BRIDGE
I Vestsjælland
Skærtorsdag
afholdt

BK 83
Skjold Burne Cup
Der var rift om at komme til at spille.
Der var mange spillere udefra. Kun 19
af de 32 par var fra vort eget distrikt.
Nu må vi se, om der er fordel ved at
spille på ”hjemmebane”. Der blev
spillet i 4 rækker á 8 par. Bedste
halvdels resultater kommer her:
Blå række
1 Vera Petersen – Henrik K. Madsen
Islev/BK 83
21
2 Anne Merete Hedegaard – Peter
Gallmayer, Haslev/Præstø
14
3 Karsten Andersson – Henrik Larsen
Amagerland
8
4 Jack Johansen – Sten Larsen
Frederikssund
-4

Nr. 9 21. årgang Maj 2022
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail: ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Rød række
1 Jytteneia Kamstrup – Jørgen Arpe
Kalundborg
25
2 Jonna Kjelkvist Larsen – Ib Larsen
Sorø
22
3 Bo Troels Meier - Fredrik Örlegård
Døvesklub, Kbh.
14
4 Þorgerður Jónsdóttir - Sigurjón Helgi
Björnsson, Isl./Grønland
11

Toppen i rød række Jytteneia og Jørgen
Ø/ ø-v

EKBT2
8765
76
B8

Række vinderne Vera og Henrik

Her var der 10 lette stik i 3 ut på Syds
hånd. Mærkeligt nok var det kun meldt
2 gange i blå række (11 stik). I rød én
gang hos Nord med hjerterudspil (12
stik). I den hvide række var en enkelt
Syd i 3ut med spar ud (7 stik !!).
Sluttelig var en enkelt Syd i den grønne
række også i 3ut med spar ud (8 stik).
Syd er garanteret 10 stik uanset udspil.
Det er meget dristigt at prøve at få 11,
når 10 stik er i hus.
Hvid række
1 Kirsten Klæbel – Preben Jakobsen,
Kalundborg/Svinninge
13
2 Lars Jørgensen – Jan Mikael Petersen
Kalundborg
12
3 Senna Madsen - Aase Midholm,
Søborg/Vedbæk
11
4 Mariette Tellerup – Bent Hansen,
Sorø/BK 83
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Dagens spil
943
EKB9
ET
KD94
N
V Ø
S

D86
42
KDB
ET763

75
DT3
985432
52

Vinder i hvid række Kirsten og Preben
Grøn række
1 Anni Engkebølle - Susanne Ryberg,
Høng
28
2 Annette Møller – Else Olsen,
Culbertson
20
3 Tove Bagger – Sanne Jespersen,
Colbertson
3
4 Erna Hansen – Rita Simonsen,
Søborg/Vedbæk
-2

Topscorer grøn række Anni og Susanne
============================

Tilsyneladende !
Kapitel 1
Der var engang ret megen snak om de
mærkelige fordelinger, som opstod på
grund af de nymodens kortblandemaskiner.
I Torsdagsbridge benytter man stadig
den enkle metode med håndkraft. Jeg
sad Øst, og alt var normalt i dette
meldeforløb:
N
Ø
S
V
pas
pas 1
2
2
pas 4
alle pas
Som forventet startede Syd med E.
Heldigvis dukkede makker op med K.
Der var så lige tabere til de to røde
esser. 11 nemme stik.
B62
EKD74
N
K83
B64
V Ø
KT32
5
S
D96
EK32
E
Hvordan gik det så. Du kan se kapitel 2
senere i bladet.
1

Distrikts hold
De sidste 2 kampe er blevet spillet 10.
april. Slutstillingen blev denne:
Serie 1
1 Hans Jørgen Kolding
128,11
2 Knud G. Rasmussen
119,03
3 Martin Rather
98,84
4 Lise Madsen
87,02
5 Maj-Britt Thy
86,79
6 Christian Christiansen
80,21
Vinderholdet har dermed kvalificeret
sig til Mellemrækken. Holdet bestod af
Hans Jørgen & Viktor Kolding, John
Erik Nielsen, Henrik Karlsen, Lis Hjort
Jensen og Poul Olsen.

Tillykke !

Serie 1 vinderne med 2 substitutter.
Fra venstre Johnny Christiansen (S),

Multihold blev vundet af Benny
Kristensen – Henning Madsen fra MajBritts hold med 12,86.
Serie 2
1 Per Quist Nielsen
127,61
2 Freddy Dybdahl Andersen 121,12
3 Preben Jakobsen
101,34
4 Inger Trosbjerg
99,73
5 Elsebeth Maagaard
75,32
6 Jonna Kjelkvist Larsen
74,88
Per Quist Nielsens hold bestod af:
Kaptajn Per, Heidi Quist Nielsen,
Kirsten Westberg og Ivar Petersen. De
spiller i serie 1 næste sæson.

Tillykke !
Multihold blev vundet af Lars Bagge –
Martin Høeg-Sørensen fra Freddys
hold med 12,68.

Henrik Karlsen, Jesper Stokholm (S)
og kaptajnen Hans Jørgen Kolding.

N/ ingen

KD9
EKB63
K54
K4

T2
EB87632
BT76
N
V Ø
S

EB87432
4
DT
E95

T65
D9875
9
D832
Dagen fik en barsk start. Allerede i
dagens første spil skulle man holde
tungen lige i munden. Standardkontrakten var naturligvis 6 hos Ø/V.
Den blev dog ikke meldt alle steder.
Ruder ud og ruder til trumf satte den
straks. Kun ét par i hver serie meldte
og vandt den usættelige 6 ut.

Serie 2 vinderne med 1 substitut.
Fra Venstre Ivar Petersen, Kirsten

En enkelt glad Øst vandt slemmen med
ruder ud, da der ikke blev returneret
ruder, måske på grund af frygt for
afkast på K.
En slem mere er der her,
Ø/ alle
EDT753
K652
ET
E
64
K92
N
T94
B
V Ø
B742
D853
S
KD92
B6543
B8
ED873
K96
T87
Læs mere næste side

Westerberg, Kenneth Petersen (S) og
kaptajnen Per Quist Nielsen.
2

I dette spil fra formiddagens kamp mod
Preben Jakobsen var Kirsten Westberg
– Ivar Petersen fra Per Quist´s hold i
serie 2 de eneste, der fandt lilleslemmen. Den var der - både med spar og
hjerter som trumf. I serie 1 var halvdelen af feltet i slem.
I serie 2 var der lagt op til en slags
finale, idet den sidste kamp stod
mellem 1´erne og 2´erne før kampen.
Per Quist havde dog en solid føring på
16 KP. Her er et spil fra ”finalen”. Det
var et ret usædvanligt spil, idet Freddy
og Carl Andersen ved det ene bord
spillede 2 som Øst med 5 stik. Ved
det andet bord spillede holdmakkerne
Lars og Martin også 2 dog som N/S
og vandt den indbyrdes match, da de
fik 10 stik.
Jeg tror, der var et meldekiks !
N/ ø-v

9
DT
T743
DBT743

Vi har modtaget:

23. april blev sæsonen afsluttet med de
sidste 2 kampe.
Mellemrække 1

Dette spil gav anledning til lange
meldediskussioner, uden at der blev
fundet en tilfredsstillende løsning.
Måske kunne du opfordre læserne af
Distriktsbladet til at give et bud?
Mange hilsener
Gunna Steffensen, Kalundborg BK
Hermed er spørgsmålet givet videre til
læserne. Redaktionen afventer spændt.

BT63
965
KD92
95
N
V Ø
S

D752
EKB43
8
862

EK84
872
EB65
EK
Pers hold må have været lidt
bekymrede allerede efter første halvleg.
Forspringet var skrumpet. Til slut vandt
Per dog sammenlagt efter et nederlag
på 5,05 – 14,95.

MELLEMRÆKKEN

Hvad denne runde type kort kan bruges
til står hen i det uvisse. Ikke velegnet
til bridge!!!

John Maagaard – Jesper Bøgh
79 - 74
Ole Colding-Olsen – Nils Trier
92 - 61
Lisbeth Bentsen – John Maagaard
76 - 130
Henrik Ploug – Ole Colding-Olsen
65 - 61
John Maagaard endte som nr. 8 med
104,88.
Ole Colding-Olsen sluttede som nr 12
med 79,62. De må så ned og vende i
mellemrække 2 i næste sæson.
Fra den første kamp skal vi lige se et
spil hvor Jan Petersen – Niels Olsen
(Oles hold) sad Ø/V og var med til at
sikre sejren. De meldte og vandt 4 hos
Vest. Det var der kun 2 par ud af de 12,
der gjorde.
N/ ingen
EB4
D95
B52
E764
T9863
KD72
N
ET6
K732
V Ø
E876
DT9
S
K
D5
5
B84
K43
BT9832
Nord spillede som ved næsten alle
borde E ud. Fidusen her er kun at
afgive èt sparstik. Det gøres ved at

spille spar 2 gange mod spar Konge og
Dame. Begge gange skal man bruge en
af Østs honnører. En hjerter forsvinder
på D. Summa summarum der er så
kun en taber i spar, klør og ruder. Det
så let ud, men der var altså ikke mange,
der gjorde det!
I dette spil fra dagens sidste kamp skal
du se Otto Rump – Thomas Nielsen
(Maagaards hold) ”pølse” modstanderne i en 3ut.
Ø/ ingen
D52
T953
B42
963
E6
KT973
N
EK642
B8
V Ø
T9
K3
S
D754
EK82
B84
D7
ED8765
BT
Øst vinder 13 stik med en lille ruder
spillet ud og stukket med kongen.
Det tæller ikke ret meget i en holdkamp
– højst 2-3 IMP. Katastrofe i en stor
parturnering. I spillet skal N/S holde
øje med makkers markeringer. Det
gjorde N/S IKKE.
Syd kaster 7 og B på de 4 gange
klør. Man skulle nødig kaste fra de
stensikre ruderstik! (uha!). Nord skal
kaste en ruder på den 4. klør, men
kastede nok en spar (uha!). Det var
noget af en foræring.
Læs om mellemrække 2 Y
på næste side
3

Mellemrække 2 Y
Bent Daugaard – Karsten Munch
71 - 56
Henning Druedal – Ib Larsen
79 – 27
Vi har ventet længe på opgøret mellem
distriktets to hold i række 2Y.
Kampen blev først spillet i turneringens
sidste runde.
Vi har selvfølgelig koncentreret os om
netop denne kamp.

Ib Larsen – Bent Daugaard
52 – 63
Vi har fundet 3 spil, som på hver sin
måde illustrerer den lige kamp. Først et
eksempel, hvor heldet var med Ole og
Bodil Halvorsen. I dette spil var
hovedparten af feltet i 3 ut, men af
uransalige grunde foretrak Ole og
Bodil kontrakten 4 på en 5-2 fit. Dette
skete ved 3 af de 10 borde. 4 vinder
11 stik, medens 3 ut vandt 9 stik og ved
3 borde var der kun vundet 8 stik. Der
blev hver gang spillet en lille klør ud.
Nu skal modspillet være omhyggelig
med at vente med at stikke sig ind.
KD holder stik og når der spilles
ruder stikker man først tredje gang. Nu
er bordet dødt. Der fortsættes i klør og
Vest må på et tidspunkt håbe på at
fælde D. Sådan gik det ved vores
bord.
3ut vinder, hvis man går på bordet i
ruder og straks T. Så er der 2 stik i
spar, 3 i hjerter, 2 i ruder og 2 i klør.
Det var der altså 3 borde, der glemte,
og det skete bl. a. ved bordet hvor
Hans-Henning Nielsen og redaktøren
sad mod Gorm og Ida.

V/ ø-v

KD
EKB8
B86
EK84

86
D932
97
DT532
N
V Ø
S

BT432
T7
KDT43
6

E975
654
E52
B97
Ved halvleg førte Ib med kun 3 IMP.
I 2. halvleg var der 2 slemmer. Først
én, hvor Hans-Henning Nielsen og
redaktøren fandt 6
efter dette
meldeforløb:
N
Ø
S
V
pas
1ut
pas
2 * pas
2
pas
4ut # pas 5 ¤
pas
6
alle pas
* = overføring til hjerter
# = RKC 1430
¤ = 0 eller 4 esser.
S/ ingen
K93
73
KT98
D986
EDT87
B5
N
K84
EDBT65
V Ø
E4
DB76
S
ET7
K
642
92
532
B5432
7 blev spillet ud. Efter 3 x trumf
trækkes K. Knibning i spar går til K.

Bordets rudere kastes på de 4 rejste
spar. 12 stik. 3 borde var i slem.
Endelig kom dette spil, som var dagens
sidste. Gorm og Ida var Ø/V ved det
ene bord, og Hans-Henning og redaktøren ved det andet bord.
Gorm og Ida meldte de 6 , medens vi
kun nåede de 5 efter makkers åbning
1 . Der var 13 stik, da alt sad rigtigt.
V/ ø-v
KB8632
92
B43
T3
E
5
N
EK8763
BT5
V Ø
2
EDT87
S
EK982
B754
DT974
D4
K965
D6
Bent blev nr. 3 i rækken med 104,28
Ib nr. 6 med 92,26
Ibs hold benyttede kun de 4 faste
spillere Gorm Jensen, Ida Sørensen,
Jens Erik Jensen og kaptajn Ib Larsen
til at gennemfør hele turneringen.
På Bents hold deltog 9 forskellige
spillere.

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

Sommerbridge 2022
Korsør Bridge 51
Indbyder til sommerbridge /
åbent hus hver onsdag:
4. maj til 31. august, kl. 19.00
i Aktivitetscentret,
Teglværksparken 50, Korsør.
Indskud kr. 40,00 som dækker:
Kaffe / Smørrebrød.
Vinpræmier til Rækkevindere
& Salens bedste nettoscore.
Bronzepoint.
Øl / vand & vin kan købes.
Lagte kort.
Tilmeldingslister
vil
være
fremlagt på spilleaftenerne.
Der kan tilmeldes på telefon
58 37 40 72
på spilledagen mellem kl.
08:00 - 09:00 eller (bekræftet)
email:
korsoerbridge51@gmail.com
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Vi har modtaget:
Et spil fra en klubaften. Jeg sidder Syd.
V/ ingen

K73
32
T98653
97

E
DBT976
E4
EB86
N
V Ø
S

BT862
54
B2
T542

BK 83
inviterer til
Pinseturnering

D954
EK8
KD7
KD3
Makker åbner med 1 hjerter. Jeg
meldte en spar. Makker melder nu 3
hjerter, man kigger jo så lidt. Makker
må have en god hjerterfarve og mindst
15 HP. Jeg melder nu 4ut efter esser og
får meldingen 5 ruder (0 eller 3 esser).
Efter meldingerne må makker have 3
esser.
Jeg kan nu tælle 6 hjerterstik, 6 minorstik og 1 sparstik - altså 13 stik. Jeg
melder så 7 hjerter. Her tænkte jeg mig
så ikke helt rigtig om, for er der 13 stik
i en hjerterkontrakt, er der også 13 stik
i en ut kontrakt, så jeg skulle jo have
meldt 7ut.
PS. Ingen andre var i 7 hjerter. 2 par
meldte 6 og 2 stod i 4 hjerter.
Hilsen Svend Stenhøj, Rørvig BK
============================

Redaktøren og DBF
anbefaler:
Spil ikke sur !
Spil Bridge !

2. pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 9.30-ca. 17
i
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 Tilmelding
regnes først som modtaget, når betaling
foreligger.
Betaling: til Sydbank konto 6820
1276778 eller Mobile pay 326961 med
tillæg af 0,75 kr. Husk navn, adresse og
gerne DBf nummer.

KVALIFIKATION TIL

Ø/ alle

BEGYNDER DM I PAR
2022
SØNDAG DEN 3. APRIL
Det kniber noget med antallet af
begyndere. Bridgen trækker ikke så
mange til sig. Dog var 6 par på
startlisten.
Tilsyneladende
har
distrikterne
Storstrøm og Vestsjælland slået sig
sammen for at afvikle denne kvalifikation.
Slagelse Bridge center lagde lokaler til.
Med de få par blev der selvfølgelig kun
spillet i én række. Turneringen blev
spillet som en Ø/V – N/S turnering. Det
blev så 8 spil mod hver modstander.
Der blev altså på en måde spillet i 2
rækker.
Resultattavlen.
N/S
1 Søren Bendtsen – Allan Clausen,
BK 83
56
2 Birgit Hemmingsen – Leif Olsen,
Næstved
53
3 Mette Glud Nielsen – Birthe
Zachariassen, BK 83
36
Ø/V
1 Birgit Petersen – Peter Autrup,
BK 83
60
2 Jette & Jørn Holmegaard
BK 83
48
3 Niels O. Pedersen -Kenneth Peters,
BK 83
36
Blandt de 24 spil har vi fundet et par
fordelinger, som læserne måske kan få
lidt ud af.

DB8
K542
EKT
853

E432
EDB986
96
2
N
V Ø
S

T5
7
B7432
KB974

K976
T3
D85
EDT6
Begyndere lærer nu til dags,at åbne
med 4-farver. Her gik det galt. Vest
åbnede med 1 , og ingen fandt
anledning til andet end pas. Vest fik 5
stik efter udspil af 2.
Egentlig godt spillet at få 5 stik. Nord
spillede 2 ved et andet bord med 8
stik, og ved det sidste bord spillede Syd
2ut med 10 stik.
V/ n-s
K8542
K7432
D7
3
DB
E973
N
86
V Ø
EKT8
932
S
ET742
KD9865
T6
EDBT95
B654
B
Der blev ikke spillet en eneste doblet
kontrakt hele dagen. Her havde en
dobling virkelig givet bonus. N/S slap
af sted med at gå 2 ned i 4 (i zonen)
mod en fin klør-kontrakt hos Ø/V.
Jeg kan selv godt huske de første år.
Der var problemer i alle spil.
5

Din Melding?

John Heidelbach, BK 83
PAS! Overvejelserne kan gå på om der

Du sidder Øst med denne hånd:
EBT4

96

KD4

KB95

N
Ø
S
V
1ut
?
Det er holdturnering og ingen i zonen.
Der er åbnet med 1ut (15-17) foran dig.
Hvad finder du frem fra meldekassen?
Jan Petersen, Kalundborg BK
Selv om jeg mangler 1 hp, vil jeg
doble og vise samme styrke som
åbner.
Jeg har B 10 i spar og 2 9ére som må
opveje det manglende hp.
Ellers spiller jeg Kelsey som forsvar
mod 1 ut, hvor 2klør viser to sorte
farver og 1 rød farve ( trefarvet hånd og
typisk lidt svagere end den aktuelle
hånd )
Så det er også en lille løgn, da der
mangler en ruder og er en hjerter for
meget.
Efter min dobling vil vores svarsystem
som åbning med 1 ut træde i kraft og
ellers flugtsystem.
Karsten Meiland, BK 83
Det er ganske let, zonestilling,
fordeling og point taget i betragtning
melder jeg altid pas.

skal dobles = samme styrke som åbner.
Men 14p og turneringsformen taler
imod. Lad os give åbner 16p - så er der
10p tilbage til fordeling til de 2 sidste
hænder. En dobling her er ren satsning
- det er helt tilfældigt, hvordan disse
points skulle være fordelt. I værste fald
har 3. hånd dem alle, og så kan det
blive det en dyr omgang.
Svend Stenhøj, Rørvig BK
Jeg melder pas. Et alternativ kunne
være at doble, da jeg "næsten" er lige
så stærk som åbner. Hvis modstanderne
efterfølgende står i 2 hjerter via en
overføring vil jeg oplysningsdoble.

Hvis vi leger lidt videre, ville en statisk
sandsynlig fordeling være noget i
retning af dette:
Ø/ ingen
D52
E754
T987
86
973
K86
N
T83
KDB2
V Ø
754
EB4
S
E432
DT7
EBT4
96
KD4
KB95
Det går næppe galt for hverken Ø/V
eller N/S.

Per Granlund, BK 59
Den kan jeg ikke løse med vort system.
For at indmelde en majorfarve skal vi
have en 5-farve. Dbl siger 15-17 HP, 2
Ru siger 4-4 i major, 2 ut 5-5 i minor, 2
klør viser 5-farve. Der er nogle der
spiller med, at 2 spar viser 4-farve med
end længere minor. Det gør vi ikke, så
derfor bliver det Pas herfra.
Der var flertal for en pas her. Lidt
spændende kunne det være at vide,
hvilke forventninger man har til
makker, hvis næste hånd også siger
pas. Personlig går jeg ind for at doble,
da vi er uden for zonen. Det kan ikke
gå helt galt. Har makker 6-7 HP bliver
det et spændende spil. Makker ved nu
at jeg har ”15+”. Så må jeg tage
skraldet, hvis det går helt galt.

Min hemmelige
makker
I sidste uge havde
klubben
generalforsamling efterfulgt
af spisning (”m.m.”) og en lille
enkeltmands turnering. Jeg var sammen
med makker i to spil. I det ene, som
refereres her, var makker kommet på
glatis. Jeg tror han fejlbedømte
selskabet.
Vi havde et simpelt meldeforløb, som
du ser her:
N
Ø
S
V
1
pas
2
pas
2
pas
4
pas
6
alle pas

Vest spillede 8 ud. Makker fandt sit
geniale spil frem, som havde det været
i gamle dage i divisionen. Han bad om
E og lagde D fra hånden. Så spillede
han hjerter til esset og lod bonden køre.
Øst stak med damen og trak K. Èn på
gulvet. Resultaterne på klubbens
hjemmeside viste, at mange have fået
12 eller 13 stik ved hjælp af sparfarven.
S/ ingen
E5
K642
B84
EB53
D762
3
N
73
D5
V Ø
ED75
KT9632
S
872
KT94
KBT984
EBT98
D6
Jeg undrede mig en del og greb
telefonen og ringede makker op dagen
derpå. Han havde ikke lyst til at give en
forklaring, men lovede at sende en
mail. Den kom hen under aften:
Undskyld, men jeg fejlbedømte feltet.
Det var ”tåbeligt” af Øst at tage K.
Det ville jo give afkast af min
eventuelle rudertaber. Enhver bare
rimelig spiller havde skiftet til ruder!
Mon han overhovedet havde set mit
afkast i første stik? Stemningen var
gået hen og blevet lidt ”højrøstet”. Det
skulle jeg have forudset.
I nogle situationer skal man overveje:
”Hvordan spiller modstanderne?”
v. h. makker
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Fra gamle dage
For ca. 20 år siden:

7

I meget gamle dage
Jeg kan huske at ”Berlingeren”
omkring 1950 havde en lille rubrik,
hvor opgaven var at få så og så mange
stik ved hjælp af nogle kortfordelinger.
Jeg havde dengang ikke meget forstand
på den slags og brugte vel et par gange
nogle minutter forgæves på at løse
opgaven. Jeg viser dig her et eksempel,
som du kan ”tygge” på. Du er i 4 og
skal have alle de sidste stik for at
vinde.
V/ ø-v

B5
8765
B

KD
5
D984
N
V

Ø
S

KB
8
7653

D93
9
EK3
Jeg var dengang ikke engang klar over,
at det havde noget med bridge at gøre.
Der gik ca. 40 år inden jeg kom i gang
med spillet. I opgaven kunne man se
alle 4 hænder, så det er i hvert fald
lettere end ved bordet, hvor man skal
huske hvilke kort der er gået, og hvem
der har hvad. Skal du have hjælp, så tag
kortene frem og prøv dig frem. De
rigtig gode spillere med superhukommelse har ikke de problemer,
som vi almindelige har.
Er opgaven for svær, så se løsningen i
næste nummer.

Tilsyneladende !
Kapitel 2
Jeg regner bestemt med, at du har læst
kapitel 1 tidligere i bladet.
Efter at have fået stik på E spillede
Syd så damen ud. Jeg stak naturligvis
med kongen. Den blev trumfet!
Nå, jeg trækker bare trumf, når jeg
kommer ind i næste stik.
Nord skiftede til klør. Jeg stak glad
med esset. Den kunne Syd trumfe! Så
blev E trukket og hjerter igen til trumf
hos Nord.
Jeg kunne endelig komme ind i næste
stik og havde rest. Jeg var ikke den
eneste, der kun fik 8 stik, og jeg var
nok heller ikke den eneste der oplevede
en psykiske ”nedtur”.
Her er den usædvanlige ”håndblanding”.
V/ ingen
T853
2
94
BT8754
B62
EKD74
N
K83
B64
V Ø
S
KT32
5
D96
EK32
9
EDT974
EDB876
Ved 3 borde gik det som for mig.
og endelig var en enkelt optimist i 5 ,
som også gav 8 stik. En enkelt Syd
spillede 5 også med 8 stik,

Breddepokalen
Ivan Jørgensen, Tuse Næs tabte
til Peter Niemelä 79 – 58.
Fra Jørgen Junge har vi modtaget dette:
Den 1. maj spillede Jørgen Junges hold
4. runde i udekampen mod Torsdagsklubben i Præstø. Første kvart var lige,
men i 2. kvart kom udeholdet foran
med 30 point. Føringen blev indskrænket lidt i de næste kvarter, men holdt
dog til en sejr på 97-80. Der var mange
spændende spil, men vi vælger at
fremhæve et rigtig godt spil, og en
mindre godt spil.
1. - tæl det hele med!! - Lars og
Martin
N/ alle

62
D653
ET932
73

B75
B
8754
KB986
N
V Ø
S

KDT
EK842
KD
E52

E9843
T97
B6
DT4
Øst åbner med 1 hj - Syd 1sp.
Vest tæller 6 hp - 1 tp for en ekstra
hjerter - 2 tp for 2 doubltoner - OG 1
tp for ekstra længde i ruder, og
melder derfor 3hj.

Nu får Øst blod på tanden og spørger
efter esser med 4ut. Efter svaret 5kl (1
es) melder Øst 6hj, som vinder.
2. Hvis makker har bragt sig ud på dybt
vand, skal du aldrig forsøge at redde
ham. Jørgen og Bitten.
V/ alle

K987
DB32
DB965

EBT2
64
KT
ET872
N
V Ø
S

D
ED87532
987
43

6543
KBT9
E654
K
Pas fra Vest - 1kl fra Nord. 2hj fra Øst
(i zonen synes 3hj at være lidt for
hidsig). Sp D er ikke meget værd.
Oplysningsdobling fra Syd. Pas fra
Vest. 2sp fra Nord. Øst forhøjer til 3hj.
Syd dobler.
Nu vil Vest komme Øst til undsætning
- og melder 3ut. (det bliver dyrt). Syd
dobler som kontrakten går 5 stik ned =
minus 1400 points.
Det skal siges, at 3 hj også er dødsdømt
- dog væsentligt billigere.
MEN - Jørgen Junges hold er nu videre
til kvartfinalerne som spilles 29/5.
Holdet: Martin Høeg-Sørensen, Lars
Bagge, Bitten Eg Pedersen og Jørgen
Junge. Alle Kalundborg BK.
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