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Ny STORMESTER
Det sker ikke så tit, at distriktet får en
ny stormester. Nu skete det så igen.
Preben Jakobsen nåede den fine titel
her  i  efteråret.  Distriktet  ønsker
tillykke.

 Når man stiger i
 graderne kommer
 man i offentlig-
 hedens skarpe lys.
 Vi kender det jo
 fra politik.
 Redaktionen har
 sat Preben stævne
 og stillet ham 

nogle spørgsmål, som beredvilligt blev 
besvaret.

Hvornår blev du medlem af Svinninge
Bridgeklub,  og  hvor  gammel  var  du
dengang?

Jeg mødte bridgen første gang i 1978.
Jeg var dengang 30 år. Jeg syntes at
fodboldspillet blev for hurtigt! Det var
Agnes  Andersen,  der  var  min
bridgelærer.

Hvornår startede din formands-karriere
i Svinninge BK?

Jeg har nu været formand siden 1994.

Hvornår  får  du  så  en  stjerne  på
stormestertitlen? Har du regnet på det?

Nej! Det er fuldstændigt håbløst.  (sagt
med et stort smil)

Et svært valg?
Du  har  meldt  dig  med  et  hold  i
breddepokalen.  I  dette  spil  åbner  du
som Syd  med  1ut,  og  makker  svarer
med 3ut.  Du får  2 I udspil.  En nem
kontrakt, da du skal bare have de 9 stik.
Du kan se de 8 fra toppen. Hvor er det
niende?  En  knibning  i  klør?  Du  kan
også spille klørene ved at tage konge –
Es  og  spille  klør  mod  bonden.   En
dobbeltknibning i ruder?. Hvad vælger
du?

S/ alle  KD
 964
 ET43
 KB54

 E54
 EK2
 B652
 E76

Nu kan du tænke det igennem. Hvad er
odds  for  de  mange  muligheder?
Længere fremme i bladet får du resten
af historien.

Distrikts hold

MELLEMRÆKKEN
Begge  turneringer  holdt  juleferie  i
december.

Kyndelmisse
SØLV

TURNERING
i 

Høng

Søndag den 5. februar 
Kl. 9.30 – 18.00

Hovedgaden 37 4270 Høng 
(tidligere rådhus)

Turnering: Bridgemate,  Howell,
Seedede  rækker  efter  handicap,
Vinpræmier mm. Max. 36 par 

Pris: inkl. Frokost buffet, kaffe/te/
kakao/frugt/kage kr. 300,- 
Øl, vand og vin kan købes 

Tilmelding: Betal ved tilmelding på
konto  2433  -  8977625972  –  husk
navn!

Sidste frist 27. januar
e-mail:
bridgeklubben4270@gmail.com

Sonja Rasmussen tlf. 29 10 49 51
Høng Bridgeklubs tlf.  29 10 49 51
(vil være åben under turneringen)

Tilmeldinger  godkendes  ved
betaling  og  fremgår  derefter  af
klubbens hjemmeside 

Høng Bridgeklub 
www.bridge.dk/2330
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Fra gamle dage
       For ca. 20 år siden:
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Din Melding?

Vi har fået et problem fra et medlem.
Han spørger, om jeg vil give problemet
til vores panel. Problemet er, hvad man
gør med denne hånd:

      KB64    B4    KT9   ED97

Det er fra en makkerparturnering, hvor
han var alene i zonen. 
Hånden foran åbner med 1ruder. Skal
jeg doble? Jeg har jo ikke de 3 andre
farver.  Jeg  har  dog  14HP.  Makker
sagde, jeg skulle have doblet, men jeg
meldte pas.

Panelet sendte disse svar:

John Heidelbach, BK 83

Pas!       Vil gerne have 4-3 eller 4-4 i
major  for  at  kunne  doble.  Makker
bliver ikke glad for at skulle spille 2hj
på en 4-2 tilpasning.

Til gengæld må man jo så være op på
mærkerne,  hvis  fjenden stopper  i  2hj,
hvis 3.hånd melder 1hj, og åbner støtter
til 2hj. Her vil jeg genoplysningsdoble,
det er trods alt parturnering.

Hvis fjenden stopper i  1ut  efter 1ru -
1hj,  1ut  bliver  genoplysnings-
doblingen  mere  prekær.  Det  handler
om  "uviste"  farver  -  fjenden  kan
sagtens  med  4-farve  i  den  farve,  vi

finder  frem  til,  og  vi  kan  evt  få  en
strafdobling imod.  Det  ligner  et  spil,
hvor  en  positiv  score  giver  et  ok-
resultat i par. Zonestillingen taler også
imod at fare for aggressivt frem - hvis
fjenden kan vinde 1ut  får  de  90 -  en
ned  i  vores  kontrakt  giver  fjenden
100.....

Karsten Meiland, BK 83

   Jeg sympatiserer meget med spørgers
pasmelding.  Jeg  kunne  let  gøre  der
samme.  Jeg  ser  kun  et  alternativ,  1ut
hvor  man  snyder  et  point.  Jeg  ville
aldrig doble på den hånd. Makker må
være vågen og holde åbent. 

Per Granlund, BK 59

   En dobling betyder enten 16+Hp eller
4-4 i  major, så den er  helt  udelukket.
Man kan snyde 1 point og melde 1 ut.
Det kommer an på hvem modstanderne
er,  og  hvordan  feltet  ellers  er
sammensat.  Jeg  heller  mest  til  pas.
Makker  ved  at  den  kan  indeholde
værdier op til 15 Hp. Derfor låner han
3 Hp fra mig og melder sin hånd. Jeg
husker  at  trække  de  tre  fra  igen  ved
næste melding. De 4 spar eller 3 ut er
hjemme, hvis makker er på dupperne.

Svend Stenhøj Rørvig BK

Jeg  vil  ikke  oplysningsdoble,  da  jeg
ikke har en hjerterfarve. Jeg kan så sige
pas  eller  lyve  og  indmelde  1  spar,
selvom jeg ikke har en femfarve eller
som sidste mulighed, igen snyde og så
melde 1 ut, der vil vise min. 15p. Jeg
vil  i  det  aktuelle  tilfælde  melde  1ut,
der beskriver min hånd bedst.

Jan Petersen, Kalundborg BK

   Når jeg ser på hånden så synes jeg, at
der  er  15  hp.  Så  løses  problemet  vel
ved at melde 1ut. Jeg snyder 1 hp, men
giver en fair beskrivelse af hånden og
snyderiet er mindre end at doble eller at
melde på en 4 farve i spar. Og ja, der er
da en risiko p.g.a. zonestillingen, men
der  er  også  en  risiko  ved  a  sidde  på
hænderne.

 

Min  hemmelige
makker

Holdturneringsaften  i
klubben.

Min  tillid  til  makker  er  ret  stor.  Jeg
havde  derfor  ikke  så  svært  ved  at
afgive quebid i ruder efter makkers 4
alene i zonen. Dels havde jeg 4 trumfer
og  de  to  tophonnører  i  ruder.  I  klør
kunne jeg måske også hjælpe.

Meldeforløbet gik sådan:

        N          Ø          S        V
                    3         4        pas
        5        pas        6          alle pas 

Makker var tilsyneladende tilfreds, idet
han hævede til slem.

Vest spillede K ud, og jeg lagde mine
kort  ned.  Makker  betragtede  bordet.
Det så ud, som om der var et problem.
Det  kunne  i  hvert  fald  ikke  være  i
trumf. Var det i klør? Makker blad om

2. Mon han har esset?

Her er fordelingen:

Ø/ n-s  8652
 654
 EK6
 D32

 B4         -
 -               DBT9873
 D985        BT2
 EKT9754  B86

 EKDT973
 EK2
 743
 -

Makker havde slet ikke esset. Hvilken
spar tror du, han trumfer med?
Makker ”trumfede” med 3. Hvad sker
der?
Makker lagde ned for rest.
Modstanderne accepterede, da de begge
kunne se, at ingen af dem kunne holde
3 rudere, hvis de også skulle holde hhv.
klør  og  hjerter.  Først  trækkes
trumferne, så tager man  E og konge.
Vest skal holde E og 3 rudere .med 3
kort  tilbage,  umuligt.  Øst  skal  bare
klamre  sig  til  hjerterne  og  kan  heller
ikke også holde ruderne, ellers giver 2
det sidste stik.

Makker havde dette at tilføje:

”Måske  husker  du,  at  man  tidligt  i
spillet skal afgive et stik, hvis en skvis
skal  lykkes.  Problemet  her  er,  at  det
skal ske i stik nr. 1. Hvis der trumfes i
stik  1  og man lidt  senere spiller  klør
igen, så kan der spilles klør igen, og så
er det slut med skvisen, da klørtruslen
er væk. 5  var en god melding.”

Jeg var glad for de rosende ord,  men
forstod ikke alt helt klart. (jeg sagde det
bare ikke).
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BK 83
Juleturnering

½ Sølv-turnering 

     Tirsdag den 27.
          december

Der var lagt op til 5 rækker á 10 par.
Entusiasmen  var  imidlertid  lidt
afdæmpet, da kun 40 par havde meldt
sig.  Det  gav  4  rækker  á  10  par.
Desværre blev der en oversidder i Blå
række  på  grund  af  meget  sent  afbud.
Redaktionen  havde  medsendt  en
fotonisse  til  arrangementet  (formand
Ib).

Der  blev spillet  de  samme kort  i  alle
rækker,  så  vi  har  mulighed  for  at
sammenligne ”kvaliteten” i rækkerne.
Her kommer et spil,  som gav virkelig
mange  muligheder.  Du får  så  også at
se,  hvad  rækkevinderne  spillede  i
spillet.

Ø/ n-s  E4
 ET
 EB6
 EKB874

KB985  DT7632
96              D53
T852         D97
T2            3

 -
 KB8742
 K43
 D965

I Blå var række var 3 borde i slem. Et
enkelt par kiksede og spillede 5 . 7  
var usættelig uden at gætte!
Også i Rød række var 3 borde i slem. I
Hvid række var 2 par i slem, og endelig
var 1 par i slem i Grøn række.

Blå række

1 Thomas Nielsen – Martin Frandsen,
   Kalundborg 14,6
2 Benny Kristensen – Niels Thomsen,
   BK 83/Korsør 51 13,5
 3 Otto Rump – Niels Skipper,
   Skælskør/BK 83   6,8
4 Hans Jørgen Kolding – Hans Olesen,
   BK 83   3,4

Thomas  &  Martin  sad  Ø/V  og  blev
glade  for  at  N/S  ikke  kom  i  slem.
Kontrakten var 5  13 stik.

Rød række

1 Jonna K. & Ib Larsen,
   Sorø 22,0
2 Heidi & Per Quist Nielsen,
   Holbæk 59 17,0
3 Eva & Børge Gram,
   Høng 13,0
4 Jette  Jørgensen - Mogens Jørgensen,
   Islev/Høng   6,0

Jonna  &  Ib  sad  N/S.  De  meldte  og
vandt 6 .

Hvid række
1 Bente Ludvigsen – Knud G.
   Rasmussen, Korsør 51 21,0
2 Kirsten & Verner Schou,
   BK 83 17,0
3 Hanne Frandsen – Freddy Andersen,
   Kalundborg   5,0
3 Arne Astrup – Ole Skov Jensen,
   Høng   5,0

Bente & Knud sad N/S og vandt 13 stik
i 6ut.

Grøn række

1 Berit & Erich Rasmussen
   BK 83 50,0
2 Maj-Britt & Michael Thy,
   BK 83 14,0
3 Inge Düz – Søren Andersen
   BK 83   5,0
4 Marianne Nørgaard – Kaj Jozwiak
   BK 83   1,0

Berit  & Erich spillede som Ø/V mod
N/S´s 5 .

Der  var  indtil  flere  turneringsledere,
men de spillede alle med. Det var dog
ikke  noget  problem,  der  var  altid  en
eller anden klar til at træde til.
Der var fin assistance til  kortuddeling
(og afhentning) af indtil flere frivillige.
I  køkkenet  var  der  også  fuld
bemanding.  Der  var  jo  bespisning  i
pausen.
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Landspokalturneringen 
Status efter runden er, at vi nu kun har
2  hold  tilbage.  Både  Ib  og  Ivar  har
måttet  forlade  turneringen  efter  2
nederlag.  Trods  nederlag  har  Orla  en
chance mere i opsamlingsrunden.

Ib  Larsen,  Sorø  –  Chris  Demant,
Morud    9-71

Ole Plam, Søborg – Ivar Petersen, Tuse
Næs 107-71

Fra Ivar kommer dette:

Søndag klokken 11:00 mødte vi op
på  Lyngby  Bridgecenter.  Der  var
dækket  op med kaffe og kage,  dejligt
med lidt til ganen. Det var 4 hyggelige
og  dygtige  spillere  vi  skulle  møde
(både orange og gule etuier).  Efter  1.
runde førte vi 20-13. Så havde vi et par
dårlige runder og var bagud 50-68 efter
3. runde. 4. runde vandt vi 20-0, så nu
var vi foran 70-68 før sidste runde. I 5
runde var der 2 slemmer, 5 udgange og
1 delkontrakt, så mulighederne var der.
Det  gik  ikke  vores  vej.  Vi  tabte  5.
runde 1-39 .  Vort hold bestod af Per☹
Granlund  /  Kenneth  Petersen  og
Kirsten  Westberg  /  Ivar  Petersen.  

Ivar

Her har I et referat fra Ibs kamp:

Som  det  fremgår  af  resultatet  af
kampen d. 4/12. blev det en tidlig exit
fra pokalturneringen i år.

Vi har haft det svært, og er røget tidligt
ud de sidste par år. Måske skyldes det
at  der  er  blevet  færre  deltagere  i
turneringen, og at man der med møder
stærkere  hold  langt  tidligere  i
turneringen. Vi har ikke før været udsat
for at møde hold fra den anden side af
Storebælt, og så i kamp 2. Nå, men det
er  ingen  undskyldning,  de  var  bedre
end os,  og  vi  havde  en  hyggelig  dag
med de fire herrer fra Fyn. 

Man siger EDB-lagte kort giver skæve
fordelinger.  Det  kan  håndblandede
altså også.  Syd åbnede med 1 .  Vest
melder 3 . Nord kan 3  og Øst 4 . 4
fra  Syd,  pas,  pas  og  nu  kan  Øst  5 .
Efter 2 x pas melder Nord 5 . 2 x pas
og  Vest  melder  6 .  Meldeforløbet
slutter  med  en  dobling  fra  Syd.  Øst
spiller nu 6  D med udspil 7.

S/ ingen  ED96
 BT987654
 T
 -

84         5
D3             EK2
ED86542  3
D7            KBT964312

 KBT732
 -
 KB97
 E85

Syd  spiller  ruder  ud  med  håb  om
renonce hos Nord. Desværre bliver der
kun  et  sparstik  og  et  klørstik  til
modspillet,  da  man  ikke  i  tide  fik
skiftet til hjerter.

Ved det andet bord blev der spillet en
fredelig 4  med 12 stik. Lad det være
op til læseren at finde en vej til 12 stik i
sparkontrakten, der er trods alt mange
minorkort, der skal trumfes.

                Ib
Vagn  Brobæk,  Kalundborg  –  Orla
Kristiansen, Høng 134-96

Vagn  har  her  et  referat  af  kampen
mellem vores 2 lokale hold.

Pokalturnering runde 2A søndag 
den 4. december 2022.
Vores  hold  bestod  af:  Jan  Petersen,
Niels  Olsen,  Ole  Colding-Olsen  og
Vagn Brobæk.
Vi  havde  hjemmekamp  mod  gode
bekendte, vore bridgevenner fra Høng-
Slagelse. 
En lokal-pokalkamp.
Holdet  bestod  af  Orla  Kristiansen
(holdkaptajn),  Martin  Rather,  Lene
Jensen og Birger Jensen.
Pokalkampen blev afviklet hos Jan. Jan
er flyttet og på nu kun et par meter fra
Kalundborg fjord.
Det gode værtskab, flotte udsigt og fine
traktement fik vore modstandere til  at
håbe,  at  de  også  i  næste  års
pokalturnering  skal  møde  os  samme
sted.
Det  var  en  rigtig  hyggelig  dag  med
både  spænding,  humør  og  hyggeligt
samvær.
Vi vandt kampen 134 - 96 efter 40 spil
efter at have været bagud med 21 - 59
efter 16 spil.

Modstanderne vandt 2. runde (spil 9 -
16) med 0 – 45.
I den runde gjorde særlig to spil en stor
forskel på tilsammen 26 IMP.

Spil 9
N/ ø-v  E85

 D972
 EKB54
 3

 9732         D
 8               T63
 83             DT9622
 ED9752   BT84

 KBT64
 EKB54
 7
 K6

Niels  og  Jan  sad  Nord/Syd  og  Nord
spillede 6 Sp til 11 stik.
Ved  det  andet  bordet  sad  Martin  og
Orla Nord/Syd.
Grundet  en  forkert  optælling  af
sparfarven  havnede  kontrakten  i  Syd
med 6 Hj.

Nord Syd
1 Ru 1 Hj!
3 Hj 4 UT (RKC 1430)
5 Sp 6 Hj

Der kom klør  E ud og Syd besluttede
sig derfor for at trumfrejse sparfarven
fremfor  knibningen.  Derfor  trak  Syd
klør  K  og  kastede  en  spar  på
bordet. Men da spar  D kom trimlende
allerede på den første honnør, var det
bare at trække trumf og lægge ned for
rest. 12 Stik.

        Mere næste side 
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Spil 16

V/ ø-v  DBT8532
 73
 5
 K76

 -         EK7
 KDBT5    E8
 KB9832   ET74
 D8            EB95

 964
 9642
 D6
 T432

Niels  og  Jan  sad  Nord/Syd  og
meldingerne gik:

Vest       Nord         Øst        Syd
1 Ru      3 Hj!*     3 Sp!**    4 Sp
5 Ru      pas          6 Ru        6 Sp
7 Ru     alle pas
3 Hj!*: Spær i Spar
3 Sp!**: Stærk med ruderstøtte.

Der er altid 13 stik, uanset udspil.

Ved det  andet  bord sad Ole og Vagn
Ø/V og meldingerne gik:

Vest        Nord          Øst       Syd
1 Hj       3 Sp          6 UT alle pas

Også 13 stik – men til en noget lavere
takst.
Vest overvejede at melde 7 Ru, så Øst
kunne  præferere  mellem  hjerter  og
ruder – men turde ikke.

Heldigvis  gik  de  efterfølgende  runder
vores vej, så vi nu er klar til 4. runde,
og ønsker  vores modstandere  held og
lykke i 3. runde.

Vagn

Breddepokalturneringen 
I  denne turnering fik  vi  et  hold mere
med  efter  tilmeldingsfristen  var
udløbet.  Det  var  Kalundborg,  der
stillede  et  hold  med  kaptajn  Jane
Mollerup. De slap for en lang køretur i
første runde, da de skulle møde Ivan fra
Tuse Næs.

Ivan  Jørgensen,  Tuse  Næs  –  Jane
Mollerup, Kalundborg 93-71

Ivan sender dette referat:

Breddepokalen2023

Så  startede  Breddepokalen.  Første
runde  var  aflyst  og  tilmeldingsfristen
forlænget,  men alligevel  lykkedes  det
kun at komme op på 29 tilmeldte hold
–  det  samme  som  sidste  år.  Her  i
distriktet er kun tre hold tilmeldt, heraf
2 fra Kalundborg – hvor er alle andre
klubber?  Kunne  det  hjælpe  hvis
pokalturneringerne  var  omtalt  og
optaget  på  distrikts  turneringsoversigt
(som minimum).
Så  oprandt  den  4.  december,  endelig
skulle  første  runde  i  breddepokalen
spilles, vi var så klar! Næsten – 2 dage
før  blev  en  af  holds  spillere  akut
indlagt på hospitalet.  Skulle vi aflyse,
men som de sande bridgespillere vi er,
var vi alle 4 enige om at kampen skulle
gennemføres,  der  måtte  findes  en
substitut.  

Udeholdet ankom og der blev blandet
kort, medens snakken gik på kryds og
tværs,  da  de  fleste  kendte  hinanden
som medlem af diverse lokale klubber.
Første runde et par sving til hver side
blandt andet det spil, hvor V åbner med
1♠ og  Ø svarer  med 2♥.  Kontrakten
sættes  i  4♠ af  V,  der  dobles  af  N.
Resultat 9 stik og minus 200 point.

Alt med denne fordeling:
V/ ø-v  D9732

 T32
 T43
 KD

EK8654 T
 -               E9854
EKD5        972
T65           EB82

 B
 KDB76
 B86
 9743

Ved vores bord hed kontrakten 3UT til
Ø, der i  det aktuelle tilfælde vinder 9
stik. At tabe 13 imp på denne fordeling
er rigtig ØV:
Første  halvleg  sluttede  nærmest
uafgjort med stillingen 37 -36.

Klar  til  anden  halvleg,  hvor  alle  var
glade  for,  at  fejltagelserne  i  første
halvleg ikke havde koste mere og med
fuld tillid til makker. Efter en lidt blød
start  og  uvidende  om hvad  der  skete
ved det andet bord, kom vi til spil 21.
Makker åbner med Ekrens 2♦ i zonen
efterfulgt af pas fra V. 

Jeg  melder  2♥ efter  kort  at  have
overvejet en pas med følgende hånd:

 ♠B5 ♥EK2 ♦B109852 ♣D10. 
Ø melder 3♣, hvorefter makker griber i
meldekassen og melder 3♥, der passes
rundt, medens jeg når at tænke, makker
det  må  du  da  ikke.  Ha’  tillid  til,  at
makker ved bedst! 
Bliver  lidt  mildere  stemt  da  makkers
hånd kommer ned.
Men makkers  tillid  til  mine  spilevner
viser  sig  at  være  stærkt  overdrevne.
Formår kun at få 6 stik med følgende
fordeling:
V/ ø-v  B5

 EK2
 BT9852
 DT

ED 8632
98654        7
D6             E7
K973         E86542

 KT974
 DBT3
 K43
 B

Makker  smiler  engleblidt  til  mig  og
siger ”var det ikke det meldeforløb du
viste  mig  sidste  onsdag”.  Det  blev
endnu værre, da det viste sig at N ved
det  andet  bord  tog  9  stik!  i  samme
kontrakt - 10 imp.
Da vi  mødes med vores  holdmakkere
smiler  de  ikke.  De  var  kommet  i  en
uheldig  4♥ doblet  kontrakt  og  havde
smidt  1100 point.  Heldigvis  havde  vi
formået  at  sætte  modstandernes  3UT,
så  ”kun” -14 imp.      mere næste side
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 Men alt er ikke skidt og vi ender med
at vinde anden halvleg med 56-35, så
en samlet sejr på 93-71. Tak til vores
modstandere  for  en  hyggelig
eftermiddag,  med  mange  spændende
spil.  En  særlig  tak  til  vores  substitut
Birgitte  Vennemoes  Sørensen,  som
sprang til med kort varsel og gjorde det
fantastisk.

      Hilsen    Ivan

Jørgen  Junge,  Kalundborg  –  Finn
Christiansen, Haslev 96-37

Jørgen sender dette:

Jørgen  Junges  hold  spillede  4.
december første kamp i breddepokalen
mod et hold fra Haslev.
Der var flere spændende spil, f.eks. 
dette. Nord/Syd er i zone. 

Ved vores bord åbnede Syd med 1sp.
2 ut fra Nord (spørger om htp hos åbner
med spar som trumf).

Med  3kl  viser  Syd  13-14  htp.  Nord
spørger nu efter esser med 4kl  og får
med  4hj  meldingen  1  es.  Herefter
melder Nord 6hj.
Syd tror at det er en fejlmelding (det er
før  sket  for Nord) -  MEN vi  har den
regel,  at  vi  "redder  ikke  *øven  på
makker",  og  Syd  lader   derfor
meldingen  stå,  og  bliver  dermed
spilfører.  Syd  spiller  kontrakten  hjem
uden problemer.

Ved  det  andet  bord  åbnede  Syd  med
1sp.  Vest  indmelder  2ru  -  Nord
springer nu til 4hj. Den tror Øst ikke på
og dobler den derfor.
Da spillet går i gang, ser Øst hurtigt, at
næsten  alle  hans  og  makkers  værdier
bliver værdiløse. Stor er hans lettelse,
da  han  erfarer,  at  makkerne  vandt  en
lilleslem, og spillet gav 6 imp til os.
Det  blev en hyggelig søndag,  hvor vi
havde lidt medvind og vandt 96-37 og
dermed er videre til runde 2A.

m.v.h. Jørgen

Ak ja,
tiderne
ændres
sammen
med  kort
design.

Et svært valg?
Du  har  selvfølgelig  hurtigt  fået  de  9
stik. Var du spændt på at se, hvad den
bedste  løsning  var?  Har  du  kikkerten
for det blinde øje? Der er kun én sikker
vej  til  de  9 stik.  Træk  E og spil  en
lille mod bonden. Du er så sikker på at
få 2 ruderstik uanset fordelingen. 

Det sad således:

S/ alle  KD
 964
 ET43
 KB54

B982         T763
T8753       DB
8                KD97
832            DT9

 E54
 EK2
 B652
 E76

Hele  øvelsen  går  ud  på  at  tælle  sine
vindere som det første. Hvis man er i
3ut og har 8 topstik, så gælder det om
at  have  et  sikkert  bud,  for  at  få  det
sidste  stik.  Flot  hvis  du  havde
løsningen på rygmarven.

Et godt råd
Er du altid sikker på ét klørstik, når du
har disse kort?

 B32                                     K74

Ja, hvis du kan får fjenden til at spille
ud  i  den.  Så  hvis  du  lige  mangler  et
klørstik,  så  hold  dig  fra  farven.  Så
behøver du ikke at gætte.

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

Makker melder i situationen 2 . Hvad
har makker ??

Makker melder 2 . Hvad lover det?

Makker  melder  3  eller  4 .  Hvad
betyder det?

 BT9         ?
 K5            ?
 KDT4       ?
 KB43       ?

 K8
 EDB64
 E8
 T752

Dette kan være makkers hånd, hvis hun
redobler. 
       D94     92     E972   EB9

Redoblingen kræver/lover 10HP+. I har
flest  HP.  Minimum  22.  Meldingen
benægter  (i  hvert  fald  foreløbig)
tilpasning i hjerter.

Her er makkers hånd, hvis hun melder
2ru:

     D4      92      B9752     B96
Makker fortæller, at hun har en 5-farve
og  IKKE 10  HP  eller  tilpasning  i
hjerter.  Hvis  du  ikke  mener,  I  har
udgang i kortene, så meld derefter. Pas
er  bestemt  en  mulighed  med  en  svag
åbningshånd. 
Støttes i hjerter, så har makker hhv. 6-
9, 10-11 12+ for støtten.

                        Så fik I tjek på det !
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Kreds 2´s
simultanturnering

NY PARTURNERING

I inviteres hermed til at prøve
kræfter  med  en  ny  og
spændende  parturnering,  der
afvikles  simultant  i  en  række
af  Kreds  2’s  klubber.  Det  vil
sige  en  turnering,  hvor  alle
spiller  samme  kort  samtidigt.
Turneringen vil  være opdelt  i
tre  rækker  efter  handicap.
Foruden  at  kåre  vinderne  fra
de  deltagende  spillesteder  vil
resultaterne  blive  samlet  på
tværs  af  kredsen,  hvor  de
bedste  resultater  vil  findes.
Endvidere  vil  de  par,  der  har
opnået  de  bedste  resultater,
blive  inviteret  til  en  kreds-
finale,  der  ligeledes  bliver
opdelt efter handicap.
I kredsfinalen spilles om guld-
point.

Turneringen afvikles: 
15. januar 2023

kl. 13.00 – ca. 17.00

Der  spilles  om  SP  og  vin-
præmier. 

Prisen  er  150  kr.  pr.  spiller.
Indskud  betales  til
spillestedet:  (Indskud  dækker
tillige finalen,  der  afholdes 5.
marts 2023).
Lad  ikke  en  storslået
mulighed for at  være med i
noget  nyt  og  spændende  gå
tabt,  men  meld  jer  til  at
deltage  i  en  af  de  neden-
stående klubber på mail:

Simultan.bridge@gmail.com

med  angivelse  af  ønsket
spillested,  DBf-nummer,  navn
og handicap. 

Tilmeldingsfrist: 
Torsdag den 12. januar 2023.

SPILLESTEDER 

Distrikt Vestsjælland 

Bridge 83, Slagelse
Sverigesvej 7A 4200 Slagelse.
Holbæk BK af 1949
Stenhusvej 21 4300 Holbæk
Høng Bridgeklub
Hovedgaden 37 4270 Høng 

Det nye
danmarksmesterskab for

åben par
Hovedbestyrelsen  (DBF)  har
efter dialog med bl.a. distrikterne
ønsket  at  styrke  respekten  og
interessen  for  DM for  åben  par
for  både  bredde-  og
elitespilleren. Derfor skal DM for
åben par fra 2023 spilles i et nyt
format, nemlig som en divisions-
turnering  med  en  Superliga,  1.
division  og  2.  division.  Det
betyder samtidig, at turne-ringen
afvikles  uden  for
Bridgefestivalen,  som  dermed
også  fremover  afholdes  fra
lørdag-lørdag.  •  Superligaen  og
1. division spilles begge som én
række, mens 2. division spilles i
tre heats, to vest for Storebælt og
et øst for. Parrene rykker op og
ned mellem rækkerne.
Turneringen  afvikles  over  én
weekend i  september,  i  2023 er
det d. 16. – 17. sep.
Tilmeldingsfristen kommer til  at
ligge  i  august  lige  efter
sommerferien.
Prisen  for  deltagelse  bliver  700
kroner pr. par. 
BEMÆRK, at  der  i  2023 er  fri
tilmelding  til  Superligaen  og  1.
division – uanset handicap, hvor

parrene inddeles efter handicap i
hhv.  Superligaen og 1.  division.
Herefter  bliver  der  op-  og
nedrykning hvert år. 
Tilmelding til 2. division kræver,
at  parrene  har  deltaget  i  et
distriktsmesterskab  (eller  været
tilmeldt, hvis mesterskabet bliver
aflyst). 
Superligaen og 1. division spilles
henholdsvis  øst  og  vest  for
Storebælt.  Rækkerne  bytter
landsdel  hvert  år.  Ønsket  fra
hovedbestyrelsen har været, at vi
med  denne  turnering  kan
understøtte  og  udvikle
turneringsbridgen  i  klubber  og
distrikter  og  dermed  styrke
fødekæden  fra  deltagelse  i
klublivet  og  hele  vejen  til
turneringer  på  forbundsniveau.
Vi håber at I vil være med til at
sprede budskabet om det nye DM
for åben par i jeres klub. Meget
mere  information  om  det  nye
danmarksmesterskab for åben par
følger i det nye år. 

Se invitationen på næste
side
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DISTRIKTET INVITERER
til

ÅBEN-PARTURNERING

 SØNDAG DEN 12. FEBRUAR
KL. 9.30 

Spilleberettigede er alle medlemmer
af Danmarks Bridgeforbund. Dertil
skal  mindst  den  ene  spiller  være
medlem  af  en  klub  i  Distrikt
Vestsjælland  og  have  været  det
mindst  siden  1/9  2021.  Netop i  år
afvikles  dette  DM  efter  nye
retningslinjer,  som  ses  på
forgående side.
Spillested: Slagelse  Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.
Pris: Kr. 150,00 pr. spiller.
Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00
bestilles ved tilmelding.
Drikkevarer  kan  købes  til  centrets
normalpriser. 
Præmier: Sølvpoint  samt  vin-
præmier.  De  2  bedst  placerede
præmieres ligeledes med indskuddet
til  DM-finalen,  16.-17.  september
2023. 
Tilmelding: direkte skal være Otto
Rump i hænde senest fredag den 3.
februar 2023, kl. 24. 
Husk venligst at angive hvor mange
stykker  smørrebrød,  der  ønskes!
Foretrukken  betaling  er  parvis  til
Distriktets konto 1551 4691823512
– husk venligst navne og gerne DBf
numre – og betal helst for fortæring
med det samme. 

             VIG
 BRIDGE CLUB

 INDBØD TIL

NYTÅRSBRIDGE
ONSDAG d. 28. DECEMBER 

Deltager  antallet  var  begrænset  til  20
par. Imidlertid havde kun 12 par meldt
sig inden tilmeldingsfristens udløb.

Her får I Top-4 i de 2 rækker.
Det  var  som  man  kan  se  af
resultattavlen  N/S  mod  Ø/V.  N/S  sad
fast og alle Ø/V par kom så forbi. 5 spil
mod hver udgjorde kampens 30 spil.

N/S

1 Anna-Lise Petersen – Henrik
   Marstrand Dahl, Vig     186
2 Karen Hilden – Michael Leth-
   Espensen, Holbæk 49     161
3 Lisbeth V. Engel – Niels Jørgen
   Engel, Holte     160
4 Jens Peter Simonsen – Michael Ross,
   Rørvig     144

Ø/V

1 Inge Hansen – Kristian Nielsen,
   Holbæk 49     177
2 Susanne & Michael Maagensen,  
   Holbæk 59     160
3 Ingelise Badsted – Lis Meyerheim,
   Rørvig     158
4. Jette & Erling Petersen,
   Tuse Næs,     157

Vi kender det alle sammen. Nogle dage
kan  man  ikke  sætte  foden  forkert.
Klubbens  formand  kom  i  centrum
sammen med makker Anna-Lise.  Han
vandt  turneringen.  Han  blev
klubmester, da de var det eneste par fra
den lokale klub. Jeg starter med at vise
et spil, hvor de som N/S melder en lidt
hård slem, nemlig 6 .
Hvordan undgår man en taber i  trumf
og en klørtaber?
Jeg  har  studeret  spillet,  og  jeg
overlader  til  læserne  at  regne  ud,
hvordan Syd fik de 12 stik med ruder
ud fra Vest.

Ø/ ingen  ET9832
 D7
 EB4
 K3

 B75         K6
 T84          K962
 T83          762
 T986        E754

 D4
 EB53
 KD95
 DB2

Det  er  ret  normalt,  at  det  giver  flere
stik,  når  man  kan  se  alle  hænderne.
Hvor tit har man ikke sagt: 
”Jeg  skulle  have  knebet  den  anden
vej”.
 Eller hvad med: 
”Undskyld, men trumferne sad 4-1”.

Her kommer et spil med stor variation.
Ved 2 borde blev der passet rundt!
3 Ø/V-borde spillede 4 , og en enkel
Ø/V spillede 1 .
Kun ved ét bord vandt man 10 stik i de
4 . Alle fik ruder ud. 

Stik med esset,  træk trumf og afgiv 2
sparstik og et ruderstik.

Ø/ ingen  E953
 B6
 K63
 K843

 64         DBT72
 98543       EKT72
 E5            T7
 EDB7       9

 K8
 D
 DB9842
 T652

Ekrens  2  åbning,  der  viser  begge
major,  er  åbenbart  ikke  så  populær  i
området. Her fører det lige til 4  efter
en enkelt søgemelding eller to fra Vest.

Dagens  ”topscorer  var  denne  6ut  i
zonen til 1440. Det var Inge Hansen og
Kristian Nielsen,  der meldte og vandt
slemmen.

N/ ø-v  BT8642
 D63
 6
 D87

 EK3         D
 KB82       ET94
 B875        ED3
 T2            EKB96

 975
 75
 KT942
 543

Aften sluttede med
mousserende vin
og kransekage.
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	GODT NYTÅR!

