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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Sidste nyt!  
 

Dette fra distriktets formand: 
 

Bestyrelsen for Distrikt Vestsjælland 

har besluttet at aflyse alle 

distriktsturneringer i resten af 

sæsonen 20/21 med undtagelse af 

klubhold den 22/8 2021. 
 

John Maagaard 

 

 

Postkassen 

 

Der var flere mails til 

postkassen i denne 

måned. Tak til 

bidragsyderne. 

 

 

Fra Karsten Hansen-Nord, BK83 

kommer denne opgave: 
 

 
Hvad melder du nu som Syd? 

”Løsningen” var også vedlagt med 

karaktergivning. Den kan du se senere i 

bladet, når du har fundet din melding. 

 

Nr. 7   20. årgang:   Marts  2021 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

Vi har igen modtaget en lille opgave fra 

Per Granlund, BK 59. 

 

Du er kommet i 7  som Syd på disse 

kort. 
 

S/ n-s  4 

   T987 

  EKD 

  EDB98 

DBT96                     875 

 6532                                  4 

 -                               65432 

 7532                                     KT74 

  EK32 

   EKDB 

  BT987 

   - 
 

Udspil D. 
 

Spil nu kortene i den rigtige rækkefølge 

og tag dine 13 stik. Som sidst har du hele 

fordelingen foran dig, så du ikke får 

trumfet en ruder. 

Se løsning under  
 

GRANLUND 
 

senere i bladet. 

 

Per har åbenbart reflekteret på min 

opfordring om stof til dette nummer. Jeg 

modtog dette primo februar: 
 

 

Hej Ole, 
 

Igen et lidt morsomt spil. 
 

V/ alle  EKDBT 

   95 

  542 

  BT3 

9865                       7432 

 7                                   KDBT82 

 973                               8 

 K9765                                       82 

  - 

   E643 

  EKDBT6 

   ED4 
 

N Ø S V 

   pas 

1  2  3  pas 

3  pas 4  pas 

5  pas 6  A.p. 
 

Sakset fra Terence Reese bog om 

elimination i serien Mester Bridge. 

Terence fortæller: Med tanke på Øst´s 

hjerterindmelding, er udspillet af Hj 7 

nok en singleton mod denne 6 Ru. 

Han trak Ru E og K og satte vest ind på 

Ru 9. der var totalt slutspillet, og rest. 

Vest indrømmede bagefter, at han burde 

have afblokeret RU 9 og 7 under E og 

K. 

Nu er det sådan, at vi har nogle kloge 

hoveder i klubben, og John Munk 

påstår, at kontrakten aldrig kan gå ned. 

Efter Hj E Spiller man Kl D (hvis vest 

bruger K, er der indgang til bordet og 

rest. 

Nu trækker han Ru E og K, hvor vest 

afblokerer Ru 9 og 7. så spiller han Hj 3 

til 2 og øst´s 8er. 

Øst kan nu spille en klør til syds Es, men 

en ny hjerter kan nu trumfes på bordet. 

Syds 2 tabere kan lægges på 2 høje spar. 

Kan man se det ved bordet? Og hvorfor 

kunne Terence Ikke ved efterfølgende 

analyse? 

Vh Per 

 

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

 

Michael Huus BK 59 sender dette: 
 

Hej Ole 
 

Håber du og Hanne er ved godt mod og 

ikke mindst er gået fri af Corona! 
 

Ditte og jeg er pt. i sommerhuset og 

kører på arbejde herfra - så lugter det da 

lidt af ferie       
 

Sidder og læser distriktsbladet og har 

naturligvis svaret på dit spørgsmål om 

fjerdehøjest (bonden). 
 

Du nævner ganske rigtigt rækkefølgen: 

Kongen - Damen - Bonden (altså 3. i 

rækken). Intet kunne være mere forkert, 

man har jo i de 2100 århundrede glemte 

den altoverskyggende, nemlig Gud! - og 

hermed bliver Knægten/Bonden helt 

naturligt de 4. I rækken. 
 

PS - hjemme hos os bruger vi “omvendt 

kald / guddommelige beslutninger”:  Jeg 

tager mig af alle de store beslutninger, 

såsom verdenspolitik, herunder 

præsidentvalg mv, udvikling på børser 

etc, min kone beslutter alt andet. 
 

Pas godt på jer selv i denne “skøre” tid  
 

Huskeregel: er du i tvivl: Så træk esset 

        

v. h. Michael 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Nøddeknækkeren! 
 

 

 

 

 

Vi starter i den bløde ende. Her gælder 

det om at få 9 stik. Det er holdturnering, 

så glem alt om overstik. Du er som Syd 

endt i 3ut uden fjendens indblanding. 

Vest spiller 3 ud. 
 

S/ n-s  64 

   ED5 

  KB42 

  KT42 

                         

                                    

                                
 3                                      B 

  EB63 

   K32 

  E963 

   E6 
 

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

Igen skal du have 9 stik i en 3ut.  
 

S/ n-s  8643 

   K 

  EK8 

  T5432 

DB                       K7 

                                    

                                 

                                         
  E52 

   ET94 

  T53 

   EK7 
 

Vest spiller D ud. Øst stikker over 

med Kongen og spiller 7, som du 

stikker med esset. Resten er op til dig. 

Der er dog kun ca. 7o% chance for at 

vinde. Sidder klørene 3-2 er chancen 

100%, så det er det, du skal spille på. 
 

 

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

 

Så gælder det en farvekontrakt 

Her er først meldeforløbet: 
 

        N        Ø          S        V 

                               1      pas 

        3        pas      4ut      pas 

        5       pas      6          alle pas 

4 ut = RKC 
 

S/ alle  ET8 

   D943 

  ET92 

  T6 

                        

   -                                  

 K                               4 

                                         
  KDB 

   ET8652 

  7 

   EDB 
 

Vest spiller K ud 

Der er 3 potentielle tabere – 2 i hjerter 

og 1 i klør. Du skal nok bruge lidt tid. 

Hvad nu hvis ………… 

Som altid er der hjælp senere i bladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er lidt for ”almindelige” 

spillere 
 

Firkortsstøtte kontra 3 kort støtte 
 

Hvad melder du 
 

med disse hænder, når makker har åbnet 

med 1 ?  
 

A: hvis I spiller med 4-farve i hjerter  

B: hvis I spiller 5-farve i hjerter. 
 

     D763    E32    D84    K96 

A: 1  

B: 1  

Vi må så se om vi skal spille 4 , 4  

eller 3 ut. Det kommer an på makkers 

næste melding 
 

     863    9843    E4    KD96 

A: 2  

B: 2  

Det viser i begge tilfælde præcis hånden 

vi har. 
 

     986    BT84    EKD85    96 

A: 3  

B: 3  

Her har vi 10 HP og 4-kortstøtte 
 

     976    D94    84    EKD2 

A: 2  

B: 2  

Nu venter vi spændt på makkers næste 

melding. 
 

     KD3    DT9    KD84    D96 

A: 2  

B: 2  

Vi skal i udgang, men hvor? 
 

     K53    DT984    D743    6 

A: 4  

B: 4  

Med 5-kortstøtte og en singleton er det 

måske den rigtige melding. Vores hånd 

er kun noget værd i en hjerterkontrakt. 

Vi har vist den svage hånd her, og måske 

spærrer vi for modstanderne. 
 

Når man nu ser på meldingerne, viser 

det sig, at svarene er helt de samme i alle 

disse tilfælde.  

Der er meldt ud fra princippet, at man 

ikke støtter umiddelbart med en 3-farve 

hverken over for en 4-korts- eller en 5-

kortsåbning i major. 

Kun med minimum 6-9 HP over for en 

5-farveåbning støttes med 3-farve. 
 

Nu er alt dette ikke noget jeg har fundet 

på. Det er noget, der har rørt sig i 

bridgeverdenen i de sidste 10-15 år. 
 

Det skal bemærkes at der er andre 

konventioner, der anvendes med 

tilpasning til åbningsfarven. Her skal bl. 

a. nævnes Bergen-svar, Steens 2ut, 

Bekkasin, og Splint/singleton visning. 
 

Der er jo god plads her i bladet for tiden, 

så jeg vil her kort gennemgå Bergen 

svar. 

Det her viste er en revideret version af 

konventionen. 

Alle meldinger er efter pas eller dobler i 

næste hånd. D.v.s at Bergen meldinger 

forudsætter plads til et spring. Den kan 

altså bruges i hjerter, hvis 2. hånd 

melder 1 . Også hvis 2. hånd melder 2

, kan meldingen 3  bruges, da det er 

med et spring. 
 

3 = firkortstøtte og 10-11 HP 

3  = firkortstøtte og 6-9 HP 

3  = trekortstøtte 10-11 HP 

4  = svag og 5-farve. 
 

Det med spring er for at undgå dette: 

1  – 2  – 3 . Er det en klørfarve eller 

støtte? 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Fjern ikke 
meldekortene, 

før der er 
spillet ud! 

N 

V   Ø 

S 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Så er du blevet Syd, og åbner med 1  i 

første hånd. Makker støtter til 2 . Øst 

bryder ind med 3 , og så er det dig igen. 

Det er makkerpar og I er alene i zonen. 

Spillet er fra nettet.  

Her er din hånd: 
 

     EKT42    ED965    98    9 
 

Meldeforløbet indtil videre: 
 

        N        Ø        S        V 

                            1       pas 

       2      3        ? 
 

 

Per Granlund, BK 59 
 

Kan ikke se problemet her. Jeg melder 

da 3 Hj, som fortæller om 5-5 i major 

og en stærk hånd. Makker må ikke 

passe, men melder 3 spar med meget 

dårlig tilpasning, 4 spar med lidt 

fornuftige kort, evt. 4 hjerter hvis det 

passer ham bedst. Længere er den ikke. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Der er ikke mange points at råde over, 

men med spar dame og hjerter konge 

hos makker og god fordeling, er fire spar 

lige til at lægge, så jeg siger 3 hj som 

langfarve trialbid. Jeg er altid villig til 

mindst at spille på 3 trinnet, selv om vi 

let kan være for højt oppe, men så er der 

sikkert tre eller fire klør hos modparten, 

og en ned kan vi tåle. 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Jeg dobler, hvilket i min verden er 

bedre end 3 spar, idet makker så ikke 

ved, om der er styrke eller konkurrence. 

Makker kan nu melder 3 eller 4 spar 

afhængig af styrke. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Med en 5-taberhånd overfor en 

enkeltstøtte tænker jeg normalt aldrig på 

slem. Melder blot udgang. 
 

I dette tilfælde skal svarhånden dels 

have nogle nøgleværdier, dels skal 

indmeldingen placere kort, der kan gøre 

en evt. slem attraktiv. 
 

I par er jeg konservativ og melder 4sp. 

Parat til at konkurrere i 5sp. 
 

Hvis man er rigtig optimist har makker 

her de vitale nøglekort til at melde slem, 

og dem han ikke har sidder til knibning 

hos indmelder. Det bliver et sats. Der 

sidder rigtig mange points ude. 

 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Makker lover 3 farve i spar og 

mellem    6 og 9 hp   måske 5-9. 
 

Med den styrke jeg har ser udgang ud til 

at være langt væk. 13 hp og ca. 3 

tillægspoints. 

Jeg kan med den fordeling og styrke jeg 

har løfte direkte til 3 spar, men jeg vil 

foretrække at melde 3 hjerter,som 

giver makker chance for at passe med 

hjerterfit, med maks og 5 hjerter kan 

makker måske endda 4 hjerter og ellers 

kan makker gå tilbage til 3 spar. 

Min 3 hjerter lover lidt mere en helt flad 

åbningshånd, men er ikke udgangskrav. 

Hvis jeg havde været stærkere kunne en 

overmelding i 4 klør nok lokke makker 

til at vise, hvis han havde en hånde med 

en hjerterfarve. 
 

Sådan så det ud: 
 

S/ n-s  B765 

   3 

  ET765 

  854 

D                     983 

 B742                                  KT8 

 DB42                               K3 

 KBT2                                      ED763 

  EKT42 

   ED965 

  98 

   9 

 

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

 

Min hemmelige makker 
 

I disse corona-tider er 

det umuligt med 

bridge i klubben. Vi 

har spillet lidt på 

BBO. 

Her skal du se en 

rigtig fin 6 , men først kommer 

budgivningen. 
 

        N        Ø         S         V 

                               1       pas 

       2        pas       2        pas 

       3        pas       3        pas   

       4        pas       6        alle pas 
 

Jeg var Nord, og makker åbnede som 

Syd med 1 . Her indrømmer jeg gerne, 

at 3 -meldingen kunne have været 

erstattet med 3 ut. 4  mente jeg dog, at 

makker godt kunne kringle hjem. Hvad 

tænkte makker dog på? Han gik direkte 

i 6 ! 

Jeg blev heldigvis ikke spilfører, jeg 

hader nemlig at spille på en 4-3 fit. Her 

var det makker, der meldte vildt.  
 

Her kommer fordelingen: 
 

S/ alle  5 

   K64 

  KD743 

  EK62 

DT84                         KB7 

9853                                   T2 

 T5                               B982 

 DT8                                      B975 

  E9632 

   EDB7 

  E6 

   43 
 

Udspil 9.  
 

Makker stak med kongen og bad om 3. 

Vest kom ind på T og spillede mere 

trumf. Makker tog E og trumfede en 

spar med bordets sidste trumf. Hjem på 

E. Trak de to sidste trumfer med klør 

afkast fra bordet. Så var der rest i klør 

og ruder på bordet. 
 

Makker fortæller: 
 

”Jeg vidste jo, at du havde K tredje, da 

du ikke støttede med det samme. Med 3 

små havde du meldt 3ut, Ikke sandt? 

Både du og jeg havde lidt ekstra, så 6  

var et godt forsøg. Ruderfarven rejses 

og en spar trumfes. Det giver 4 ruderstik 

1 sparstik, 1 spartrumfning 4 hjerterstik 

og 2 klørstik. Der bliver 12. Problemet 

er lige at få dem. Husk at afgive 

ruderstikket omgående, ellers går det 

galt.” 

N 

V   Ø 

S 
N 

V   Ø 

S 
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Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
 

 
 

 

Kun 2 af disse 10 spiller i distriktet i 

dag. 
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Nøddeknækkeren! 
 

 

 

 

 

 

I denne 3ut kan du se 1 stik i spar, 3 i 

hjerter og 2 i klør. Det giver 6 i alt. Så 

skal du bare have 3 stik i ruder. Med de 

rudere du har, er du garanteret 3 stik. 

Du kan placere modstandernes ruder, 

som du vil.  

Start med kongen og spil en lille ruder. 

Stik med 9´en hvis Øst bekender lavt. 

Bruger Øst et kort højere end 9´en så 

stik med esset og spil ruder 9. Du får så 

senere et stik på bonden.  

Bekender Øst ikke, så stikker du med 

esset og spiller en lille mod bonden, som 

så bliver dit 9. stik. 

 

S/ n-s  64 

   ED5 

  KB42 

  KT42 

K9                        DT872 

 B87                                  T964 

 DT87                              5 

 D983                                      B75 

  EB63 

   K32 

  E963 

   E6 
 

 

Som tidligere beskrevet skal klørene 

sidde 3-2 eller DB skal sidde alene, for 

at den 5. klør kan rejses. Det skal du selv 

følgelig spille på. Er der nogen fare, der 

lurer.  

Ja! 

Du skal sikre dig en indkomst til  E, 

som er dit 9. stik. Derfor spiller du 

hjerter til kongen. En klør går til 

kongen. Så spiller du en lille klør fra 

begge hænder. Vest kan nu tage sine 2 

sparstik. Nu har du ingen problemer 

med at få stik på  E. At Vest kun har 4 

spar, ved du fra de første 2 stik. 

Hvis du starter med E og K i klør, er du 

solgt, da du ikke kan komme hjem til     

 E. 
 

S/ n-s  8643 

   K 

  EK8 

  T5432 

DBT9                       K7 

 B32                                  D8765 

 D42                               B976 

 DB8                                       96 

  E52 

   ET94 

  T53 

   EK7 
 

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

S/ alle  ET8 

   D943 

  ET92 

  T6 

963                       7542 

 -                                   KB7 

 KDB53                               864 

 97542                                       K83 

  KDB 

   ET8652 

  7 

   EDB 

 

Problemerne i de 6  er nemme at få øje 

på. De ligger i klør og hjerter. Du kan 

spille hjerterne på flere måder. Trække 

esset, for at fange en single konge på en 

af hænderne. Du kan spille damen og 

håbe på bonden blank hos Vest. 

Der er også en anden måde. At spille 

hjerterne på. En lille hjerter mod damen, 

så har du med sikkerhed kun en taber. 

Hvad vælger du? 

Det hele afhænger af K. Er den i plads 

kan hjerterne safespilles. Altså, prøv 

først klørene. Kongen var i plads, ergo, 

så er det sikkerhedsspillet i hjerter, der 

skal anvendes her. 

 

 

 

 

GRANLUND 
 

Her er så “fidusen” i de 7 . 
 

Efter E, trumf en lille spar. Hjem på 

hjerter, trumf igen en lille spar: Hjem på 

hjerter. 

Træk de sidste 2 trumfer og K og fjern 

samtidig de 3 store rudere på bordet. Nu 

står dine rudere på hånden. 
 

S/ n-s  4 

   T987 

  EKD 

  EDB98 

DBT96                     875 

 6532                                  4 

 -                               65432 

 7532                                     KT74 

  EK32 

   EKDB 

  BT987 

   - 

 

 

 

 

Karstens opgave 
 

Her er så ”karaktererne” for din melding 
 

3 sp 100 

3 hj   80 

3 ru   20 

5 kl   20 

4 sp   10 

5 hj    10 

2 sp     0 

4 ru     0 
 

Fordelingen foreligger desværre ikke.  

 

 

 

En af de yngre klør damer 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 


