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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

 

Farvel til 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 
 

2022 
 

Redaktionen ønsker godt 

nytår til læserne 
 

 

 

 

 

Nr. 5   21. årgang   Januar  2022 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

5927 7761 

 

 

Der er ikke så meget stof i dette 

nummer. Det skyldes blandt andet, at  

 

POKALTURNERINGEN 
 

Distrikts hold 
 

MELLEMRÆKKEN 
 

Breddepokalen 
 

 ikke har spillet i december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så 

          er den gal  

                  igen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som I kan se senere i bladet, har der 

været aflysning af juleturneringerne. 

 

Hvad sker der i januar? 

 

På dette tidspunkt er der (29/12) ikke 

endeligt meldt ud fra bridgeforbundet 

angående retningslinjer fremover. 

 

Der er flere invitationer i bladet, men 

om de kan gennemføres står p.t. hen i 

det uvisse. I må følge med på nettet. 

 

Der vil også være tvivl om distriktets 

turneringer og om kredsens mellem-

række. 

 

 

 

 

 

 

Åbningsmelding ! 
 

Vi har modtaget dette fra Preben 

Jakobsen. 
 

Fra holdturneringen i Kalundborg 

25/11 gjorde min makker Thomas 

Nielsen en førstegangserfaring. Han 

mente helt bestemt, at det var første 

gang han havde åbningsmeldt på 6-

trinet. Det var med denne hånd. 
 

   KD    ET    EKDBT8752    - 
 

Han meldte og vandt de 6 . Jeg havde 

”tilfældigvis”  K      . 

Sådan sad det: 
 

S/ alle  EB63 

   B853 

  - 

  KDT85 

KD                        T742 

ET                                   K974 

 EKDBT8752                               3 

 -                                      9632 

  985 

   D62 

  964 

  EB74 
 

De 3 andre borde var selvfølgelig ikke i 

slem. 

 v. h. Preben 

 

Redaktionen har kikket lidt på spillet. 
 

1. Hvis der kun var 11 stik, var spillet 

næppe kommet redaktionen i hænde. 

2. Sandsynligheden for at makker har 

enten E eller  K er langt under 50% 

3. Hvorfor fandt Thomas modstandere 

ikke det fine offer i 7 ? Der er kun 4 

tabere til 1100      . 

4. Tak for spillet til Preben. 

Mindeord 
 

Distriktets formand John 

Maagaard er pludselig afgået ved 

døden. John har igennem mange 

år været distriktet en god 

formand. Altid klar med en kvik 

bemærkning og et drilsk smil. 

Han vil være savnet både i sin 

egen klub BK 83, i distrikts- og 

kredsbestyrelsen, hvor John har 

lagt meget arbejde. 

N 

V   

Ø 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

Du sidder Nord og melder som første 

mand 1 . Makker kan 1 , og da 

modspillerne ikke blander sig, er det dig 

igen med denne hånd: 
 

7    K872    EK64    KDB8    
 

    N         Ø        S         V 

   1        pas     1       pas 

   ???  

Det er makkerpar og ingen i zonen. 
 

Per Granlund, BK 59 
 

Den er træls. 

Med den fordeling bør man altid åbne 

med 1 ruder, for så kan man genmelde 

klør, når makker har benægtet hjerter. 

Dette vil føre til, at vi vil finde de 6 ruder 

der sandsynligvis er i kortene. 

I dette tilfælde kan man melde 1 ut der 

lover 12-14 HP eller 2 ut der lover 18-

19 HP, begge dele lige håbløst. 

Jeg vil nok efter lidt betænkningstid, 

reversmelde i 2 Hj, der lover 16+. 

Nu kan makker gå i ut, eller genmelde 

spar, eller melde 4de farve krav, 

hvorefter jeg kan sætte kontrakten i 3ut. 

Når makker melder 2 eller 3 ut efter min 

2 Hj, så har han ruder Dxx(x), men vi 

går glip af den stensikre 6 Ru (måske 7),  

når makker har Exxxx Ex Dxxx Ex. Selv 

uden Kl E er der 6 Ru. 

Os der har gået i skole, er indoktrineret 

med at melde; 4 farver fra neden. Det vi 

glemmer, er at tænke, hvad vi vil melde 

næste gang. 

God jul til jer alle. 
 

John Heidelbach, BK 83 
 

Med denne type hånd skal man allerede 

ved valget af åbningsmelding have gjort 

sig klart, hvad man vil melde efter 

makkers 1sp! 
 

Kunsten er at "lyve mindst muligt" En 

svagere hånd åbner her typisk med 1ru 

og genmelder med 2kl. Lyver altså om 

fordelingen, da makker bør forvente 

mindst 5-4 i minor. Men der vises så 

minimum. 
 

Her er der 16p, og lige i underkanten til 

en revers med 2ru. Men det er ikke 

desto mindre valget her. Ikke optimalt 

men vi håber på tillæg hos makker, så 

3ut kan spilles. Reversmeldingen 

fortæller også makker, at der ikke er 

spartilpasning - der er oftest maks single 

spar på åbningshånden. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Ja N havde gjort det lettere for sig selv 

ved at have åbnet med 1 ru. Husk at der 

ofte kommer en melding til. Min 

erfaring siger mig at det i par turneringer 

i længden betaler sig at melde forsigtigt, 

så jeg vælger at undermelde med 1 ut. 
 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Jeg melder 2 ruder. Ganske vist lover 

det, at jeg har 5 klør, men et eller andet 

sted skal jeg vise, at jeg har 16 point og 

"snyde" om fordeling. En mulighed er 

også at melde 2 hjerter, men har åbner 4 

hjerter kan han jo melde dem efter 2 

ruder. Ganske vist vil det så være 4. 

farve, men jeg vil så støtte til 3 hjerter, 

og har der med vist en 5-4-4 

fordeling. Der kunne vel også meldes 1 

ut efter 1 spar, men så synes jeg, at jeg 

ikke får vist mine 16 point. 

 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Ja det er jo ikke så nemt – jeg har ikke 

styrke til at reversere, da det vil kræve 

min. 17/18 hp over for makkers svar på 

et-trinet. 

 

Da min hjerterfarve ikke er så god, vil 

jeg lidt konservativt melde 1 ut, og hvis 

makker kan noget andet end 2 spar efter 

denne melding kan jeg bedre give fuld 

gas. 

Da det er en makkerturnering kan jeg 

bedre leve med en lille undermelding, 

når jeg nu ikke har valgt at åbne med 

1ut. 

 

Min hemmelige 

makker 
 

I en af de sidste runder 

i efterårets makkerpar 

kom dette spil. 
 

Vi starter lige med meldeforløbet, hvor 

jeg sad Nord. Jeg må indrømme, at jeg 

fik flere overraskelser under melde-

forløbet. 

Overrasket over, at makker åbnede, og 

senere meldte spar. Der skal nok være 

en enkelt eller 2 af læserne, der forstår 

min aggressivitet, når makker viser 2 

esser og trumf dame på min 4ut. 

Makker er jo en sand mester til at vinde 

kontrakter, og det satsede jeg på med de 

7 . 
 

        N          Ø          S         V 

                                1         pas      

       1           pas      1         pas 

       4ut         pas      5        pas          

       7       alle pas 
 

Syd valgte T i udspil og sådan så det 

ud: 
 

S/ ingen  K873 

   EK654 

  - 

  EKB4 

B                        T654 

873                                   D2 

 KT987                               DB6 

 D986                                      T732 

  ED92 

   BT9 

  E5432 

  5 
 

Makker så ret optimistisk ud. Han 

kastede en klør på den udspillede ruder 

og stak med esset. Han trak E og 

knægten kom fra Vest! Nu kom der en 

pause på vel 2-3 minutter. Makker trak 

så 2 x hjerter, og da damen kom, trak 

han alle trumfer, hvor han endte på 

hånden. B blev trukket, og så kneb han 

i klør og havde rest. 

Set fra min stol var der ikke meget 

problem i det, men makkers kommentar 

efter spillet viste noget andet. 
” Det så så godt ud, indtil det lignede en 4-

1 fordeling i spar. Jeg endte med at falde 

tilbage på en anbefaling i Kelsey´s ”Bridge 

Odds” s bog. Når der er flere muligheder, 

kombineres chancerne bedst ved at toppe 

farven med flest kort og knibe i den anden. 

Bridge-guderne var med os i en fin 

kontrakt, som går hjem med jævn 

trumffordeling og god spilføring.” 

N 

V   Ø 

S 
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BK 83 
NYTÅRSKUR 

Sølv-turnering 
 

Søndag den 9. januar 2022, 
9.30 - ca.17.30 

Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse. 

 
Der spilles i seedede rækker.  
 
Præmier og Sølvpoint  
 
Pris:  
kr. 250,-/spiller Inkl. frokost samt 
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  
Mobile Pay 326961 med et tillæg 
på kr. 0,75. 
Husk navn og meget gerne dit DBf 
nr.  
 

Sidste frist for tilmelding:  
Torsdag 6/1.  

 

Max. antal deltagere: 50 par 
 

NYTÅRSBRIDGE 
 

VIG BRIDGE CLUB 
 

 
 

 
 

 

ONSDAG d. 29. DECEMBER 
 

Ingen resultater 

 

AFLYST 
 

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

 

BK 83 
 

Juleturnering 
½ Sølv 

Mandag den 27. december,  
 

Ingen resultater 

 

AFLYST 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     Høng Bridgeklub 
           inviterer 
              til 
 

Kyndelmisseturnering 
 

Søndag den 6. februar kl. 9.30 
 
Nyt spillested: 
Hovedgaden 37, 4270 Høng 
 
Styrkeopdelte rækker. Maks 36 
par. 
 
Præmier: 

Vinpræmier og sølvpoint. 

 
Indskud: 
300.- kr. inkl. Frokost, kaffe, te, 
frugt og kage. 
 
Tilmelding: 
Bridgeklubben4270@gmail.com 
eller tlf. 29 10 49 51. Tilmelding 
registreres, når betaling er 
modtaget. 
 
Betaling: 
Konto 8977 – 625972 eller 
MobilPay 29354 

Kalundborg 
Bridgeklub 
 

Indbyder til jubilæumsturnering 
d. 16. januar kl. 9.39- 17.30 
på Skolen på Herredsåsen 

Herredsåsen 5, 4400 
Kalundborg 

 

Barometerturnering – 
styrkeopdelte rækker efter 
handicap. 
 

Guldpoints og vinpræmier til de 
4 bedst placerede i hver række, 
samt spurtpræmier. 
 

Indskud-, 300 kr. incl. frokost, fri 
kaffe/the og eftermiddagskage. 
Øl, vin og vand kan købes. 
 

Tilmelding senest 02. januar- 
eller indtil fuldtegning (60 par) 
via: 
Klubbens hjemmeside 
Freddy D Andersen tlf. 60538052 
Ole Colding-Olsen tlf. 50402453 
 

Betaling: Tilmelding er først 
gyldig efter indbetaling på 
klubbens konto 

1551 - 10804787 
 

Vi ses i Kalundborg Bridgeklub 
 

Alle gældende 
coronarestriktioner vil blive 

fulgt 

mailto:Bridgeklubben4270@gmail.com
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Fra gamle dage 

       For ca. 20 år siden: 
 

 
 

 
 


