
BRIDGE
I Vestsjælland

Distriktet spillede

  Mixed par
           27. marts
         i    Slagelse.

Der var rimelig tilslutning, idet 14 par
mødte frem. Der blev naturligvis spillet
i  én række med 4 spil  mod hver. Det
gav  52  spil,  så  der  var  masser  af
muligheder både for tab og gevinst. Vi
ser lige feltets TOP-6.

1 Vera Petersen – Henrik K. Madsen,
   Islev/BK 83      48 
2 Anette Prehn – Jan Petersen,
   Ballerup/Kalundborg      43
3 Ann Jensen – Jesper R. Stokholm,
   BK 83      32
4 Pia Larsen – Thomas Nielsen,
   Kalundborg      30
5 Dagny Lundgaard – Carl Erik Møller,
   Kalundborg      16
6 Kirsten Klæbel – Preben Jakobsen,
   Kalundborg/Svinninge      12

Vera & Henrik tog 1.pladsen

Nr. 8   21. årgang   April  2022

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

5927 7761

Her er en 4 , hvor mestrene fik et stik
mere  end  alle  andre  ved  hjælp  af  en
god trumfbehandling. Det var mod Pia
og Thomas.  Øst  servede  med  E,  og
det var det eneste stik de fik. Blev der
skiftet  til  klør?  Under  alle  omstæn-
digheder  skal  ruderfarven  rejses  til  et
afkast af hjerter eller klør.

V/ ingen  DB9732
 KD98
 D
 E8

 654                                KT
 B75                               ET32
 532                                K9
 7632                              KBT54

 E8
 64
 EBT8764
 D9

Jan & Anette fik 2.-præmie

Ann & Jesper på bronzepladsen

Vi skal også se 2´erne. I dette spil var
alle i samme kontrakt, nemlig 3ut hos
Nord. Kun 2 par fik 11 stik. Hvem mon
det var? Det var turneringens nr. 1 og
2. Spiller de bedre end alle de andre?
De fik begge spar ud hhv. sp5 og spD.
Sjovt  nok  fandt  ingen  i  salen  Øst´s
gode hjerterudspil.

S/ ingen  K964
 EB72
 B5
 D43

 83                                   DB752
 K854                              DT93
 D64                                K73
 B852                               9

 ET
 6
 ET982
 EKT76

Når  man  får  præmie,  er  man  kvali-
ficeret til at få et spil i bladet. 
Her  kommer  3´erne.  I  dette  spil  tog
Jesper som den eneste i feltet 12 stik i
3ut efter udspil af  2. Hvordan gjorde
han  det?  Redaktøren  sad  ikke  ved

bordet, men her er en plan til 12 stik.
Når  B vinder udspillet  sendes  9 af
sted. Holder den stik er der 12 stik. 4 i
spar, 3 i hjerter og 5 i ruder. Bliver det
ikke 12? Flot!

V/ alle  EKD9
 K95
 K5
 T732

8753  B
 743           DT862
 D86          732
 965           EK84

 T642
 EB
 EBT94
 DB

Dagens  højeste  score  lavede  Inger
Trosbjerg  –  Benny  Kristensen.  De
vandt 6  doblet i dette spil til 1540.

S/ ø-v  BT92
 B654
 BT8
 KB

 ED43                             K85
 ED7                               2
 6532                              7
 T5                                  ED987632

 76
 KT983
 EKD94
 4

Det var Vera og Henrik, der doblede.

Distriktet  havde  6  pladser  til  DM  i
Svendborg at spille om. 
Vi  må  håbe  redaktøren  husker  at  få
nævnt resultaterne fra DM i September
nummeret.
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GULDTURNERING
i

Sorø BridgekluB
Søndag den 20. marts

34  par  udgjorde  feltet.  Der  blev
spillet i 3 seedede rækker med kun
10 par i A-rækken. Kortene var ens
i  rækkerne,  og  det  førte  frem  til
disse top-6 resultater.

A-Rækken

1 Torben Sværke – Henrik Rübner-P.
   Ballerup         32
2 Jørgen Arpe – Carl Andersen,
   Kalundborg         29
3 Jan Petersen – Thomas Nielsen,
   Kalundborg         28
4 Jørn Vestergaard – Frank Jørgensen,
   Hornbæk/Hillerød         11
5 Anders Andersen – Tommy Schmidt
   Elholm, Hillerød/Lejre           7
6 Mikkel & Tim Grønnegaard,
   Lejre/Blakset           5

Henrik og Torben var de ”heldige”
vindere af 1,15 guldpoints.

B-Rækken

1 Bente Kjeldal – Jens Erik Jensen,
   Sorø      73
2 Hanne Carlsson – Torkild Bogh,
   Islev      22
3 Niels Jørgen Jensen – Morten
   Hansen, Høng      16
4 Maybritt Thy – Poul Rasmussen,
   BK 83        6
5 Helle & Svend Ravn, 
   Ringsted        5
6 Alice Sørensen – Bent Møller,
   Ishøj/Sorø       -3

Bente og Jens Erik. 
Jens vandt 4 flasker - Bente 2

C-Rækken

1 Maibritt V. Olsen – Zandra Schmidt
   Willumsen, Reinh./Ballerup    46
2 Birgit Berth – Anette Nielsen,
   Sorø      12
3 Annelise Nordenstedt – Kell  
   Munkløv, Sorø        8
4 Susanne Sørensen – Brit Jensen,
   Jyderup        7
5 Erna Hansen – Rita Simonsen,
   BK 83        6
5 Vera Bukhave – Ingelise Schou,
   Ishøj        6

Maibritt og Zandra vindere af C-
rækken. Her med 3 flasker til hver.

Allerede i første runde kl. 9,30 mødtes
A-rækkens vindere og 2´ere. I 5 af de 6
spil  fik  begge  par  middel,  så  meget
udsving  var  der  ikke.  Jørgen  og  Carl
var N/S i dette spil. De meldte og vandt
2ut. Det var en næst-top, og de var så
foran med 2.

V/ alle  D9754
 B
 ED96
 EB9

T  EK632
 ET             98642
 BT832       54
 K8742       D

 B8
 KD753
 K7
 T653

De  2  ut  var  det  systemet  havde
beregnet som normalscore. Kun 2 par i
feltet ramte den melding. Hm!
Afstanden  var  3  efter  dagens  sidste
spil,  så der skete tilsyneladende ingen
store  katastrofer  undervejs  i  turne-
ringen. 

Her  er  et  spil  fra  runden  mellem  A-
rækkens  2´ere  og  3´ere..  Jan  og
Thomas sad Ø/V mod Jørgen og Carl
på den anden led. Her var udspillet fra
Syd  4 mod de meldte 4 . Nu gjaldt
det så bare om at finde  D inden N/S
blev lukket ind. Det lykkedes for Øst,
og han har nok sendt  en venlig tanke
mod Syd. Hvis Syd starter med E, er
det nemt for Nord at bede om klørskift,
og så  kan kontrakten ikke vinde.  Der
bliver 4 tabere fra start. En rudertaber,
2  klørtabere  og  en  klørtrumfning.
Nogle  dage  er  man  mere  heldig  end
andre.

Ø/ ø-v  8
 862
 BT9853
 EK7

EKB653  D7
 KT5         EB743
 6              K
 D98         T6543

 T942
 D9
 ED742
 B2

I de 2 andre rækker var sparkontrakter
langt  det  hyppigste,  der  blev  spillet.
Nogle  få  par  i  B  og  C  fandt
”superofferet”  i  5 .  Den vandt  endda
en enkelt gang i C-rækken. Det var dog
et  offer  mod  en  kontrakt,  der  var
forholdsvis nem at sætte.

På grund af  de forskellige  antal  par  i
rækkerne,  var  der  en  lille  skævhed  i
turneringen.  I  B-  og  C-rækken mødte
man kun 9 af de 11 modstandere. Det
havde  dog  ikke  den  helt  store
indflydelse på resultaterne.
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Distrikts hold
2 kampe er blevet spillet 6. marts og nu
er stillingen:

Serie 1

1 Knud G. Rasmussen 103,67
2 Hans Jørgen Kolding 102,18
3 Martin Rather   86,07
4 Lise Madsen   69,87
5 Christian Christiansen   62,92
6 Mai-Britt Thy   55,29

Serie 2

1 Per Quist Nielsen  107,07
2 Freddy Dybdahl Andersen    91,62
3 Preben Jakobsen    87,49
4 Inger Trosbjerg    78,22
5 Elsebeth Maagaard    65,98
6 Jonna Kjelkvist Larsen    49,62

Ja, der blev spillet en masse bridge, og
det var blandt andet med disse kort,

Ø/ alle  E942
 E8542
 43
 B9

75  DB83
 DB9           73
 B865          T72
 8762           KDT4

 KT6
 KT6
 EKD9
 E53

Her var kontrakten ved langt de fleste
borde  3ut  hos  Syd.  I  serie  1  var  en
jubeloptimist i 6 ut. Med spar ud blev
der 9 stik. I feltet som helhed varierede
det opnåede antal stik fra 8 til 13. Kik
lidt på spillet  og regn ud,  hvordan en

enkelt  Syd  tog/fik  13  stik.  Hvad
spillede Vest f. eks. ud?

Vi  tager  et  spil  mere.  Hvad  tror  du
flertallet spiller på disse kort?

Ø/ ø-v  KDT72
 D6
 65
 DT96

E  B84
 B92            EKT54
 KD9843     E7
 K87            E42

 9653
 873
 BT2
 B53

Ligesom  med  svaret  på  første  spil
kommer ”løsningen” sidst i teksten.

Vi  er  nu  nået  frem  til  sidst  på
eftermiddagen.  Her  kommer  et  spil,
hvor en træt spiller havde glemt, at det
var holdturnering eller havde glemt den
lille tabel, som i 3ut går til tallet 9.

Ø/ ø-v  B983
 EBT97
 KD95
 -

K5  72
 D64            85
 EB872       4
 E94            KBT87632

 EDT64
 K32
 T63

  D5

Nord spillede D ud, og Vest fik 7 stik
i 3ut.

Jeg  gad  godt  vide,
hvad Vest sagde til
makker efter spillet
(og  hvad  makker
havde  af  kommen-
tarer).

Vi kikker på det første spil. Her valgte
Vest  at  starte  med  9.  Så  var  der
pludselig 5 stik i hjerter. Nu skulle Øst
og Vest kaste hhv. 3 og 2 kort på hjer-
terne. Allerede her skal Ø/V holde øje
med  makkers  afkast.  Der  må  have
været  lidt  fejl  i  deres  afkast,  så  den
heldige Syd tog alle 13 stik.
I det næste spil var der ikke mange, der
kom i slem. Ét par i serie 1 spillede 6 ,
og ét par i serie 2 var i 6 . Der var 13
nemme stik, både når man kniber  og
topper hjerterfarven!

”Har du nu spillet fodbold igen?”
”Næh, nej, jeg spiller bridge med min
kone.”

BK 83
inviterer til

Skjold Burne Cup
Skærtorsdag

14. april kl. 9.30-ca. 17

Spillested: Slagelse Bridge Center,
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse 

Pris: kr. 275 pr. spiller inkl. frokost
samt kaffe/te/kakao hele dagen. 

Vinpræmier og sølvpoint 

Turneringsform: Der  spilles  i
seedede rækker 

Tilmelding: Bridge  83,  tlf.  5852
3886. E-mail 2312@mail.dk 

Betaling til  Sydbank  konto  6820
1276778  eller  Mobile  pay  326961
med tillæg af  0,75 kr.  Husk navn,
adresse og gerne DBf nummer.

Tilmelding  regnes  først  som
modtaget, når betaling foreligger

Der må godt spilles bridge i påsken
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Din Melding?

Du sidder Syd med denne hånd:

     KT8742    96    E    EKB6   

    N          Ø         S       V
                                      1
   2         pas       ???

Det er makkerpar og ingen er i zonen. 

John Heidelbach, BK 83

Melder  4hj. Går ud fra at makker har
en  svag  springindmelding  med  6-10p
og 6-farve.  De fleste  af  de  point  er  i
hjerter, hvorfor man kan udlede at 1ru
åbneren har de fleste af  pointene i  de
øvrige farver. Evt. slemovervejelser bør
også skrinlægges af samme grund. Det
er vanskeligere at skifte farve her, hvis
man eksempelvis gerne vil forsøge sig i
sparfarven. 2sp er gerne defineret som
5+farve  og  ca  10-14p  og  ikke  krav.
Ideelt  bør  fjenden vel  spille  trumf ud
her for at reducere bordets trumfer, og
derved  mindske  ruderaftrumfninger.
Endelig -  i  makkerpar satses der ikke
voldsomt på eksempelvis slem, når en
score på 4hj med 12 stik kan være lige
så meget værd som en vundet lilleslem.

Per Granlund, BK 59

Kan ikke se noget problem her, da 2 Hj
viser 0-8 Hp og 6 farve (med 9-10 Hp
indmeldes med 1 Hj)
Åbner har 12+ og hans makker har max
9 Hp, ellers ville han melde eller doble.
Det giver makker ca. 5 HP.
Når  makker  er  udenfor  zonen  har
makker 5 med hjerter som trumf.
Da  jeg  har  3  sikre  plus  en  ruder-
trumfning,  er  der  altid  10  stik,  med
mindre hun har Hj Txxxxx og Sp DB,
for så har vi gået glip af 4 spar.
Da det er et problemspil, hælder jeg til
den mavefornemmelse at  4  hjerter  vil
gå 1 ned og 4 Sp går hjem, men ved
bordet vil jeg altid melde 4 hjerter.

Svend Stenhøj, Rørvig BK
I  følge  mit  system  har  jeg  2
muligheder.  Jeg  kan  enten  melde  pas
eller  melde  2  ut,  der  spørger  om om
styrke  og  tophonnører  i  hjerter.
Umiddelbart  synes  jeg,  at  hånden  er
spillestærk  i  en  hjerterkontrakt,  men
med åbningshånden bag på sparfarven
falder håndens værdi muligvis noget.
Uanset dette prøver jeg et gameforsøg
og melder  2 ut.  Hvis svaret er 3 klør
(dårlig farve og dårlige HP), melder jeg
3 hj.

 Karsten Meiland, BK 83
Jeg er en tøsedreng og melder 3 hj. Nu
må makker melde pas med minimum,
eller  hæve,  hvis han er  god inden for
intervallet.  Det  må  være  risikofrit  at
melde 3 hj, ellers har makker meldt ind

på for dårlig farve, og så kan han lære
det.

Jan Petersen, Kalundborg

Jeg vil melde 2 ut, som beder makker
beskrive  sin  2  hjertermelding,  med
mulighed for med 3klør/3ruder at vise
minimum dårlig farve / minimum med
med  noget  i  hjerterfarven.  3  hjerter
maks men farven er ikke super   3 spar
maks og god hjerterfarve, og endelig 3
ut gående seksfarve i hjerter. Med alle
maks  svar  fra  makker  spiller  vi  4
hjerter,  og  med  minimum står  vi  i  3
hjerter.  Min  hånd  kan  tale  udspil  i
klør/ruder/ og hjerter, spar ud er ikke så
rart, men så må vi håbe på makker.

Min  hemmelige
makker
I  en  af  de  første
runder i forårets mak-
kerparturnering  kom

dette spil.

Vi starter lige med meldeforløbet, hvor
jeg sad Nord. 

        N          Ø          S         V
                                1         D
       3ut ?      pas      4     alle pas  

Jeg var lidt  stolt  over,  jeg huskede at
vise en ubekendt singleton med de 3ut,
som viste 9-11 og 4-korts støtte i spar.
Jeg havde jo næsten 9 HP. 
Makker viste ikke interesse for mere og
gik blot i udgang.

S/ ingen T752
EDB4
4
B963

EB K6
K852          963
T865          D973
EDT           8542

D9843
T7
EKB2

 K7

Vest spillede  5 ud, som blev stukket
af Øst med damen og makkers konge.
Nu  lagde  makker  T  i  bordet,  som
holdt stik. En fornyet knibning gik også
godt, og en klør blev kastet på  E. Nu
gik  der  lidt  tid,  og  jeg var  klar  til  at
spille  spar,  men  nu  forlangte  makker
den sidste hjerter, hvor Øst kastede en
lille  klør  og  makker  lagde  K.  Hvad
sker der?? Vest var inde på  K og trak

E. Makker trumfede og spillede trumf.
Fjenden fortsatte i  ruder,  som makker
stak  og  spillede  trumf  igen.  Makker
havde  rest  og  fik  sine  10  stik.  Vest
nikkede  lidt  imponeret  og  roste  min
hemmelige  makker.  Jeg  spurgte  ham
senere, hvorfor han fik de rosende ord,
da  jeg  ikke  havde  set  det  smarte  i
makkers spilføring.

”Hvis jeg efter at have kastet en klør
på E og spiller spar, kommer Vest ind
på bonden,  trækker  E og  spiller  sin
sidste hjerter, som Øst kan trumfe med

K.  Vest  får  senere  stik  på  E.  Det
giver  kun  9  stik.  Du  var  rigelig
aggressiv. Kan du se det nu?”

Det kunne jeg ikke, men jeg nikkede.
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MELLEMRÆKKEN
5. marts blev der spillet 2 kampe. Det
var kun MR 1, der spillede, da de er 12
hold.  (MR  2  har  kun  10  hold).  Her
fokuserer  vi  på  lokalopgøret  mellem
vores  2  hold  i  mellemrække  1,  som
mødte hinanden i denne runde.

Vores  hold her spillede disse kampe:
Formiddag:
Michael Soetmann – John Maagaard

79 - 97

Ole Colding-Olsen – Anne-Marie
Frøhlich       39 – 94

Eftermiddag:
John  Maagaard  –  Ole  Colding-Olsen

64 - 49

Når man kikker  alle  spil  igennem fra
opgøret,  var  der  ikke  mange  store
udsving. Vi skal helt frem til spil 28 tæt
på afslutningen.  Havde trætheden fået
overtaget?

Spil 28
V/ n-s  EDT4

 KB6
 KT54
 82

KB9652  -
 82              T95
 93               8762
 765             KDT943

 873
 ED743
 EDB
 EB

Michael  Wonterghem  –  Lisbeth
Søndergaard sad N/S ved det ene bord.
Meldingerne  gik  her  i  stå  i  2ut!  Den

blev spillet nydeligt med 13 stik efter
udspil  af  8.  Jan  Petersen  –  Martin
Frandsen var godt tilfredse som Ø/V.
270 til N/S
Ved  det  andet  bord  var  det  Ole
Colding-Olsen  –  Vagn  Brobæk  med
N/S´s kort. De nåede i 6  også med 13
stik, og det var igen efter udspil af 8.
Carsten Hansen-Nord – Viktor Kolding
kunne ikke gøre meget ved det.
1460 til N/S.
Spillet  var  ikke  nok  til  den  endelige
sejr til Kalundborgholdet.

Et par spil senere så kortene sådan ud

Spil 30
Ø/ ingen  E

 7
 EKBT75
 KB874

75432  8
 K652        EDT43
 6               D9832
 T92          53

 KDBT96
 B98
 4
 ED6

Michael – Lisbeth var lidt skarpere her.
De  fik  meldt  4 ,  men  missede
slemmen.  De  tog  alle  13  stik  efter
udspil af 6.
510 til N/S.
Ole  og  Vagn landede  som N/S  i  5 ,
som ikke blev doblet. Det gav 8 stik.
150 til Ø/V.

Efter de 7 kampe er slagelsespillerne på
10. pladsen, medens Kalundborgs hold
indtager 12. pladsen.

Den 26. marts var der så fuldt program.

Mellemrække 1
Allan Christiansen – John Maagaard

63 - 28
Jesper Bøgh - Ole Colding-Olsen

41 - 36
John Maagaard – Steffen Yding

80 - 40
Ole Colding-Olsen - Lisbeth Bentsen

34 - 109
Her  et  spil  fra  formiddagen.  Du  kan
lege lidt med.
Hvad tror du er bedste score til N/S og
hvad med Ø/V?

S/ n-s  DT5
 KD
 T76
 ET542

E2  B763
 9754         62
 82             EKDB543
 KB976     -

 K984
 EBT83
 9
 D83

Pointene  er  her  jævnt  fordelt,  så  du
gætter  rigtigt,  der  er  ikke  udgang  i
spillet, men der var nedgange!
Pia Larsen – Vagn Brobæk sad Øst og
gik 2 ned i 5 D = 300 til N/S.
Niels Olsen – Jan Petersen sad N/S og
valgte at spille 4  (udoblet).  De fik 6
stik! = 400 til Ø/V. En ret stor negativ
dobbeltdækker.
Inger  Trosbjerg  –  Elsebeth  Maagaard
sad N/S og spillede 2  til 110 til N/S.
Lisbeth  Søndergaard  –  Michael
Wonterghem spillede  normal  kontrak-

ten 3  9 stik = 110 til Ø/V. Det blev en
lille positiv dobbeltdækker.
Bedste N/S score var Vest 3ut D med 6
stik.= 500 til N/S.

Efter  dagens  2  kampe  er  John
Maagaards hold nr. 10 med 75,74.
Ole Colding-Olsen er placeret som nr.
12 med 55,11.

Mellemrække 2 Y
Tommy Madsen - Ib Larsen - 

69 - 71
Henning Druedal - Bent Daugaard - 

73 - 77
Ib Larsen – Ejgil Sjøgaard

43 - 92
Bent Daugaard – Jørgen Holm

114-53

I den samlede stilling er Ib nr. 4 med
82,26. Bent er på 5. pladsen med 79,92.

Her  et  spil,  hvor  du  som  Nord  skal
spille ud mod 6 . Du har denne hånd:

     T9    KDT97    E643    52

Nu  skal  du  gøre  rigtigt  for  at  sætte
kontrakten. Spilfører har meldt spar og
senere klør.
Mod  en  klørkontrakt  valgt  alle  K.
Dog  valgte  en  enkelt  Nord  E,  men
makker må have glemt at kalde, da man
fik 12 stik???? Kun to par meldte de 6
,  og  de  vandt  begge  efter  hjerter-
udspillet.
Ib Larsen og Jens Erik Jensen var det
ene par!
Hans-Henning  Nielsen  –  Poul  Olsen
(Daugaards  hold)  sad  desværre  N/S  i
det andet tilfælde.

Nu har du lidt tid, inden du ser spillet
på næste side.
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Sådan sad det.

N/ alle  T9
 KDT97
 E643
 52

EKD64  2
 E              6532
 D7            B98
 EDT83     KB976

 B8753
 B84
 KT52
 4

I kender alle det med held. Nogle dage
lykkes det meste, og andre dage går det
galt. Vi ser i det næste spil, hvordan det
for Daugaards hold bare går der ud af,
medens Ibs hold gør forkert. Det passer
fint  med  resultatet  i  dagens  sidste
kamp.

Ø/ ingen  K763
 ED65
 8
 8743

E542  BT98
 2               KT98
 EKBT94  762
 T6            B5

 D
 B743
 D53
 EKD92

På en god dag spiller du som Vest 5
Doblet  og  får  11  stik.  Det  var  Hans-
Henning  og  Poul  (Daugaards  hold),
som var de heldige, som ikke fik klør
ud. Deres holdmakkere Ole Halvorsen
– Preben Jakobsen spillede de kedelige
3 ,  hvor  næsten  hele  feltet  var  i  4 .

Der var kun 9 stik. En dobbeltdækker
var hjemme.
Ib og makker Jens Erik hørte til  dem,
der  spillede  4  og  gik  ned,  medens
holdmakkerne  Ida  og  Gorm  måtte  se
deres modstandere spille 2  med 9 stik.

Vi slutter med en slem. Kun 2 par var
ikke  i  slem.  Det  ene  af  dem  var
naturligvis  Hans-Hennings  og  Pouls
modstandere.  +530  til  holdet.  Ja,  det
var en god kamp.

V/ ingen  KDBT9
 D962
 ED9
 E

742  86
 753           BT84
 T2            K653
 TD8652   T93

 E53
 EK
 B874
 KB74

Breddepokalen
Spiller næste runde 1. maj.

Maj nummeret forsinkes et par dage, så
vi får resultaterne med inden ferien.
Vi har stadig 2 hold med i turneringen

PokAlTurNeriNgeN

Vi er nu nået til  4.  runde. Vi har her
stadig  et  enkelt  hold  med.  Den  13/3
måtte  Vagn  Brobæks  Kalundborghold
en tur til Lyngby.
Vagn er  vores  trofaste  referent.   Han
fortæller:

Efter  at  have  vundet  kampen  i
pokalturneringens  1.  runde  den  3.
oktober 2021 vandt vi uden kamp i 2.
runde.  Derfor  var  vi  oversidder  i  3.
runde.  3.  runde  er  for  dem,  der  har
vundet én af de to første kampe.

Så efter ½ år siden første kamp var vi
derfor  sultne  efter  at  spille  pokal-
bridge. Desværre afspejlede sulten sig
ikke  i  melde-  og  spillefærdighederne
og resultatet. Ingen af os spillede op til
vores bedste.  Vi havde udekamp mod
et hold fra Lyngby – Søborgområdet og
vi  spillede  i  Lyngby  Bridgeklubs
velegnede  og  hyggelige  lokaler.
Hyggelig  modtagelse  og  kamp  og
lækkert  smørrebrød  efter  16  spil.
Holdet  bestod  af  Jytte  Dahl,  Mette
Koefoed, Ole Koefoed og Niels Tofte,
der  var  substitut  for  holdkaptajn  Ole
Plam,  der  desværre  var  sygdomsramt
på kampdagen. 

Et hold, som vi vel havde en fifty-fifty
chance for at slå. Vores hold bestod af:

Jan Petersen,  Niels  Olsen,  Pia  Larsen
og Vagn Brobæk. Vi tabte kampen 95
– 61 IMP efter 40 spil.  Vi var bagud
med 8 IMP efter 8 spil og efter 32 spil
var vi bagud ud med 24 IMP. Flere spil
var årsag til nederlaget bl.a. dette, hvor
modstanderne meldte lilleslem. Der er
faktisk storeslem i kortene. 

Spil 37

N/ n-s  7
 E752
 E7
 EK9876

D8632  B94
B986        T3
 BT52      KD864
 -              T54

 EKT5
 KD4
 93

  DB32
Ved bord 1 sad modstanderne 
Nord/Syd og meldingerne gik:

    N           Ø           S         V
   1           pas         1        pas
   2           pas         3  *   pas
   3ut         pas         4         pas
   6                  alle pas
* 3  = 4. farve
Ved bord 2 sad Kalundborg Nord/Syd
og meldingerne stoppede ved 3 UT. Vi
er således ude af pokalturneringen for i
år,  og  ser  frem  til  næste  års  pokal-
turnering, som vi håber bliver corona-
fri med flere tilmeldte end i år.

Tak til Vagn
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diSTrikT VeSTSjællANd
Inviterede til

ÅBEN KLUBMESTER PAR
TURNERING

SØNDAG DEN 13. MARTS 

13 par havde meldt sig under fanerne.
(ingen  aflysning!)  Det  var  en  fælles
turnering  for  distrikterne  Østsjælland,
Storstrøm og Vestsjælland. 
Alle  spillede  i  samme  række  men
mødte kun 7 af modstanderne. Ja, der
var  en  oversidder  runde  for  flere  af
parrene.  De  bedste  7  par  efter  de  28
spil ses her:

1 Charlotte Holmes – Susanne Olsen,
   Præstø/Faxe 41
2 Niels Borup – Michael Thy, 
   BK 83 20
3 Tove Christensen – Freddy Nissen,
   Skælskør 15
4 Suzanne Jensen – Vagn Petersen,
   Faxe   7
5 Pernille Kirkeskov – Lene Hesseldal,
   Skælskør  -1
6 Poul Erik Andersen – Carsten
   Pedersen,  BK 83  -2
7 Hanne Andersen – Anette Pedersen,
   BK 83  -4

Her er et spil,  hvor Vinderne fandt et
godt  ”offer”  mod  4 ,  som vinder  10
stik. De sad N/S og vovede pelsen med
en 5  melding.  Øst  startede med  E.
Det var nu lidt svært at læse Vests store
honnør.  Fortsætter  man  med  spar,
vinder  5  11  stik  ved  hjælp  af  en
trumfningsknibning i ruder. Trumferne
trækkes og  B spilles ud efter kongen
er trukket og så er ruderfarven er rejst.

Jeg sad altså ikke ved bordet, så teorien
til 11 stik er min.

Fordelingen var denne:

V/ alle  432
  EKD842

 4
 T54

KD  EBT9876
93              6
 D9873      T5
 EB82        K93

 5
  BT75

 EKB62
  D76

2´erne havde også et fint ”offer”. Niels
og Michael var de eneste, der ”ofrede”
mod en sikker 4  hos Ø/V. De meldte
og  vandt  4  som  N/S  med  denne
fordeling:

Ø/ n-s  EB9863
 B92
 T
 ET6

D5  K2
ET63           K8754
 K762          ED843
 K42            9

 T74
 D
 B95
 DB8753

Der er umiddelbart kun én taber i spar,
én i hjerter og én i ruder , da D sad i
plads. De 4  blev oven i købet doblet.

Mysterie?
Jeg  fandt  dette  kort  på  nettet.  Nu  til
dags er det ikke svært at fremstille alle
mulige slags kort. Dette kort er ganske
givet  ikke  dansk.  Mon  en  af  læserne
kan hjælpe? Oppe i højre hjørne ses lidt
skriblerier. Jeg har forstørret det. Hvad
der  op  og  ned,  har  jeg  prøvet  at
korrigere  for  ved at  vise ”teksten” på
begge leder. Er det arabiske eller er vi i
asien? Lad mig høre fra jer!

SkAl   -   SkAl ikke
I  går  spillede  vi  hold  i  Jyderup  BK.
Niveauet  i  Jyderup  er  ikke  divisions-
bridge.

Først et eksempel på en god slem.
Du overraskes af makkers (Syd) åbning
med 1 .  Han støtter  din sparmelding,
og viser et es og så er man i 6 . Kun
meldt ved et bord.

Ø/ n-s  EKDB3
 E3
 D53
 KD7

96  75
 DBT84     9762
 94             76
 ET54        B8632

 T842
 K5
 EKBT82
 9

Næste slem skal man ikke i. Du har 17
HP. Makker har 15HP. 32 HP er ikke
nok til slem, det ved enhver begynder.
Kun et bord var ikke i 6ut.

N/ ø-v  T873
 T6
 BT764
 96

 E96  KB42
 E32           KD84
 K82          ED93
 ED84        T

 D5
 B975
 5
 KB7532

                    red.
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Distriktet afholder indledende
runder for 

kluBHold
Søndag 24. april i Slagelse
Bridgecenter 9.30-17.35

TURNERINGSFORM:  Monrad  efter
DBf’s forskrifter: Der spilles ca. 60 spil
(5 kampe à 12 spil, 6 kampe à 10 spil
osv. – alt efter antal hold) (alle med 1
halvleg). Ved start af hver kamp sætter
hjemmeholdets kaptajn med makker sig
NS ved det åbne bord og holdmakkerne
ØV ved det lukkede. Modstanderholdet
kan  nu  sætte  sig,  som  de  vil.  Der
anvendes  EDB  lagte  kort  og  Bridge
Mates.  Der  foretages  multiholds-
beregning.  Resultater  vil  være
tilgængelige umiddelbart efter rundens
afslutning. 
SYSTEMER: Alle systemer er tilladt,
hvis  de  er  dækkende  beskrevet  i
”Systemer  og  Konventioner”  eller  i
”Dansk  Bridge”.  Systemkort  er
naturligvis  obligatorisk.  Anvendes
højkunstige systemer, skal  en udførlig
beskrivelse  udsendes  til  samtlige
modstandere  og  turneringslederen,
senest  2  dage  før  kampstart.  I  øvrigt
gælder  DBf´s  turneringsbestemmelser
§ 341. 
PRÆMIER:  Der  er  vinpræmier  til
nummer 1 og 2. De 4 bedst placerede
hold  er  kvalificeret  til  at  spille
Distriktsfinale  søndag  den  21.  august
9:30 i Slagelse BC. 
SØLVPOINT: Der spilles om 7,5 SP
pr.  kamp.  Kampresultater  udregnes
efter  den  kontinuerte  WBF  skala  20.

Mindst  14,00  er  vundet  kamp,  6,01-
13,99 er uafgjort. 
SPISNING:  Alle  er  tilmeldt  spisning
som det fremgår af tilmeldingslisten på
hjemmesiden. Kaffe, øl, vand m.v. kan
købes  til  centrets  sædvanlige  priser.
APPELKOMITE:  Nedsættes  af
turneringslederen efter behov.
SUBSTITUTTER:  Alle,  som  er
medlem af  den pågældende klub,  kan
indtræde. Dog kræves, at de har været
opført  som  medlem  af  klubben  siden
den 31/12 2021. Alle hold opfordres til
at have minimum et par stående ”stand
by”. 
TILMELDING: Skal være Otto Rump
i  hænde  senest  torsdag  den  14.  april
2022.  Husk  at  angive  om  fortæring
ønskes! 
BETALING:  DKK 600,-  per  hold til
Distriktets  konto  1551  4691823512  –
husk  holdets  navn!  Fortæring  bedes
betalt  samtidigt  (DKK  25,-  per  stk.
smørrebrød) 

Hvis du tøver, så meld ikke pas.
Det kan gøre det svært for
makker, at komme ind i

meldeforløbet med en god
begrundelse.

Fra gamle dage
       For ca. 20 år siden:

Det var fra DM 2001
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