men desværre uden hold i
spar.
Jeg melder pas. Jeg forventer, at makker
holder åbent med helt ned til 8p med god
fordeling, hvis vest skulle passe. I hold er vi
sandsynligvis ude i et delkontrakt spil, hvor
jeg ikke satser på at finde tvivlsomme
kontrakter.
Der er forventeligt ca 11p til deling mellem
vest og makker. Hvis de deles pænt om dem,
kan vi ligeså godt sidde i modspil.
Hvis makker skulle have passet i 1.hånd er
jeg mere sikker på, at min pas er det rigtige.
Han har ikke kunnet præstere nogle svag 2-

Jeg løber risikoen og melder 1 ut.
Havde makker eventuelt meldt pas inden
åbning, ville jeg nok melde 2 klør, selvom
der kun er èn firfarve. Alternativerne er er
pas eller Dobling, vel vidende at jeg ikke har
4 hjerter.
Jan Petersen, Kalundborg BK
En fin hånd, som havde været lettere med et
hold i spar, da 1 ut så havde været lige til
højrebenet.
Med de 17 hp skal vi jo nok ind i kampen,
da Nord og Vest formentligt sidder med ca.
10 hp til sammen, så vi kan vel håbe på ca.
5 hp hos makker.
Jeg vil derfor doble, selv om min fordeling
ikke er så god p.g.a. trefarven i spar, men da
vi sidder bag på åbningshånden, er der vel
håb om et eller to gode opspil gennem åbner.
Det gør ingen forskel om makker har passet
i forhånd, da der stadig er ca. 10 hp
udesiddende til Nord og Vest.
Af alternativer ser jeg meldingen 2 klør som
snyder lidt med længden af klørfarven, men
det gør det sværere at finde en evt. hjerterfit.

Jeg har kun 4-5 modspils-stik, så det ligner,
at vi skal spille imod en delkontrakt. Bare
ærgerligt hvis makker sidder med 5 hjerter
med Kxxxx, ru E eller Kl K, og dubbel spar,
så vi går glip af 4 hjerter og en udgang.
Hvis makker havde startet med pas, er han
begrænset til 11Hp uden 5-farve i major,
eller max 9 Hp med 5 i major. Derfor er
mere smart at melde 1 ut ovenpå 1 spar, for
nu kan makker stå af i en transfer i sin 5farve eller passe.
PS.
Hvorfor er dette spil et problem? Der må
være fordi der er 4 Hjerter i kortene. Derfor
er det en god ide at makker skal springe med
8+Hp og 5-farve. Her er 6 eller 7 Hp dog
nok til 10 stik, men det finder de andre heller
ikke ud af.
Karsten Meiland, BK 83
Jeg vil vælge en dobling, selv om jeg lover
en 4 farve i hjerter, jeg er så stærk, at jeg kan
melde efter et svar i hjerter. Efter et svar på
2 eller 3 trinnet spørger jeg i spar efter hold.
Det har ingen betydning for mig, om makker
har meldt pas eller ej, der er kun 11 hp ude
at flyve, så han bør slet ikke kunne melde undtagen med en svag åbning.
Sådan sad det:
Ø/ alle

Per Granlund, BK 59 Holbæk
Du har 3 mulige meldinger.
Pas: Det er ikke gangbart, da du har 17 HP.
Dbl: Lover enten 4 hjerter eller 17+. N og V
har max 11 Hp tilsammen, så næste melding
bliver pas, med mindre N springer (lover 8+
og 5 farve).
1 ut: Lover 15 – 17 Hp og Hold i spar.
Fjenden kan her måske tage de 5 første stik
i spar,så er det ikke langt til nedgang.
Jeg ville derfor vælge dobling, og senere
passe til makkers tvungne melding.

4
BT86
BT7543
96

ET2
74
86
DT7532
N
V Ø
S

KD8763
K932
E9
K

B95
ED5
KD2
EB84

En bleg redaktør
Først må vi lige sætte
scenen.
Vi
er
til
generalforsamling
i
distriktet og tager kortene
frem
til
den
lille
bridgeturnering
efter
selve mødet. Jeg var Øst
med makker Preben Jakobsen. Vi startede
turneringen mod distriktets formand John
Maagaard og DBF`s repræsentant på mødet
Bo Ulrik Munch, og det var spil nr. 1.
J John var Nord.
Efter dette meldeforløb
N
1
3
Pas

Ø
1
pas
D

S
V
D
Pas
6
Pas
alle Pas

Var det ikke svært for mig at doble med 2
esser på denne hånd:
95

E9

ET985

B942

Da hr. Munch lægger kortene på bordet efter
udspil af E, blev redaktøren bleg:
ET874

DBT642

-

83

Jeg fik farve i kinderne igen, da vi fik 500
for 3 for lidt.
Jeg spurgte via mail John om aftenen efter
kortfordelingerne. De var ikke kommet på
nettet sammen med resultaterne. Fordeling
er således efter hukommelsen.
Jeg fik denne mail om tirsdagen:

Hej Ole,
Fordelingerne er desværre væk.
Mvh John
Var de forsvundet eller forsvandt de fordi
John lugtede lunten?

Som kortene sidder er der ni nemme stik i
3ut, men hvem finder den? Karsten er tæt på.
3

Distrikts hold

Spillet så sådan ud:
S/ n-s

Det var i år en tidlig start. Allerede 23.
september kom der gang i serien.
Lise Madsens hold mødte
desværre ikke op, da de
manglede svar på nogle
Corona tests.

T
D8632
84
BT642

31,05
25,60
21,69
20,86
20,00
16,77
15,07
14,96

Serie 2
1 Inger Trosbjerg
2 Preben Jakobsen
3 Per Quist Nielsen
4 Jonna K. Larsen
5 Freddy Dybdahl Andersen
6 Ingelise Meiland
7 Lars Jørgensen
8 Sonja Andersen

38,61
24,62
23,83
23,76
22,62
20,67
5,89
0,00

Ny rekord?
Vi kender det godt. Man ender i en helt
forkert kontrakt.
Her et spil fra kampen i serie 2 mellem
Preben Jakobsen og Per Quist Nielsen. Ved
det ene bord var Øst (Per) landet i i 4
doblet efter en meldemisforståelse. Den gav
kun 4 stik og 1400 til Preben. Ved det andet
bord gik Nord 3 ned i 3 ut til 300. De to tal
kunne lægges sammen, og der blev noteret
en samlet gevinst på 17 IMP. Jeg husker
ikke at have mødt ”beløbet” for nylig.

E8653
EK9
E95
93
N
V Ø
S

KDB97
BT75
DB2
D

42
4
KT763
EK875

Der blev spillet de to første runder, og det
gav følgende stilling i de to rækker.
Serie 1
1 Hans Jørgen Kolding
2 Christian Christiansen
3 Martin Rather
4 Knud G. Rasmussen
5 Lise Madsen
6 Helle Bergmann
7 Hanne Knudsen
8 Elsebeth Maagaard

Slem?

32 HP er ikke nok til en lilleslem. Det er
”børnelærdom”. Ydermere er der dårlig
tilpasning. Hvor mange par af de 14 var i
slem? I serie 1 var det 4 par af 6, og et enkelt
par fik kun 8 stik i 6 ut. I serie 2 var det 2
par af 8.
Der var vist en del, der havde gemt lektien
fra lærebøgerne.
”Fristelserne” var for store i dette spil:
Ø/ n-s

Vi ser også lige på et spil fra serie 1.
S/ alle

832
EB
DB862
K53

92
B9653
T
BT872

EK7
KD852
T
T964
N
V Ø
S

BT65
T74
E9543
7

D94
963
K7
EDB82
Det nuværende tophold Hans Jørgen
Kolding havde problemer i dette spil mod
Helle Bergmann.
Hans Jørgen sad nord ved det ene bord mod
Helle Bergnann, der som Øst forsøgte sig i
4ru til dobbelt takst med 7 stik til 800.
Ved det andet bord meldte og vandt Nord 10
stik i 4 . Det blev derfor ikke så dyrt med
ruderspillet.
Det interessante ved spillet er at
normalkontrakten var 4
ved 4 af de 6
borde. Resultatet var hhv. 9, 10 og 11 stik. 3
gange var udspillet 7 og én gang ruE.
Trumfningerne gør det svært for Nord, men
2 par vandt og to fik kun 9 stik.

Skal, skal ikke

K
EKT742
EB765
5
N
V Ø
S

B8753
D8
D943
D6

EDT64
K82
EK943

MELLEMRÆKKEN
19. september skulle første
runde have været afviklet. Her
greb Corona igen ind.
Følgende kunne ses på
kredsens hjemmeside

På grund af den seneste tids stigning i
smittetallene har bestyrelsen besluttet
at aflyse spilledagen d. 19. september.
Der kan i sagens natur ikke siges noget
fornuftigt om, hvornår der kan lægges
en ny spilledag.
Vi håber der kommer gang i turneringen på
næste turneringsdag, som er den 28.
november.

Spillet kort fra den blinde
KB9
N

T

V

Ø
S

6

4
Forleden aften blev jeg som turneringsleder
kaldt til et bord.
Øst havde spillet 6, syd 4, Vest T og
nord 9. Vest gjorde krav på stikket.
Her havde nord siddet og småsovet. Syd
havde nemlig bedt om ”en stor klør”. Jeg
sagde derfor, at K skulle lægges til stikket,
som nord altså vandt.
Der var ingen, der skulle straffes. Det giver
os lige mulighed for at repetere reglerne.
”En klør, en lille klør eller klør 9”.
Konsekvensen af disse forskellige udtalelser
er, at 9 er spillet til stikket.
” Stik den eller klør bonde”.
Nu er B spillet.
”En stor klør, klør konge”
K er spillet.
Bemærk, at ”stik den” giver ikke frit valg til
den blinde. Udtalelsen betyder altid: ”stik
den billigst mulig”.
Hvilket kort er spillet, hvis spilfører siger:
”klør bonde, nej klør konge”
Når klør bonde er nævnt er den spillet.
Så kære spilfører:

Tænk dig om,
inden du beder om
et kort fra den
blinde!
4

Vagn Brobæk, Kalundborg
- Martin Rather, Høng
135-46

POKALTURNERINGEN

Ved det ene bord sad Niels og Jan som
Nord/Syd.
Meldingerne gik:

Ved et ene bord sad Pia og Vagn Ø/V og her
er meldingerne
N

Referat fra den glade
kaptajn Brobæk:
Vi har denne gang 5 hold med, som alle
spillede første runde 27/9.
Det er altid lidt sjovt, at der er kampe
mellem to hold fra vores eget distrikt. Det er
naturligvis set fra redaktørens side. Det var
der denne gang. Det er jo ellers meningen
med turneringen, at man skal møde
hold/spillere man ikke ellers møder.
Vinder i blåt.
Niels Trier, Lyngby - John Maagaard, BK
83
101-58
Leif J. Madsen, Præstø - Jens Peter
Simonsen, Rørvig
87-91
I denne kamp var Jens Peters hold IKKE
favoritter. Der var bl. a. en stormester og en
forbundsmester 2* på modstanderholdet.

Pokalturnering runde 1 den 27. september
2020.
Vi vandt 135 - 46 efter en hyggelig kamp,
hvor de fleste kendte hinanden i forvejen.
Vores hold bestod af Jan Petersen, Ole
Colding-Olsen, Pia Larsen og Vagn
Brobæk.
Vi havde hjemmekamp hos Jan i et
lokalopgør mod et hold pokal-debutanter i
DBf´s pokalturnering fra Slagelse/Høng.
Holdet bestod af holdkaptajn Martin Rather,
Orla Kristiansen, Viktor Kolding og Karl
Lasthein (substitut for Hans Jørgen
Kolding). Karl er fra Svendborg og er
makker med Viktor på juniorlandsholdet.
Gæsterne førte knebent efter 1. runde, og
efter 2. runde (16 spil) var stillingen 28 – 27
til hjemmeholdet
I 3. runde lykkedes stort set alt for
hjemmeholdet både med hensyn til
kontrakter, spilføring og modspil. Et godt
eksempel er spil 17, som var første spil i 3.
runde:

Hej Ole
Den sejr var længe ventet
. Jeg
kommer til at udsætte det til næste
kamp. Jeg kan simpelthen ikke huske
nogen af de interessante spil.
Vh Jens Peter

Ø
3ut !
Alle Pas

V
3ut

S
Pas

V
4

3 ut er transfer til 4kl og viser 7-8 klør.
3 er transfer til ruder (Verdi)
3 UT kan ikke få mere end otte stik.
Ved det andet bord sad Pia og Vagn som
Øst/Vest.
Meldingerne gik:

Ved det andet bord åbnede gæsterne
(juniorerne) med spærremeldingen 4 , og
var på vej mod lilleslem, men stoppede i 5
til 12 stik.
N

N
Ø
3
D
alle pas

S
Pas

V
4

Pas

4 vinder 10 stik, og efter 3. runde var
stillingen 77 – 29.
Så var det tid til smørrebrød og hjemmelavet
æblekage, hyggelig snak og god stemning
og en tur ud i den flotte septembersol inden
de sidste to runder.
Her trak hjemmeholdet yderligere fra til
slutresultatet 135 - 46.
Der var et interessant spil i spil 34, hvor man
måske kan finde en lilleslem.

Ø
4
5

S
D

V
4 ut
alle pas

Da Vest har K, må der være en god
mulighed for, at Øst - med otte klør også har
E.
Vest spørger med 4 UT, og får svaret 5 fra
Øst.
Desværre havde Øst glemt, at når klør er
trumffarve bruges RKC 0314, og i de tre
andre farver som trumf bruges RKC 1430.
Vest, som havde husket aftalen, tog nu
derfor 5 som visende 0 esser og passede
korrekt.
Ærgerligt – men godt tænkt af juniorerne, og
de lover godt for dansk bridge fremover.

N
V Ø
S

E9
DBT864
2
BT95

Ib Larsen, Sorø – Jens Brix Christiansen,
HCØ
45-81

T873
943
D962
B6

64
72
EDT9864
D3
K852
9
KB5
EK642

S
3

34 Øst/n-s

17 Nord/ ingen
Redaktionen henvendte sig omgående for at
få et referat om sejren. Vi fik dette svar:
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Hej Ole.
Så fik vi skudt pokalturneringen i gang, dog
ikke med et resultat der er hver at prale af.
Gæsterne kom godt fra start, eller skal vi
vælge at sige, at vi kom skidt fra start, det
var nok snare sådan det hang sammen.
Fortsætter næste side
I hvert fald var vi bag ud med 35 – 11 efter
de første 8 spil. Her efter blev det mere lige,
men gæsterne fik dog stille og roligt
udbygget forspringet til en velfortjent sejr på
5

81 – 45. Der var ingen spektakulære spil
som sådan, men jeg fandt dog et med en lidt
speciel fordeling, som jeg har beskrevet.
Men bestemt et hyggeligt besøg af Jens Brix
Christiansens hold, og så må vi være lidt
skarpere fra start næste gang.
Spil 14 Ø/ ingen
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Det var så første runde.
I næste runde skal Vagn Brobæk til
Svendborg og møde Preben Mohrs hold. Det
er lidt af en hård nød.
John Maagaard skal hjemme møde Niels
Hagemann fra Haslev. Det skulle blive en
lige knald eller fald kamp.
Jens Peter Simonsen får besøg af Rolf
Olson fra Hjerter Dame i Birkerød. Lurer en
ny sejr om hjørnet?
Martin Rather får Hans Graversen fra
Tisvilde bridgeklub på besøg i Høng. Det
bliver nok lidt svært at få sejren i hus.
Endelig skal Ib Larsen på udebane møde
Torben Sværke fra Ballerup Bridgeklub.
Her kan der ske hvad som helst.

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:
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Et spil, hvor undertegnede som syd, nok
burde have vurderet styrken af min hånd
anderledes. Efter åbningen 1 , valgte jeg at
springe til 3 i stedet for at opvurdere
pointene lidt og reversmelde 2 . Efter 3
meldte makker fornuftigt nok 3 . som jeg
så løftede til 4 . Der stod vi så. 13 stik da
klørfarven gav afkast til alle Nords tabere,
på nær en spar, som kunne trumfes.
Havde jeg i syd reversmeldt 2 , og nord
løfter til 4 , ville jeg jo formentlig være
blevet sleminteresseret, hvilket havde givet
bonus, da man ved makkerbordet også stod
uden for slem. Dette dog med kun 12 stik,
da Es bliver trukket i udspillet, når kontrakten er i syd.
Så (alle læsere) opvurdér en så spillestærk
hånd.
Med venlig hilsen

Der er ikke meget dame over ”hende”!

Ib Larsen
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