
BRIDGE
I Vestsjælland

Så er det snart jul igen. Vi er - når dette
skrives  -  fri  af  Coronaens  skygge.
Influenza  og  Corona  er  selvfølgelig
ikke udryddet, men vi har lært at ”leve
med det”.

Året har budt på op- og nedture, men
det  er,  som  det  plejer  at  være.  Lige
meget  hvilken sport  du dyrker, er der
gode  og  dårlige  resultater.  Vinder  du
altid i Bridge? Nej, vel! 

Den samlede redaktion ønsker alle en
glædelig jul med rigtig gode gaver.

Nr. 4   22. årgang   December  2022

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

5927 7761

DAME-PARTURNERING 

AFLYST !
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER

Igen  en  aflyst  turnering.  Redaktionen
undrer  sig  over,  at  der  ikke  er
tilstrækkeligt  mange  damepar  i
distriktet. Jeg går ud fra, at aflysningen
skyldes for få tilmeldinger.
For at få et klart svar, må vi henvende
os til  distriktets formand. Vi fik dette
svar:

Ja,  det  er  med  stor  ærgrelse  vi
endnu  en  gang  må  aflyse  en
distriktsturnering.  Og  det  er  som
redaktøren  antyder,  på  grund  af  for
ringe tilslutning. Det har de seneste år
været umådelig svært, at få distriktets
bridgespillere til at bakke op om vores
par-turneringer.  Det  gælder  både
Senior-Par og Dame-Par, som jo ikke
længere  er  kvalifikation  til  DM.  Vi
havde i denne sæson hhv. kun 1 og 3
par tilmeldt og måtte derfor aflyse. Vi
håber  meget,  at  Åben-Par  i  sit  nye
format,  som  meget  snart  bliver
offentliggjort  i  sin endelige form, kan
bringe nyt liv i den turnering. Mix-Par

fortsætter foreløbig i det kendte format,
og  her  har  der  traditionelt  været
rimelig tilslutning.  Vi  ser derfor frem
til at kunne afvikle disse to turneringer
med  et  acceptabelt  deltagerantal  i
forårssæsonen.

Og  hvad  er  så  årsagen  til  den  ringe
tilslutning?  Kan  vi  blive  ved  med  at
give  Corona skylden? Det  er  bestemt
noget vi vil tage op på klubledermødet
d.  14.  januar,  hvor  vi  håber  på  stor
tilslutning.  Vi  må  se  på  om  der
informeres og reklameres nok for disse
turneringer,  og  er  der  steder,  hvor
informationen  helt  mangler.  Lad  os
håbe vi  kan puste  nyt  liv  i  distriktets
par-turneringer.

Til sidst vil jeg gerne rose deltagerne i
vores  holdturnering  for  deres
trofasthed, som gør at vi igen i år kan
spille en god holdturnering i 2 rækker.
Vi kan bryste os af at være det distrikt i
landet  med flest deltagende hold. Det
synes vi er flot, tak for det.

                Ib Larsen

=======================
HUSK!

En knibning er god.
Er en dobbeltknibning dobbelt så

god?
=====================

         VIG
 BRIDGE CLUB

 INDBYDER TIL

NYTÅRSBRIDGE
ONSDAG d. 28. DECEMBER 

START KL. 13.00 – AFSLUTNING CA.
17.30

AKTIVITETSCENTRET, MØLLEVEJ 7,
4560 VIG

Parturnering for maximalt 20 par fordelt
på to rækker efter styrke.

Indskud 100 kr. pr. spiller.     Indskuddet
inkluderer kransekage og mousserende

vin ved turneringens afslutning.
Præmier til de to første par i hver række.

Kaffe (ad libitum) og vand kan købes
undervejs til en pris á 10 kr. pr.

person/flaske

Parvis tilmelding med medlemsnr. 

til Henrik Marstrand Dahl e-mail
henrik  .  marstrand  .  dahl  @  mail  .  dk   /tlf. 20

72 71 22 senest den 21. december. 

Forudbetaling til MobilePay 300233 eller
til reg.nr. 0537 kontonr. 0000805920.

Husk at oplyse navn ved indbetalingen.

Tilmeldingen er først endelig, når
indskud er modtaget.

Deltagerliste bliver opdateret løbende på
klubbens hjemmeside under fanen

“Nytårsturnering”.
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Solskinsbyens
Sølvturnering

Søndag d. 13. november
Der gik ikke lang tid inden
turneringen  var  fuldtegnet.
Mange måtte blive hjemme.
 

 De 40 par, der var mødt op, havde en
god dag i de 4 seedede rækker.

Du får Top-5 i rækkerne og nogle spil.
Det var de samme kort i alle rækker.

Jan og Martin med store  smil !

Orange
1 Martin Frandsen – Jan Petersen,
   Kalundborg     40,8
2 Jørgen Christiansen – Leif Madsen,
   Præstø/Faxe     29,3
3 Karen Toftegaard – Inger Merete
   Iversen, Ruder 10 Ishøj     14,2
4 Jens Hansen – Lars Hansen,
   Skælskør      7,2
5 Hans Jørgen Kolding – Hans Olesen,
   BK 83      4,8

N/ alle  E
 K64
 DT986532
 B

 K42         96
 T92          EDB7
 E4            7
 98642       EKDT73

 DBT8753
 853
 KB
 5

Det  er  et  usædvanligt  spil.  Normalt
ligger  konkurrerende  meldinger  i
majorfarverne, men her står  kampen i
minor.  Ø/V  har  klørfarven,  som altid
vinder  11  stik.  Bliver  det  for  dyrt  at
ofre i  5 ? Ja,  hvis  du kun får  8  stik.
Der var dog flere heldige, der ikke blev
doblet, og så blev det et fint offer.
Blandt  de  heldige  var  rækkevinderne
Martin og Jan  med en medtop for 4
udoblet med 8 stik.

Bente & Henrik tager 6 flasker hjem i
kælderen

Blå 
1 Bente & Henrik Friis
   Skælskør     34,0
2 Inge Jensen – Elsebeth Maagaard,
   BK 83      9,0
3 Maj-Britt Thy – Poul Rasmussen,
   BK 83      7,0
4 Morten Hansen – Niels Jørgen
   Jensen, Høng     -1,0
5 Annelise Nordenstedt – Kell
   Munkløv, Sorø     -3,0

N/ ø-v  954
 DT854
 6
 KDT2

 K763        DB2
 EK962     B3
 K2            B9753
 54             E86

 ET8
 7
 EDT84
 B97

Efter 2 x pas åbner Syd med 1 . Vest
melder  1  og  Nord  1ut.  Bente  &
Henrik tog 8 stik  og fik  toppen.  Alle
andre  borde  (Ø/V)  gik  ned  i  deres
kontrakter.

Primus-motor, turneringsansvarlig og
turneringsleder var Otto Rump

Gul

Lang tur, men det var turen værd

 1 Vera Bukhave – Lone Villadsen,
   Ruder 10 Ishøj      26,0
2 Lars Jørgensen – Jan Mikael
   Petersen, Kalundborg      25,0
3 Birgit Dybbro – Birgit Kofoed,
   Korsør/BK 83       7,0
4 Karen Holmstrøm – Morten Toft,
   Ruder 10 Ishøj        3,0 
5 Brit Jensen – Susanne Sørensen,
   Jyderup        1,0

V/ ingen           EKB72
 E765
 K7
 ET

DT83 -
T43           KB982
ET6           93
985            D76432

 9654
 D
 DB8542
 KB

Naturligvis  fortsætter  historien  på
næste side.
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Vera og Lone sad N/S i dette spil. De
spillede normalkontrakten 4 , og de fik
som ved næsten  alle  borde  2  spillet
ud. Inde på D så Nord chancen for 12
stik. Hvis Vest har alle sparerne, er der
12  stik  eller  bare  damen  tredje  kan
ruderne rejses med blot afgivelse af et
ruderstik.  9 spilles. Skal Vest dække
den?  Vest  er  solgt,  hvis  den  kører
rundt,  men  det  ved  Nord  ikke.  I
makkerparturneringer skal man gå efter
toppen. Her holder 9´eren. Så blev der
12 stik og en top.
I de 3 andre rækker fik ingen 12 stik
med 4-0 fordelingen i spar.

Rosa
1 Margit Hansen – Peter Rubæk
   Næstved    36,0
2 Peter Autrup – Kenneth Peters
   BK 83    25,0
3 Bente Højland – Folmer Jensen,
   Skælskør    18,0
4 Irene Harboe – Vibeke Mortensen,
   Blakset/Skælskør    11,0
5 Tinne Thomassen – Peer jensen,
   Korsør 51      5,0

Det var en laaaang dag

Her  er  et  af  Margit  og  Peters  gode
resultater:

S/ alle  ED9654
 KDT7
 63
 8

 72         BT3
 853           EB92
KDT42      E9
K43           BT96

 K8
 64
 B875
 ED752

Margit og Peter sad Ø/V og de holdt 3
i 8 stik med det gode udspil af 3. Det
giver N/S flere hjertertabere. Øst spiller
spar igen inde på  E. Alle andre fik 9
stik i sparkontrakten.

Seedningsintervallet for parrene i de 4
rækker så sådan ud. Hvilken række var
du og makker kommet i?

Orange: 10,00 - 24,05
Blå: 24,20 - 30,30
Gul: 30,66 - 38,63
Rosa: 38,90 – 51,20
===========================

  Se godt efter!
  Det er  K.
  ”K” er
   tydelig
  nok, men  
  hjertet er
  svært at se.

Har du tjek på det?
Du  åbner  med  1ut  og  næste  hånd
dobler  (15+).  Makker  redobler.  Hvor
mange HP har hun?

Makker melder i situationen 2 . Er det
Staymann?

Makker melder 2  er det overføring til
spar?

Hvis du tror, hun har 10 HP, ja så tager
du grundigt  fejl.  Det  er  kun tilfældet,
når  de  2  ut-hænder  begge  har
minimum. Der er jo kun 40 HP i spillet.
S/ alle  ?

 ?
 ?
 ?

 EBT         ?
 K53          ?
 KDT4       ?
 K43          ?

 K8
 E64
 EB8
 ET752

Her  er  makkers  hånd,  hvis  hun  re-
dobler. Redoblingen kræver/lover 6HP.
I har flest HP. Minimum 21. Så er der
ikke mange til doblers makker. 

       D94     B982     972   DB9

Her er makkers hånd, hvis hun melder
2 :

       94      982      2     B87642
Makker  fortæller,  at  det  er  bedre  at
spille 2  end 1ut doblet. Jeg er svag og
har 5-6 kort i den meldte farve. 
Det samme gælder hvis hun melder 2 .

                        Så fik du tjek på det !

BK 83
NYTÅRSKUR 

Sølv-turnering 
Søndag den 8. januar 

kl. 10.00 - ca.17 
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. 

BETALING: 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.

TILMELDING: Mail 2312@mail.dk 
eller centrets tlf. 5852 3886 
Tilmelding regnes først fra ind-
betaling. 

Sidste frist for tilmelding: Torsdag 
5/1 2023. Max. antal deltagere: 50 
par 

 Raketter må
 ikke affyres

 i
 spillelokalet
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Distrikts hold
Jeg har fået  en henvendelse angående
denne  turnering.  Det  drejer  sig  om
kampresultaterne,  som  jeg  hidtil  har
undladt at vise. Det råder jeg bod på. 2
kampe blev afviklet 20/11.

Serie 1

Martin Rather – Freddy D. Andersen
47-59

Maj-Britt Thy – Ole Scheel Nielsen
67-106

Thomas Hougaard – Per Quist Nielsen
57-55

Ole Scheel Nielsen–Thomas Hougaard
71-79

Martin Rather – Maj-Britt Thy
39-74

Freddy D Andersen - Per Quist Nielsen
54-36

Stillingen efter 4 kampe:

1 Thomas Hougaard 58,61
2 Ole Scheel Nielsen 48,60
3 Per Quist Nielsen 43,53
4 Freddy Dybdahl Andersen 38,46
5 Maj-Britt Thy 28,10
6 Martin Rather 22,70

Multihold har stadig John Heidelbach –
Brian  Fairchild  Olsen  fra  Thomas
Hougaards  hold på førstepladsen  med
15,82  uden  at  have  spillet  i  denne
omgang.

Her har du et par spil:

I denne runde mødtes de 2 tophold. Her
er et vildt spil,  hvor der virkelig blev
gået  til  makronerne. Øst  åbner sikkert
ved alle borde med 2 . Ved flertallet af
borde er der sikkert meldt 2 , men her

valgte Kirsten Westberg fra Per Quists
hold at doble, da man havde en 2-farvet
hånd.  Makker  Ivar  valgte  en  naturlig
pas. Det gav 1100. Ved det andet bord i
kampen blev der meldt spar og derefter
3ut  af  kaptajn  Hougaard  og  Brian
Fairchild,  som  vandt  10  stik  til  430.
Det hjalp lidt, men 12 IMP ud i spillet.

Lone Ulrik Jørgensen og makker Jens
(Thys hold) spillede mod 6 ,  som de
ikke  doblede.  Det  var  Lars  og  Jens
Hansen  (Ole  Scheels  hold)  der  måtte
aflevere  200.  Her  endte  Maj-Britt  og
makker  Poul  Rasmussen  efter  en
dobling og pas med at  sætter  2 D til
800. Samlet 1000 = 14 IMP.
I  den  sidste  kamp  spillede  man
fredeligt 3ut ved begge borde med hhv.
9 og 10 stik. 

Ø/ ø-v  8
 B96542
 K
 EKB73

KT952  B6
7                EKDT83
T84           652
D654         92

 ED743
 -
 EDB973
 T8

Efter  dette  ”morgen-spil”  kom dette  i
de  sene  timer.  Det  var  dagens  sidste
spil nr. 28. Flere var måske trætte!
Vi kan kalde det ”find damerne”. Titlen
på spillet går først op for spilfører, når
bordet kommer ned.
Næsten alle var i 6 eller 7ut. En enkelt
var i 7 . Vinderne var parrene i 6ut.

V/ n-s  D542
 T832
 D
 9764

EKB9  T73
B94           EKD
K862         EB93
E8             KDB

 86
 765
 T754
 T532

Jeg er sikker på, at alle fandt D. 
Også D blev ”fundet” af alle, men det
var for sent til at få de 13 stik.

Serie 2

Chr. Burchardt – Helle Ravn
57-33

Preben Jakobsen – Jonna K. Larsen
89-51

Inger Trosbjerg – Mona S. Christiansen
63-51

Helle Ravn – Inger Trosbjerg
38-76

Preben Jakobsen – Chr. Burchardt
56-40

Jonna K Larsen – Mona S. Christiansen
57-74

Stillingen efter 4 kampr:

1 Preben Jakobsen 61,82
2 Inger Trosbjerg 48,21
3 Mona Secher Christiansen 44,97
4 Christian Burchardt 38,93
5 Jonna K. Larsen 36,73
6 Helle Ravn   9,34

Multihold  føres  stadig  af  Elsebeth
Maagaard  –  Inge  Jensen  fra  Monas
hold med 12,73 uden at have deltaget !

Dette  spil  giver  anledning  til  at  vise
safespil  i  en  slemkontrakt.  Efter  en
spærremelding 3  fra Øst  har  Syd en
nem dobling. Når Nord melder 4 , står
Syd ved skillevejen. Er det makkerpar
eller hold? Personlig ville jeg tro/håbe
på en hjerterslem. 
Opmuntret betragtes bordet. Nu gælder
det blot om at undgå 2 tabere i trumf,
og hvordan gøres det.  E trækkes, og
næsten uanset hvordan hjerterfarven er
fordelt, er der kun én taber. Hvis Vest
har  alle  spilles  en  lille  mod  damen.
Hvis  Øst  har  alle  3,  kan  man  ikke
vinde. 2-1 fordeling er mere hyppig end
3-0. Det giver her 13 stik.
Kun et enkelt  par kom i slem, og det
var  Preben  Jakobsen  med  makker
Kirsten Klæbel. I serie 1 var 3 af de 6
borde i slem. Alle fik 12 eller 13 stik.

N/ ingen  BT
 D7643
 KDT2
 96

 432         95
 BT            K
 B963        854
 KD84       EBT7532

 EKD876
 E9852
 E7
 -

Katastrofal misfit

Vi snupper lige et spil mere, hvor det er
bedst at lade modparten få spillet.
Toppen i spil 22, var at lade Ø/V spille
en  3  kontrakt,  endda  uden at  doble.
Den  fik  bare  5  stik  til  400.  Det  var
Mona og Henning Eilertsen, som var de
fornuftige.    Læs videre næste side

4

N
V    Ø

S

N
V    Ø

S

N
V    Ø

S



Alle de andre borde var i en forfærdelig
minorkontrakt. Nogle blev også doblet,
men ingen var i nærheden af 11 stik. 9
stik var maximum for en enkelt N/S.

Ø/ ø-v  87
 EKT654
 -
 ED986

EK9432  T
DB83        972
EB             T642
5                KBT74

 DB65
 -
 KD98753
 32

Værste gik det ud over Helle og Svend
Ravn med 5  doblet  som N/S med 7
stik til -800.

Det  er  nu  tid  til  at  hvile  ørerne  og
hjernen indtil næste runde, som spilles
29. januar.
Det  ser  lige  nu  ikke  ud  til,  at  der  i
begge rækker er tvivl om den øverste
plads på skamlen.
Mon  der  bliver  stor  tilslutning  til
distriktets  undervisning?  Redaktionen
kan  varmt  anbefale  det.  Når  jeg  går
gennem spillene, ses det ofte, at der er
brug for lidt meldetræning. Det hjælper
ikke meget, at man er en god spilfører,
når man er i den forkerte kontrakt. 

Din Melding?

Du sidder Syd med denne hånd:

 -    4    EDBT543   DBT53   

Du  er  den  første  til  at  melde  i  en
makkerparturnering.  Hvad  melder  du
og hvorfor? Ingen er i zonen. Jeg håber
på forskellige meldinger og svar. Selv
ser  jeg  i  hvert  fald  4  rimelige
muligheder.

Per Granlund, BK 59

Problemet her er at fjenden sidder med
kort til mindst 4, 5, 6 eller 7 i major.
Man kan selvfølgelig åbne med 1 ru og
så senere overmelde i klør,men nu har
fjenden allerede fundet en majorfit, så
det duer ikke. Man har kun 4 tabere på
hånden, og man kan åbne med 2 klør,
mest for at forskrække fjenden, for at
holde dem ude fra en slem. Et svar fra
makker ovenpå 4 i major er: 0-1, 2, 3
kontroller  hhv:  pas  ,dbl,  farven  over
osv. Svaret giver mig ikke særlig meget
oplysning,  så  jeg  vil  normalt  ikke
melde 2 Kl her.  Man kan melde 3 ut
som  er  gående  minor  uden  side
honnører.  Nu  er  det  alt  for  nemt  for
fjenden  at  finde  majorfit.  Sidste
mulighed er at spærre, men hvor højt?
9  stik  plus  3  til  makker  =  12.  Jeg
vælger 5 Ru (2 doblede ned = 300) og

ren top. (eller ren bund, hvis det er os
der  har  slem).  Jeg  håber  at
majorfarverne  er  ligelig  fordelt  hos
fjenden,  så det  er  sværere  for  dem at
finde slemmen. Hvis nu fjenden melder
5 eller 6 i major, melder jeg 6 eller 7
klør  (3  eller  4  ned)  og  ren  top.  Hvis
fjenden kommer i 7 Hj vil jeg doble for
at få spar ud til trumf.

Svend Stenhøj Rørvig BK

Jeg har umiddelbart kun 4 tabere i en
ruderkontrakt,  og  jeg  skal  muligvis
konkurrere mod en majorkontrakt hos
modparten. Jeg vælger at åbne med 2 ,
som er krav. Hvad der så videre sker
må må efterfølgende meldinger så vise,
men jeg forventer dog at kunne melde
begge mine minorfarver.

Karsten Meiland, BK 83

Vi spiller med at åbningen 2ut viser en
2  farvet  minorhånd,  så  valget  står
mellem 2ut-4ut,  4ut  er  stærkere,  men
visende samme type hånd. Jeg vælger
4ut,  da der er meget få tabere, og det
spærrer godt for modparten.

John Heidelbach, BK 83

Melder  1ru.  En spillestærk hånd med
kun 4 tabere åbnes som regel med 2kl,
men her kan det blive vanskeligt at få
vist  klørfarven også efter  at  have vist
ruderne som primærfarve. Planen er så
selvfølgelig  at  springe  efterfølgende  i
klør.  Evt.  melde  4ut  senere  i  et
konkurrerende meldeforløb for at vise
begge  minorfarver,  hvor  ruderne  er
bedst.  Jeg frygter  ikke at blive passet

ud i 1ru med alle de majorkort, der er
ude.

Jan Petersen, Kalundborg BK

Her er en hånd med 9 stik – men
kun 10 hp, og så i 1. hånd. Jeg er sikker
på, at der nok er en udgang i major og
det er formentligt hos modstanderne, så
jeg vil melde 5 ruder.  Meldingen kan
måske  købe  kontrakten  u-doblet,  og
hvis  modparten  kommer  ind  på  5
trinnet  i  major,  så  vil  jeg  overveje  6
klør efterfølgende. Selvfølgelig kan jeg
have spærret for makker, men hvis det
er modstanderne, der har sparfarven går
det nok.

Opgaven  er  hentet  fra en  ældre
”meldequiz”, hvor topkarakteren går til
5 . Begrundelsen var, at  du gerne vil
være spilfører, og at modstanderne får
store problemer, dels med at komme til
fadet  og  dels  med  kommunikationen,
der i givet fald vil starte på 5-trækket.

Hvis  vi  graver  lidt  i  oddsbogen,  er
makkers hånd nok denne:

       KB63   D7652    8   K54

Når  du  har  10  HP,  er  det  mest
sandsynligt,  at  pointene  er  ligeligt
fordelt.  Imidlertid  er  det  også
sandsynligt,  at  der er  skæve hænder i
spillet.  Længde  i  en  farve  tiltrækker
korthed i farven hos makker.
Jeg  er  ikke  helt  enig  i  topkarakteren,
men de 4 forskellige svar er jo meget
sigende. Når du har læst svarene, kan
du  selv  beslutte,  hvilken  melding  du
synes bedst om. 
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Klubhold
Vi  nåede  desværre  ikke  i  sidste
nummer at få referat fra denne finale.
Det  var  BK  83,  der  var  distriktets
vinder, og de deltog med disse spiller:
Lisbeth  Søndergaard,  Michael
Wonterghem,  Hans  Jørgen  Kolding,
Viktor Kolding og Otto Rump.
De endte  på 12.  pladsen,  men de var
kun 0,08 kamppoint  fra  Rødovre BK,
der  blev  næstsidst.  BK 83  vandt  den
indbyrdes kamp med 16,18.  De vandt
også kampen over Odense med 14,93,
og med 10,71 over de senere 2´ere fra
Midtsjælland.  Lidt  lyspunkter  var  der
altså.

Her  en  rigtig  god  dobbeltdækker  fra
kampen mod Odense.

V/ ø-v  ED96432
 732
 D98
 -

 BT8        K75
 D84          B
 T7            EK52
 DB764     ET532

 -
 EKT965
 B643
 K98

Lisbeth  og  Michael  sad  N/S,  og  det
lykkedes dem at  få 10 stik i  4  efter
udspil af  D. Umiddelbart ser det sort
ud, men når der ikke kommer ruder ud,
er der en chance, og den tog de så til

+420. De var de eneste, der fik 10 stik
sammen  med  et  par  fra  Spar  Konge
BK, der spillede 4  til 130.
Otto og Hans Jørgen sad Ø/V ved det
andet bord og de doblede 4 , som de
satte to gange til +300.

Her er et spil fra kampen mod Rødovre.

S/ n-s  KDT
 EB843
 E84
 DB

 E5        B94342
 D72          -
 DT762     KB5
 E86          KT753

 876
 KT965
 93
 942

Her sad Hans Jørgen og Viktor N/S. De
spillede mod 2 , der vandt 9 stik som
kostede -140.
Ved  det  andet  bord  var  Lisbeth  og
Michael  kommet  op  i  4 .  Den  blev
doblet, men minsandten om de ikke fik
de 10 stik efter udspil af K. Det var så
+590.  Lidt  heldig  klørsits  med  DB
alene. 2 spartabere og en rudertaber var
alt. Nord havde problemer inde i spar.
Han kan ikke spille hjerter, som rejser
damen.
Det er snart længe siden distriktet har
placeret  sig  inde  i  top  10.  Imidlertid
kan man sige, at det at deltage altid er
en oplevelse,  der  kan give inspiration
til fremtiden.

Spil ikke sur !
Spil Bridge !

Der  gik  lige  en  uges  tid.  Michael
Wonterghem sendte så dette referat.

Vi  var  så  heldige/gode  at  vi
kvalificerede  os  til  DM-klubhold.  Vi
var  meget  spændte  og  virkeligt  opsat
på  at  spille  en  fornuftig  bridge.  I
lørdagens  sidste  kamp  skulle  vi  på
rama  møde  sidste  års  vindere  fra
Odense.  Lisbeth  og  jeg  skulle  møde
Anita Buus og Søren Rasmussen.

I første spil viste de at også topspillere
kan  komme  galt  afsted.  Øst  åbnede
med en ruder og heldigvis sad Lisbeth
S,  så  hun  nøjedes  med  1  spar,  hvor
mange  andre  havde  meldt  3  eller  4
spar. Vest gav den nu fuld gas med 3
hjerter,  et  fitbid,  der  viste  hjerter  og
ruder. Øst afsluttede med 3UT, som gik
fire gange. Vores makkere Otto Rump
og  Hans  Jørgen  Kolding  doblede  4
spar, så alt i alt 700 point. God start

I næste spil drillede vores system! Øst
en klør,  V en hjerter. Nu ville en UT
fra mig vise 5-5 i de umeldte farver. Så
pas  fra  mig.  Ø  2  hjerter,  som  blev
passet rundt. Vi skulle have været i to
spar, men ikke den her gang

I spil 28 var der en del kommentarer på
rama. Vest åbnede med 2 ruder (multi
6 farve i major) Nu meldte jeg 3 ruder.
Hvad tilskuerne jo ikke kunne vide var
at  vi  har  den  aftale  at  melder  man
minor  ind  mod  multi  er  den  svag  i
første omgang, men viser en stærkere
hånd, hvis man venter til næste runde.
S har jo en rimelig hånd, men meldte 3
hjerter og jeg måtte genmelde 4 ruder.
Nu  viste  makker  tillid!!  Og  spurgte
efter esser og satte den i 6 ruder, da vi
manglede  trumfdame.  Bemærk  at  6
ruder er den rigtige slem, med en lidt
anden fordeling.

                    Spillet er på næste side
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I  spil  32  fik  makker  ros  af
ramakommentatoren,  så  det  kan  hun
leve højt på længe.

Jeg  nøjedes  i  N  med  at  melde  to
ruder/multi,  nu  meldte  makker  3
hjerter.  En  ret  voldsom  melding,  der
viser  6  hjerter  og  udgangskrav!!  Jeg
havde heldigvis hjerter med og meldte

4 hjerter. Makker fik klør ud. Makker
krydstrumfede  klør  og  spar,  uden  at
trække spar es, så spillede hun ruder fra
bordet og V trak to ruderstik og gav V
det trumfstik, hun alligevel skulle have,
så ti  stik i  lommen og en ren top, da
vores  solide  makkere  igen  doblede  4
spar, der gik to gange.

Vi spillede desværre ikke lige så godt
resten af weekenden, men følte faktisk
godt  vi  kunne  være  med  og  det  var
pisse sjovt, men man var godt bumpet
søndag aften efter 132 spil

                      MVH   Michael

============================
Hvis du tøver, så meld ikke pas.

Det kan gøre det svært for makker, at
komme ind i meldeforløbet med en

god begrundelse.
============================

Min  hemmelige
makker

Normalt  vinder  min
makker  kontrakter  på

grund af sine evner. Her er et spil, hvor
han  bare  var  heldig  med  en  50%
chance.  Vi  var  3  lidt  bedre  par  i
klubbens  årlige  sølvturnering.  Vi
mødte et af dem i sidste runde.

Meldingerne var helt ”normale”.

        N          Ø          S         V
                                1ut      pas
       2         pas        2      pas
       3ut               alle pas

S/ ingen  K5
 DT65
 DT76
 K96

DT873  B94
E84           932
93              E42
843            DB72

 E62
 KB7
 KB85
 ET5

Vest spillede 3 ud og makker faldt fra
på begge hænder. Den næste spar blev
stukket  med  kongen.  Så  bad  makker
om  5, som han stak med kongen og
Vest lagde stille og roligt  8. Makker
fortsatte efter et ½ minut med B, som
holdt  stik!  Vest  måtte  så  stikke  den
tredje  hjerter  med esset.  Sparene blev
nu rejst,  men  Vest  havde  ikke  nogen
indkomst.  Ø/V  fik  1  sparstik,  1
hjerterstik og 1 ruderstik.
10 stik var vundet ved nogle få borde,
men  det  skyldes  nok,  at  Vest  straks
stikker  K,  første  gang  der  spilles
hjerter.  De  spillere,  der  starter  med
ruder  vinder  ikke,  da  Øst  rejser
sparfarven  inde  på  E.  Så  er  E
indkomst på Vests hånd. Makkers 50%
chance gav udslaget.  Han havde disse
ord til mig:

”Jeg var heldig med at starte i hjerter.
Vest spillede helt fint,  men jeg lurede
ham. Selvfølgelig skal han falde fra og
håbe på, at jeg sætter Øst til  at have
esset.  Øst  derimod,  ville  straks  stikke
med esset  og rejse  makker  sparfarve,
hvis han altså havde esset. Det gjorde
han ikke. E er altså hos Vest.”

BK 83
          inviterer til

Juleturnering
½ Sølv-turnering 

     Tirsdag den 27.
          december,

                       kl. 19.00-ca.22.30
                          i 
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej

7, 4200 Slagelse. 
Der spilles i seedede rækker. 
Præmier og Sølvpoint 

PRIS:  kr.  125,-/spiller  for  2  stk.
smørrebrød  Kaffe/te/kakao  hele
aftenen. 
BETALING:
SYDBANK reg. nr. 6820 konto nr.
1276778 
Husk navn og meget gerne dit DBf
nr.

TILMELDING:  Mail
2312@mail.dk  eller  centrets  tlf.
5852 3886 

Sidste  frist for  tilmelding:  Fredag
23/12  2022.  Max.  antal  deltagere:
50 par 
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Fra gamle dage
       For ca. 20 år siden:
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MELLEMRÆKKEN
19.  november  blev  der  afviklet  en
enkelt kamp.

Mellemrække 1

Jesper Bøgh – Lisbeth Søndergaard
7,40 – 12,60

Denne  gang  stillede  holdet  med
Thomas Nielsen, Otto Rump, Michael
Wonterghem  og  Kaptajnen  Lisbeth
Søndergaard.

Efter  dagens  sejr  ligger  de  nu  på  2.-
pladsen med 61,76. De halter dog noget
efter etterne, som har 82,24.

På multihold overtog Thomas Nielsen
Otto Rump førstepladsen med 12,50.

Her  får  du  lige  det  spil,  der  måske
bragte  Thomas  og  Otto  på
førstepladsen i multihold.

S/ alle  EBT85
 B52
 B86
 B4

 4         KD2
 K3            ED86
 DT92       E7
 EKD753   T962

 9763
 T974
 K543
 8

Her  redaktionens  forslag  til  et  muligt
meldeforløb.
        N          Ø          S         V
                                pas       1
       pas       1         pas       3  #
      pas        6 ut   alle pas
# = 6 farve 16+ (næsten)

3 blev spillet ud til esset, og så var der
rest. 
Det  var  en  frisk  satsning,  men  ikke
uforsvarligt. 6  havde været en smule
mere sikker. Hvorfor? De 6ut kan ikke
vinde, hvis Nord bruger bonden i stik
et, men hvem gør det med en singleton
på bordet?
Kun 3 af de 12 borde var i slem. De 2
andre borde var i 6 .

Mellemrække 2 X

Ole Colding-Olsen – Ole Kofoed
12,78 – 7,22

Jørgen Holm – Hans Jørgen Kolding
7,00 – 13,00

Sidstnævnte kamp blev ikke spillet og
resultatet er administrativt.

Oles  hold  er  på  førstepladsen  med
73,88 efter de 5 kampe. Hans Jørgens
hold indtager femtepladsen med 58,58.

Ikke overraskende er Niels Olsen – Jan
Petersen bedst i multihold med 13,66.

Her finder de (ø/v) en slem, som ingen
andre så. En fin 6 , hvor feltet spillede
3ut med 10-13 stik.

S/ n/s  D875
 DB94
 B7643
 -

KT32  EB
7                ET5
K98           E52
T9872       EKD63

 964
 K8632
 DT
 B54

Mellemrække 2 Y

Ib Larsen – Bo Ulrik Munch
16,35 – 3,65

Hans Nielsen - Bent Daugaard
18,76 – 1,24

På resultattavlen er Ibs hold bedst  med
47,43  på  en  7.-plads.  De  er  fulgt  af
Bent på 9.-pladsen med 45,95.
Bedst placeret på multihold er Bodil &
Ole Halvorsen (Bents hold) med 10,95.
De er (uden at spille på dagen) placeret
som nr. 8.

Vore 4 par havde det vidt forskelligt i
dette spil (efter spillet).

Ø/ ingen  E86
 EDT654
 B
 EKD

 B5         74
 9732         K
 ET9742    KD865
 6               BT873

 KDT932
 B8
 3
 9542

Kaptajn  Ib  og  Jens  Erik  Jensen  sad
N/S.  De  spillede  deres  4  med  6  i
udspil  til  12  stik.  Deres  holdmakkere
Gorm Jensen og Ida Sørensen sad Ø/V
ved det andet bord og så kontrakten 4
vinde 10 stik.
Det var et lille + i regnskabet.

Kaptajn Bent og Hans-Henning Nielsen
(N/S) fik lige som Ib og Jens Erik  6
spillet ud mod deres 4 spar. Også her
gav det 12 stik.
Noget  mere  spændende  var  det  hos
Carl Erik Møller – Dagny Lundgaard.

De  sad  naturligvis  Ø/V.  Her  var  det
Nord, som havde meldt sig op i 6 . 
Jeg  gætter  på  at  N/S  spiller  med
”gammeldags” 2 , der lover 6-farve i
hjerter ELLER spar. Nord har nemt ved
at  se,  at  her  i  spillet  har  Syd  en
sparfarve. Nord går herefter i slem, og
Øst finder det næsten sættende udspil,
som er  K. Nu er problem bare, hvad
Vest gør. Hvis Vest kalder med en lille
er fortsættelsen til dobbelt renonce med
afkast af en hjerter på Syds hånd. Det
er svært at se, at der er spillet ud fra en
5-farve. Det blev så 12 stik ved begge
borde,  men  med  negativt  samlet
resultat.
Dette sidste spil kommer kun i bladet af
én grund. Alle spillede 6  med 12 stik.
Dog var en enkelt Vest kommet i 7 .
Selv  ikke  med  åbne  kort  kan  man
undgå en hjertertaber. Prøv selv!

 D93
 EB652                                   K874

 T

Ib og Jens Erik var heldige, da det var
deres modstandere, som meldte de 7.
Det var kraftigt medvirkende til sejren. 
17 IMP gav det.

N/ ø-v  D8763
 D93
 95
 963

 E         BT
 EB652      K874
 EKD4       BT8
 DT8         EK74

 K9542
 T
 7632
 B52
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