BRIDGE
I Vestsjælland
DM resultater
Det var ikke nemt at finde rundt i
systemet, så jeg nøjes med at referere
fra Mix-par turneringen og seniorpar.
Kun et enkelt par fra distriktet nåede i
A-finalen og det var Pia Larsen –
Thomas Nielsen fra Kalundborg, som
fik en fin 15. plads blandt de 40 par.
Resten måtte nøjes med B-finalen,
hvorfra jeg har snuppet dette spil.
V/ alle
DB
KD4
KB8653
EB
963
KT752
N
2
B96
V Ø
T4
D97
S
DT98652
74
E84
ET8753
E2
K3
Spillernes endelige placering blandt de
62 par ses før deltagernes navne.
14 Maria Mortensen – Viktor Kolding,
Odense/BK 83 var N/S og spillede 6ut
og fik 12 stik.
35 Anette Prehn – Jan Petersen,
Ballerup/Kalundborg sad Ø/V mod 6 ut
som her gav 12 stik.
43 Ann Jensen – Jesper Stokholm, BK
83 var her Ø/V og modstanderne
spillede 4 med 13 stik.

Nr. 1 22. årgang September 2022
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail: ole.svinth@mail.dk
5927 7761
49 Ingelise & Karsten Meiland, BK 83
sad her Ø/V mod 6 til13 stik.
53 Kirsten Klæbel - Preben Jakobsen,
Kalundborg/Svinninge meldte som N/S
4 og tog 12 stik.

Hjemkommen fra DM sender Preben
Jakobsen dette:
Hej Ole,et spil fra DM i seniorpar som
gik godt for os:Et spil fra DM i Senior
Par den 13. - 14. juli. 3. sektion spil
7, Preben Jakobsen og Vagn Brobæk
som Nord/Syd
N
pas
D

S
pas
1ut pas
alle pas

Syd/alle
Ved DM i seniorpar mødtes vore 2 par
i 2 spil. Preben Jakobsen – Vagn
Brobæk N/S (endte som nr. 11 af de 48
par). På den anden led sad Carl Erik
Møller - Jan Petersen (endte som nr.
32). N/S fik spillet i 5 , som kun gav
10 stik. Mon det var Carl Erik og Jan,
der pressede med 4 ? Den kunne kun
vinde 8 stik. Toppen i spillet var 4 D
til 500 for 2 ned.
I den anden ende af skalaen, var det
ruderkontrakten, der gav point til Ø/V.
2 par var endda doblet.
S/ ø-v
T3
KD75
EB9843
B
ED8654
KB97
N
63
842
V Ø
D6
K7
S
973
ET42
2
EBT9
T52
KD865

♠ KB532
♥ K86
♦ B6
♣ EK7

Ø

V
1♠
pas

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

♠ ED864
♥ D74
♦ E9
♣ D98
N
V Ø
S

♠ T9
♥ EB2
♦ KT8753
♣ B2

♠7
♥ T953
♦ D42
♣ T6543
Vagn Brobæk i Syd sov og så ikke min
dobling. Turneringlederen kunne ikke
hjælpe. Modstanderne så griske ud!!
Klør 3 i udspil til min klør D og klør
igen til klør K i Vest. Ruder 6, som jeg
stak med ruder E og spillede klør igen
til Vests klør E. Ruder B gik til ruder D
hos Vagn i Syd. Vagn indkasserede to
klørstik, og jeg kaldte i spar og fik på
spar D og spar E. Én bet. Tak makker,
fordi du for en gang skyld sad og sov.
200 point gav 21 MP (en medtop) og
var med til at give en 11. plads til DM
venlig hilsen Preben

Ovenstående opfordring har du sikkert
set før i bladet. Har du undret dig over
årsagen? Du får lige lidt uddrag af
reglerne i
§ 45
4 a Et kort er spillet, hvis en spiller
nævner eller på anden måde angiver det
som det kort, spilleren har i sinde at
spille.
4 b Spilfører må rette en utilsigtet
angivelse af et kort fra bordet, indtil
spilfører spiller det næste kort fra sin
hånd eller bordet. Rettelsen skal bero
på en fortalelse; angivelsen kan ikke
rettes, hvis den skyldes manglende
koncentration, eller hvis spilfører har
fortrudt sit ud- eller tilspil.
Det vil derfor sige, at kortet er spillet i
det øjeblik, du nævner det. Hvis du f.
eks. siger ruder T - nej ruder 3, så er
T spillet.
1

BK 83
spillede
Pinseturnering
2. pinsedag
Der blev spillet i 3 seedede rækker. 36
par var mødt op, så det blev til 12 par i
hver række. Resultaterne for bedste
halvdel kommer her:
A-rækken
1 Thomas Nielsen – Jan Petersen,
Kalundborg
30,0
2 Anne R. Petersen – Magnus Groes,
Blakset
29,4
3 Anne-Marie Frølich – Jepper Knappe
Islev
16,8
4 Hanne Jensen – Anette Prehn,
Reinholt/Ballerup
14,6
5 Jannick Laursen – Michael H. Miller,
Ballerup
3,4
6 Peter Krogh – Torben Sværke,
H.C.Ø./Ballerup
1,6

De glade vindere Thomas & Jan er igen
i bladet med foto!

B-rækken
1 Lone Ulrich – Jens Jørgensen
BK 83
32,0
2 Jane Michaelsen – Gunna Steffensen,
Holbæk49/Kalundborg
23,0
3 Maj-Brit Thy – Poul Rasmussen,
BK 83
15,0
4 Kirsten Klæbel – Preben Jakobsen,
Kalundborg/Svinninge
12,0
5 Jytteneia Kamstrup – Lis Pilegaard,
Kalundborg
11,0
6 Jonna Kjelkvist Larsen – Ib Larsen,
Sorø
8,0

Lone & Jens holder fast i flaskerne.
Hvad sagde fotografen???
C-rækken
1 Lotte Glensvig – Senna Madsen,
Blakset/Søborg
52,0
2 Charlotte Holmes – Susanne Olsen,
Faxe/Præstø
18,0
3 Hanne Fransen – Vivi S. Jensen,
Kalundborg
17,0
4 Lars Jørgensen – Jan M. Petersen,
Kalundborg
14,0
5 Niels Borup – Michael Thy,
BK 83
11,0
6 Anette Pedersen – Bent Hansen,
BK 83
4,0

Efter en overbevisende sejr blev turen
hjem ikke så lang for Lotte & Senna.
Der er lige et par spil, som kunne have
interesse. Først tager vi den
obligatoriske slem. Der var ret mange
denne dag. Denne slem havde et
mindre meldeproblem.
N/ ingen
DT4
EDB2
EBT73
5
8
K76
N
K876
T953
V Ø
D542
986
S
DT86
972
EB9532
4
K
EKB43
Efter Nords åbning 1 og Syds 1
havde Nord et problem. Hvad skal man
melde i situationen? 1Ut med single
klør? 2 (revers) med kun 14HP? 2
med 3-kortstøtte? 2 med kun 5-farve
(lover normalt 6-farve)?
I A-rækken var 4 borde i slemmen. I Brækken var der kun et par, som meldte
og vandt de 6 .

I C-rækken fandt ingen de 6 . Et enkelt
par var i 6ut med 10 stik.
V/ alle
E762
T2
ET98754
9853
KD
N
KB876
D53
V Ø
D3
KB2
S
54
KDBT3
BT4
E94
6
E98762
Her ser du et spil, hvor det var svært at
finde en kontrakt, der kunne vinde. 2
Par i A-rækken meldte og vandt 3 , det
ene par blev endda doblet. Alt andet
gik ned.
I B-rækken vandt én enkelt Øst 3ut
efter udspil af 2. Ingen andre vandt
noget.
I C-rækken vandt 3 Østpar 3 ut! 2 par
efter udspil af 2, og det sidste par fik
6 i udspil.

Otto Rump var turneringsleder.
Resultaterne bekendtgøres.
2

Er det snyd ???
Jeg har utallige bridgebøger. Jeg har
gennem årene læst dem alle og endda
flere gange. Forleden faldt jeg over
dette spil. Du er uden indblanding endt
i 6♠ med ♣10 i udspil.
Læg din spilleplan!
Det var så det, og du beder om ♣E og
har næsten sikret dig 12 stik.
Syd/alle
♠ 62
♥ EBT97
♦ D3
♣ EKB4
♠
♠
N
♥
♥
V Ø

♦

♣T

S

♦

♣

♠ EKB974
♥ KD
♦ EB
♣ 863
Så er det jeg gerne vil vide om din plan
holder, hvad den har lovet, når Øst
bekender med ♣D. Laver du en ny
plan? Det vil jeg tro enhver vil gøre, så
du er helt normal. Hvilken spar bruger
du, når du i stik 2 har spillet ♠6 og Øst
bekender med ♠3 ? Du kan se hele
spillet i sidste spalte på denne side.

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

BK 83

I meget gamle dage

inviterer til

U SKJOLD BURNE CUP

Trelleborg-turnering
Søndag den 25. september
kl. 10.00 - ca. 18
i Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej
7, 4200 Slagelse.
Der spilles i seedede rækker.
Vinpræmier ved SKJOLD BURNE
Præmier:
middelscore.

Spurtpræmie

og

Pris: kr. 300 Inkl. frokost. Kaffe
/te/ kakao ad lib. hele dagen.
Tilmelding: mail 2312@mail.dk
eller centrets tlf. 5852 3886 Sidste
frist for tilmelding: Torsdag 15.
september
2022
Max.
antal
deltagere: 48 par.
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 parrets
DBf numre.

Guld-turnering
Med
masser af
flasker!!!

I sidste nummer viste jeg dette
”diagram”, hvor du skulle have resten
af stikkene i en sparkontrakt med
udspil fra Syd. Sådan så det ud.
V/ ø-v
KD
5
D984
B5
N
8765
KB
V Ø
S
8
B
7653
D93
9
EK2
Jeg lovede at komme med løsningen i
dette nummer. Her er den:
2 til D og trumferne trækkes.
På K kaster Øst B og Syd K.
På D kaster Øst 8 og Syd 9.
Så beder Syd om 5 som giver Øst et
nyt problem.
Kaster han K kaster Syd 3, og har
rest med indkomst på E.
Kaster han en klør kaster Syd E og
Nord har rest i klør.
Sådan en opgave er ikke for os
almindelige spillere, men er sjovt
tidsfordriv. Man er faktisk nødt til at
tage kortene frem og prøve de mange
muligheder af inden løsningen måske
dukker op til sidst.
Hvis du klarede opgaven på 3 minutter
er du i ekspertgruppen. Normalreaktionen er vel at bruge 5-10 minutter
og så gå videre til næste gøremål.

Det ligner en ”drag-queen”, men det er
altså en konge.
============================
Hvis jeg havde fortalt dig, at spillet er
hentet fra Mike Lawrence bog
”Falsecards”, havde du måske lugtet
lunten, men det gjorde jeg altså ikke.
Var der lidt hjælp at hente i
overskriften ”Snyd”??? Vandt du
kontrakten med denne fordeling?
Syd/alle
♠ 62
♥ EBT97
♦ D3
♣ EKB4
♠5
♠ DT83
N
♥ 8642
♥ 53
V Ø
♦ T875
♦ K9642
S
♣ T975
♣ D2
♠ EKB974
♥ KD
♦ EB
♣ 863
Det er sådan noget de rigtig gode
spillere finder på. Den ♣D narrer 9 ud
af 10, hvis ikke alle 10.
3

Din Melding?

Du sidder Syd med denne hånd:
-

64

T9863

ED9762

N
Ø
S
V
1ut
Pas 2
D
3
3
?
Det er makkerpar og ingen i zonen.
Makker (Nord) åbner med 1 ut (15-17).
Din 2 beder makker melde 3 , som
kan være for at spille dér eller i 3 eller
mere.
Svend Stenhøj, Rørvig BK
Jeg melder 4 spar. Håber makker
forstår, at jeg er interesseret i en
udgang i en af minorfarverne.
Karsten Meiland, BK 83
Ja, let er det ikke, men jeg melder 4 .
Går fjenden i 4 , kan makker måske
doble, hvis han har ordentlige spar.
5 er heller ikke langt væk med de
rigtige værdier hos makker. Jeg synes,
at 4 holder flest muligheder åbne, og
endelig kan 4 vundet være et godt
resultat i en parturnering.

Alternativet
kunne
være
5kl,
hvis man regner med at holde fjenden
ude af 4sp. Da pointene er ca ligeligt
fordelt, bliver det dog nok ikke aktuelt,
selvom fordelingen på egen hånd kan
antyde skæv fordeling rundtom. I
værste fald har vi bedre tilpasning i
ruder, men det er en risiko, der tages i
par.
Per Granlund, BK 59
Hvad betyder D? Viser den 4 spar eller
4 hjerter eller 4-4 i begge? Makker kan
have Hj EK og Kl K, så er der ikke
langt til 5 Klør. Men makker kan også
være stærk i spar, han har nok 4. Derfor
dobler jeg 3 Spar, og lader makker
bestemme om kontrakten skal stå
doblet, eller om han vil spille 4 eller 5
klør, eller måske 3 ut. (Giv ham 3 Esser
og Klør K, så er 3 ut eneste udgang der
duer.)
Jan Petersen, Kalundborg BK
Det er ikke så nemt, men jeg vil melde
4 klør, da klørfarven er hæderlig.
Hvis makker har medløb i klør er det
fint, hvis han i stedet har mest i ruder
har jeg jo også brug for støtten der.
I en holdkamp ville jeg have meldt 5
klør, da der grundet fordelingen sagtes
kan være spil for en udgang både hos
os og måske også for modstanderne. I
makkerpar lidt mere forsigtighed.

John Heidelbach, BK 83
Prøver 4kl tænkt som offer.
Ikke meget for at sælge ud til 3sp, som
måske kan vinde. Håber ikke at makker
forstår den som krav, det er jo ulempen
ved at have tvetydige svarsystemer,
som bliver udfordret, når der meldes
ind.

For en gangs skyld har vi hele
fordelingen. Resultatet afhænger helt
klart af, hvilket kort Øst finder frem i
stik 1. Storeslem er der i hvert fald
ikke med K tredje hos Vest.

N/ ingen

EBT83
9873
754
K53

K92
ET75
EKB
BT4
N
V Ø
S

D7654
KD2
D2
8

64
T9863
ED9762
============================

Min hemmelige
makker
Det var næstsidste
runde i klubbens
makkerpar. Det var en
af aftenens korteste meldeforløb. Jeg
var giver som Nord, og havde lige nok
til at åbne med 1 . Øst meldte hurtigt
pas og makker besluttede sig for, at den
rigtige kontrakt var 3ut.
N
Ø
S
V
1
pas
3ut
alle pas
S/ ingen
BT
K742
ET52
KB8
K8652
743
N
B85
T963
V Ø
D97
B84
S
E4
D73
ED9
ED
K63
T9652

Vests udspil var 2 (1.3. eller 5.højst).
Jeg tog det første stik med T. Makker
lagde spilleplan, kunne jeg se. Der gik
som altid lidt tid efter at kortene var
kommet på bordet. Dér kunne jeg godt
lære lidt. Jeg ventede spændt på
makkers ordre og havde mange
muligheder i tankerne. Blandt de 12
mulige kort krævede makker, at 8
skulle spilles. Det var ikke et kort, jeg
havde regnet med. Øst lagde en lille, og
det gjorde makker også! Vest så lumsk
ud og bekendte med 4. Makkers ordre
var nu B Som gik til Vests Es. Som
det ses på kortene var sparfarven stadig
garderet. Lige meget hvad Vest fandt
på, kom makker ind i næste stik og tog
de rejste klørstik.
4 klørstik, 2 sparstik, 3 hjerterstik og 2
ruderstik blev resultatet. 11 stik var
toppen.
Jeg gad vide, om der var et problem i
spillet. Bridgemate viste en top. Var
der noget jeg havde overset?
Makker fik chancen, for at fortælle lige
inden vi tog overtøjet på.
”Kik på nettet, når du kommer hjem.
Hvis Øst kommer ind, er der 3
spartabere og evt. 2 i klør. Altså Øst
må ikke komme ind. Den gunstige
placering af klørene gjorde det meget
svært for Øst at se, at damen skulle
bruges. Vi var heldige. Husk dog, at
de, der læser og spiller meget bridge,
er mere heldige end de andre.”

4

Breddepokalen

Det er med lidt forsinkelse vi beretter
om Breddepokalen. Vi har et referat fra
Ivans sidste kamp 1. maj, og fra
Jørgens kvartfinale 5. juni.
Her kommer referat fra Ivan:
Breddepokalen 2021/22 runde 3
Efter lang tid, var det blevet tid for
tredje runde. Vi havde trukket udebane
mod Københavns Døve klub. Vores
hold havde afslået muligheden for at
spille på Real Bridges, så selve
kampafviklingen vil blive en smule
mere udfordrende for os, da det var en
ny oplevelse for os.
Efter at være blevet vist tilrette i CFD
(Center for Døve) lokaler, budt på
vand og kaffe, og truffet de nødvendige
aftaler vha. tegn og skrivning på blok,
godt hjulpet af, at Peter havde nogen
verbal kommunikation, var vi klar. Vi
spillede 8 spil med kortbytte efter fire
spil. I spil fire, hvor alle var i zonen
tog jeg denne hånd op:
♠K63 ♥82 ♦B8532 ♣K32
makker åbner med 1♥ - pas - 1UT- pas
fra alle.
Jeg siger tak til makker for følgende
hånd:

♠ B872 ♥EDB93 ♦9 ♣E54
Umiddelbart en tilforladelig kontrakt.
Udspil ♥- et godt udspil tænker jeg og
lægger ♥B på fulgt af ♥5 og ♥2, hjem
på ♣4 til ♣K. Afsted med ♥8 og ♥4
stikker med ♥9 ak og ve N var renonce.
Afsted med ♦9 - ♦10- ♦B til ♦E. Jeg
kunne ikke få mere end 5 stik – ved det
andet bord blev der meldt ind og
kontrakten endte i 2 RU til N med 6
stik. Surt minus 9 IMP i et småspil
Den samlede kortfordeling var:
V/alle

B872
EDB93
9
E54

DT5
5
KDT64
B987
N
V Ø
S

K63
82
B8532
K32

E94
KT764
E7
DT6
Bagud ved halvleg, men intet afgjort, vi
skal dog stramme godt op, hvis vi skal
tilbage i kampen. I spil 24 melder V 2♦
- pas - 2♥ -pas. V melder 4♥, Ø
spørger i RKCB 1430 får svaret 5♥,
hvorefter lidt betænkningstid melder
6♥, V melder umiddelbart 7♥. Makker
spiller ♠8 og viser ingenting i ♠, bordet
kommer ned
♠EB753♥K96543♦K♣E, og Ø spiller
♠B med ♠K bagpå er min ♠D ♠10 og
♠9 værdiløse. Resten er ”walk in the
park” – 13 fuldfede stik. Frisk meldt

med DB10X ude i trumf. Med de point
jeg kan se efter spillet, kan jeg ikke
undgå bange anelser om vores makker
ikke er nået til samme kontrakt. Og
ganske rigtigt udgang og – 14 IMP.
Den samlede kortfordeling var:
V/alle

DT9
BT
B942
KB72

EB753
K96543
K
E

N
V Ø
S

K42
E82
E75
D643

86
D7
DT843
T985
Her fik vi det endelige dødsstød, men
Peter Niemelä´s hold spiller godt og
laver ikke mange fejl. Selvom vi nu er
slået ud af breddepokalen, kan jeg kun
sige, at det har været en god oplevelse,
hvor vi har mødt mange forskellige
mennesker, der alle har været
hyggelige og spillet noget bridge, hvor
langt de fleste kan være med. Mit håb
med de indlæg jeg har skrevet er, at få
endnu flere af jer til at spille med til
næste år – det gør vi garanteret. Og alt
det bedste til Jørgen Junge og hans
hold, der er videre til kvartfinalen. .
Bedste hilsner

Ivan

Ivan tabte 79 – 58 (red.).

Jørgen Junge spillede kvartfinale 5.
juni. Vi har modtaget dette fra Jørgen:
Hej Ole,
Vi havde trukket Hasle-Rutsker
Bridgeklub fra Bornholm, og vi var
udehold.
P.g.a. tidspres valgte vi, at vi ville
spille Real-Bridge, men Bornholmerne
tilbød i stedet at de kom til os og
spillede, og det takkede vi ja til.
Det blev trods sprogbarrieren og det
endelige resultat en rigtig hyggelig
dag.
Desværre glemte vi opvarmningen, så
vi lavede en katastrofal indledning.
Efter de første 8 spil var vi bagud med
6-51. Efter de næste 8 kom vi
yderligere bagud med 20, så det var op
ad bakke i anden halvdel af kampen,
som vi godt nok vandt knebent.
Slutresultat 71-131.
Skulle jeg nævne spil fra kampen,
kunne det være spil 15:
Vi sidder Nord/Syd med disse hænder.
S/alle

ET7532
T653
84
D
N
V Ø
S

KD64
EK7
EB9853
Læs videre på næste side
5

Syd åbner med 1 . Nord svarer 1 ,
hvorefter Syd springer til 4 . Nord har
ca. 8 htp og ser ikke muligheden for
slem.
MEN Bornholmerne var fortrøstningsfulde på deres makkeres vegne. De
vidste, at makkerne spillede med
Splinter, og dermed kunne vise en
hjerter renonce og en kæmpehånd.
Det viste sig at holde stik. De kom i
lilleslem i spar, som de kørte hjem
uden problemer.
Med venlig hilsen Jørgen

Hermed var spørgsmålet givet videre
til læserne. Redaktionen har ventet
spændt.

I forrige nummer stod dette
Vi har modtaget:

Her er et forstyrret forløb, og denne
gang er det Øst, der skal vælge mellem
6 og 7 i slutfasen
N
Ø
S
V
pas
pas
2
2
pas
4
5 * pas
6
pas
pas eller 7
* = vælg en slem. Jeg har mindst 2
farver.
Her er det så Øst, der “sidder med
aben”. Det er ikke let at satse på 13 stik
i dette meldeforløb. Pas må være den
logiske slutmelding.

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

Vi har selvfølgelig sat masser af plads
af til besvarelser. Der er ingen
kommet, så kære læsere i må nøjes
med redaktørens kommentarer.
Der er få problemer med at komme helt
op i 7 . Det kræver blot en tillidsfuld
eller optimistisk Vest / Øst i et
uforstyrret meldeforløb som dette
N
Ø
S
V
pas
pas
2
pas 2 (relæ)
pas
3
pas 3 (afmelding)
pas
6
pas 7 eller pas?
Vest bør vælge storeslem med K.

Klubhold
Det var kun med nød og næppe, der
kunne samles 4 hold til sæsonens
mesterskab for klubhold. De 4 hold:
Sorø BK: Ib Larsen, Jonna K. Larsen,
Jens Erik Jensen og Bente Kjeldal.
BK 83: Lisbeth Søndergaard, Michael
Wonterghem, Hans Jørgen Kolding og
Victor Kolding.
Kalundborg BK (JP): Jan Petersen,
Niels Olsen, Thomas Nielsen og Martin
Frandsen.
Kalundborg BK (CEM): Carl Erik
Møller, Dagny Lundgaard, Jørgen Arpe
og Carl Andersen.
Holdene mødtes i 2 kampe á 12 spil, og
efter ”slutfløjtet” var stillingen.
1 BK 83
75,59
2 Kalundborg JP
62,59
3 Sorø BK
61,41
4 Kalundborg CEM
40,41

Her er lige plads til et spil mellem de 2
tophold.
Øst/ n-s

♠ 92
♥ KD8642
♦ B54
♣ B4

♠ B875
♥ T7
♦ DT963
♣ 76

N
V Ø
S

♠ EKT6
♥ E5
♦2
♣ EKT852

♠ D43
♥ B93
♦ EK87
♣ D93
Ved det ene bord sad Lisbeth og
Michael N/S mod Thomas og Martin.
Alle passede til Øst´s åbning 1♣ og 9
stik.
Ved det andet bord åbnede Øst ( the
Koldings ) mere aggressivt og spillede
4♠ med 11 stik mod Niels og Jan.

BK 83´s vinderhold
blev fotograferet af
distriktets formand.
De bliver distriktets
repræsentanter til DM
for klubhold senere på
året.
Fra venstre: Lisbeth
Søndergaard, Michael
Wonterghem,
Hans
Jørgen
og
Victor
Kolding.
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Fra gamle dage
For ca. 20 år siden:
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