
BRIDGE
I Vestsjælland

Er der en chance?

På  forsiden  af  sidste
nummer havde vi en lille
opgave om modspil. Her
får du et spil mere.

Syd er kommet i 3ut. Han
åbnede  med  en  15-17
sans. Nord meldte så 3ut
efter at have spurgt efter

majorfarver med 2 .
Makker Vest spiller 4. højeste spar ud
med  7.  Din  dame  holder  stik.  Du
fortsætter  med  9,  som  Vest  stikker
over med B. Han returnerer nu 3 til
Syds E. Er der en sættechance?
Her  er,  hvad  du  kan  se,  eller  rettere
hvad du ved og har set:

S/ alle  T42
 EDB
 E43
 9865

KB873  D9
 ?               98642
 ?               DBT7
 ?               E7

 E65
 ?
 ?
 ?

Der  er  selvfølgelig  mere  om  spillet
længere fremme i bladet.

?

Nr. 7   22. årgang   Marts  2023

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

5927 7761

DISTRIKTETS
ÅBEN-PARTURNERING

 12. FEBRUAR
Så kom der  endelig  en  turnering,  der
ikke blev aflyst. 16 par sluttede op om
distriktsmesterskabet. 
Det er glædeligt, at se spillere fra 10 af
distriktets 19 klubber.
Følgende var repræsenteret:
BK  83,  Glumsø,  Holbæk  59,  Høng,
Jyderup,  Kalundborg,  Rørvig,  Sorø,
Svinninge og Tuse Næs.

Vi varmer lige op med et spil

V/ n-s  3
 KDB9652
 -
 KD742

KD972  BT5
43              T
85              EKDB63
B965         ET8

 E864
 E87
 T9742
 3

Vi  ser  her  vinderne score  toppen.  De
meldte  som  de  eneste  6  og  blev
doblet.  De  tog  de  12  stik  og  blev
noteret  for  +  1660.  Det  var  ret
kendetegnende  for  deres  spil  denne
dag.

Det er jo en af de mere prestigefyldte
turneringer, så I får bedste halvdel her:

1 Jan Petersen – Thomas Nielsen,
   Kalundborg 85
2 Karsten Hansen-Nord – Karsten
   Meiland, BK 83 77
3 Michael Ross – Jens Peter Simonsen,
   Rørvig 43
4 Vagn Brobæk – Preben Jakobsen,
   Kalundborg/Svinninge 23
5 Orla Kristiansen – Martin Rather,
   BK 83/Høng 14
6 Per Granlund – Kenneth Petersen,
   Holbæk 59/Tuse Næs 13
7 Jette N. Jørgensen – Vera Petersen,
   Høng/Islev 11
8 Thomas Adamsen – Aksel Hansen,
   Rørvig   8

Vi skal også lige se mestrene gå ned i 
en kontrakt. De (N/S) blev doblet i 6 , 
som kun vandt 8 stik til 800.

V/ n-s  DB843
 7
 32
 97654

 9  EK65
EKBT9832  D64
B                 K98754
KT2            -

 T72
 5
 EDT6
 EDB83

Ja, ja, det var et godt spil. De holdt Ø/V
væk fra de 12 stik i en hjerterkontrakt
til 1430.
Halvdelen  af  feltet  meldte  og  vandt
slemmen.

3 flasker til Jan & Thomas

2 flasker til 2 x Karsten

1 flaske til  Michael & Jens Peter
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Kyndelmisse
SØLV

TURNERING
i Høng

Søndag den 5. februar 

Der blev spillet i 3 rækker med 12 par i
hver række.  Der var ens fordelinger  i
alle 3 rækker. I får Top-5 i rækkerne.

Lilla række

1 Jack Johansen – Steen Larsen,
   Frederikssund 45
2 Haakon Wallmark – Jakob Søegaard,
   Rødovre 35
3 Ann Jensen – Jesper Rosenberg
   Stokholm, BK 83 25
4 Niels Olsen – Jan Petersen,
   Kalundborg 20
5 Ib Larsen – Gorm Jensen,
   Sorø/Ringsted 16

En go´dag for Jack og Steen

Grå række

1 Eva & Børge Gram,
   Høng 41
2 Hanne Frandsen – Vivi S. Jensen
   Kalundborg 31
3 Inge Jensen – Elisabeth Maagaard,
   BK 83 28
4 Jørgen Arpe – Michael Jung
    Christensen, Kalundborg 27
5 Bitten Eg Pedersen – Jørgen Junge,
   Kalundborg 11

Det ”flaskede” sig for Eva & Børge

Orange række

1 Lene Merry – Lene Baunegaard
   Danielsen, Høng 44
2 Anni Engkebølle – Susanne Ryberg,
   Høng 35
3 Lars Jørgensen – Jan M. Petersen,
   Kalundborg 30
4 Jette Brown – Jens-Ole Andersen,
   Hornbæk 27
5 Marianne & Hans Gustav,
   Christensen, Høng   5

2 x Lene var glade for sejren

Her er spil 7 fra formiddagens runde.

S/ ingen  D87
 ED872
 65
 B94

ET52  96
B64           K3
DBT          EK98732
E86           D3

 KB43
 T95
 4
 KT752

I dette spil var det svært for hele salen
at komme i 3ut som Ø/V. Syd siger pas
og Vest åbner med 1 . Øst svarer med
1  og Vest melder 1 . Øst svarer med
2  (4. farve krav). Vest har ikke hold i
hjerter, så svaret bliver 3 . Nu er 3 ut
lige  om  hjørnet,  når  Vest  viser
tilpasning  i  ruder.  K  garderer  mod
hjerter udspil, og mon ikke makker har
en stopper  i  spar.  Hans  points  må da
være et sted, når de ikke er i hjerter.
Kun 2 par i Lilla række spillede 3ut.
Salen spillede (næsten) kun i ruder.

Her er spil 12 fra eftermiddagens spil.
En ”oplagt” slem!

V/ n-s  53
 9875
 EDB76
 B2

ET987  K4
DBT2        EK4
K               83
KDT          E98654

 DB62
 63
 T9542
 73

Hvorfor spille i spar, når man har super
tilpasning i klør? Kun et par i Lilla og
fandt klørslemmen. Ca. ¼ del spillede
dog i en klørkontrakt med 12/13 stik.

Vi slutter med at vise vores formands
bedste spil.

S/ ø-v  D7
 KDT72
 B87
 KT8

 KT  B9542
 E8643      B95
 ED632     9
 5               ED42

 E863
 -
 KT54
 B9763

Ib  og  Gorm  (Ø/V)  spillede  2 ,  hvor
den optimistiske Nord doblede.  9  stik
hjem i varmen og en fin top til 870. 

Tak til Ib for vinderbilleder!
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Din Melding?

Her er et spil fra en stor international
parturnering. I får her Syds hånd. Alle i
zonen.
Hvad trækker du op af meldekassen? 
Hvilke argumenter bruger du?

    EK975    B987652    7    -
1

      N          Ø          S        V
                                   ?

John Heidelbach, BK 83

Åbner  med  1 . Ikke  mange  honnør-
point men en spillestærk hånd. 
Ved tvivl i sådanne tilfælde tæller jeg
gerne tabere - en normal åbningshånd
har højst 7 tabere - denne hånd har 5
tabere.
Hvis  makker  støtter  i  hjerter  eller
melder  1  springes  til  udgang  i
respektive farve. Det gør det svært for
fjenden, som sikkert har en masse stik i
minor.  Og  den  kan  sandsynligvis
vinde!
Hvis  makker  skulle  melde  1ut,
genmeldes  hjerterfarven  med  2 .  2 ,
revers  er  lige  at  stramme  den  for
meget.
Hvis  makker  skulle  melde  2mi
reverseres med 2 . Planen er så melde
sparene igen, vil ikke så gerne i 3ut!

Per Granlund, BK 59

Ekrens  viser  mindst  4-4  i  major  og
under en åbningshånd, men denne hånd
er alt for stærk til dette.
Hånden  er  bedst  med  hjerter  som
trumf,  da  det  er  svært  at  rejse
hjerterfarven, når spar er trumf.
Det  er  måske  fristende  at  spærre  i  4
hjerter,  men  så  forsvinder  sparfarven
helt.
Der er faktisk kun 5 tabere, og dermed
er hånden ca. 19 – 21 Hp værd.
Problemet er, at jeg får smasket 4 eller
5 i minor lige i ansigtet, inden jeg skal
melde igen.
Jeg  åbner  derfor  med  1  hjerter og
revers-melder i spar næste gang, uanset
meldetrin.

Svend Stenhøj Rørvig BK

Jeg  siger  pas.  Jeg  forventer  efter-
følgende, at kunne komme til at melde
en af mine farver, Årsagen er, at hvis
jeg melder 3 hjerter (7 farve) kommer
min sparfarve nok ikke i spil.
Åbner  jeg  med  1  spar,  kan  jeg
selvfølgelig  melde  2  hjerter  efter-
følgende, men så er mine point for små.

Jan Petersen, Kalundborg BK

Lidt  afhængig  af  hvem  jeg  spiller
sammen med.
Med  dem  jeg  spiller  Ekrens,  vil  jeg
åbne  med  2  ruder, og  så  se,  hvor
makkers svar bærer os hen.
Hvis jeg ikke spiller med Ekrens, er det
lidt mere tåget.
Jeg ser mulighed for at åbne med 3/4
hjerter,  men hvis  makker  har  spar  på

sin  hånd,  vil  han  nok  ikke  være  helt
tilfreds med spærreåbningen i hjerter.
Hvis  jeg  ikke  vælger  spærreåbningen
vil jeg åbne med 1 spar, for at få udspil
i  farven,  hvis  vi  kommer  i  modspil,
hvilket vi sagtens kan komme.
Pas tænker jeg er udelukket på grund af
spillestyrken.
Jeg tror nok, at jeg ender med at åbne
med 4 hjerter og flytter til 4 spar hvis
4 hjerter bliver doblet – og så må jeg jo
tage  skideballen  fra  makker,  hvis/når
det går galt.

Karsten Meiland, BK 83

Jeg har en speciel melding  2ru.  Hvis
makker melder 2ut, svarer jeg 3sp, som
nøjagtig  viser  denne  hånd.  Svarer
makker 2 hjerter, står vi der.

Sådan så det ud:

S/ alle  DB64
 -
 964
 DBT643

 T8  52
 D4            EKT3
 KDB5      ET832
 E8752      K9

 EK975
 B987652
 7
 -

Der er naturligvis et utal af resultater i
en så stor turnering.
N/S Score gik fra +790 til -1100.

Skjold Burne Cup

BK 83
Skærtorsdag Torsdag den

6. april 
kl. 9.30-ca. 17 

Spillested: Slagelse Bridge Center,
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse 

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

Vinpræmier 
Sølvpoint 

Turneringsform: Der  spilles  i
seedede rækker.

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

Følg med på vores hjemmeside
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MELLEMRÆKKEN

Distrikts hold

Landspokalturneringen 

Breddepokalturneringen 
Der var ingen kampe i februar i disse 4

turneringer 

==========================

Min  hemmelige
makker

Flere  gange  vinder
makker  ”heldigt”  sine

kontrakter. Sådan ser det i hvert fald ud
for mig. Se her hvor heldig han er.
Det er makkerpar og Øst er giver.
Øst åbner med 1  efterfulgt af pas fra
makker.  Vest  meldte  også pas,  så jeg
doblede.  Øst  ville  ikke  mere,  men
makker  meldte  1ut.  Mon  ikke  jeg
kunne  få  lidt  mere  liv  i  makker?  Jeg
prøvede med 3 , og så gik han i 3ut.

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

Udspil fra Vest var 9.

Ø/ alle  EDB85
 5
 ED84
 KB3

 KT9  7643
 986           EKDT7
 T932        K
 962           T87

 2
 B432
 B765
 ED54

Øst  stak  udspillet  og  tog  sine  3
tophonnører.  Han  fortsatte  med  mere
hjerter  til  makkers  bonde..  Så  var
makker inde og sendte  2 af sted. Da
bonden holdt stik, trak han E. Han fik
10  stik.  Havde  Øst  siddet  og  blafret
med kortene? 

Makker havde denne fortælling:
”Da Vest blev markeret med  K, var
der  ikke  plads  til  K  på  hans  hånd.
Der  var  ikke  6  point,  da  han  ikke
svarede på Østs åbning. Nu var eneste
chance, at Øst havde K blank.
Logikken  og  Bridgeguderne  var  med
mig.”
Den sidste bemærkning var lige ved at
fremkalde en tåre i det ene øje.

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

god begrundelse.

Er der en chance?
Du  har  vel  tygget  det
hele igennem. 
Hvor  mange  HP  kan
Vest have?
Syd har mindst 15, Nord
11,  og  du  selv  har  9.
Lægges  de  sammen,
bliver der max. 5 HP til
makker. Der er så en ca.

33% chance, for at makker har B til at
komme  ind  på  til  sine  2  sparstik.
Huskede du at lægge E som dit første
afkast?
Du har trods alt haft mere tid, end man
har  ved  bordet.  Hvis  ikke du  lægger
esset, kan Syd rejse sin klørfarve, ved
at gå på bordet i hjerter og spille klør
mod KD 2 gange.
Han har så 3 klørstik, 1 sparstik, 3 hjer-
terstik og 2 ruderstik.

Ja,  den  var  svær,  men er  logisk  nok.
Makker skal have B tredje for at sætte
kontrakten. En lille chance, men det er
den eneste.

Sådan så spillet ud:

S/ alle  T42
 EDB
 E43
 9865

KB873  D9
T7             98642
652            DBT7
B43           E7

 E65
 K53
 K98
 KDT2

Søndag den 19. marts
 kl. 9.30 – ca. 17.30

i
 Kaarsbergcentret,

 Dr. Kaarsbergvej 3, Sorø 

Startafgift: 325  kr./pr.  deltager,
inklusiv 3 stk. smørrebrød, kaffe og
the hele dagen. 

Betaling: ved  tilmelding  til  konto
1551 0363480 (husk navn).

Tilmelding: senest 6/3 til Ib Larsen,
2235  9652,  joiblar@stofanet.dk
Tilmelding godkendes ved betaling
og  fremgår  derefter  på  vores
hjemmeside,

 www.sorøbridgeklub.dk 

Turneringsafvikling: Bridgemate
EDB-lagte kort Seedede rækker.

Turneringsleder: Rudi Bjerregaard

 Max. 36 par 

Vinpræmier. 
Sølvpoint tildeles elektronisk. 

SØLVPOINT
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BK 83
Vintersølv
Fredag den 17. februar

Det endte op med 3 rækker. 10 par i to
af dem og 8 par i den sidste. 
10 udenbys klubber var repræsenteret i
feltet, som bestod af 28 par.
Bedste halvdels resultater:

Blå række

1 Lisbeth Søndergaard – Michael
   Wonterghem, BK83 19
2 Ingelise & Karsten Meiland
   BK83 12
3 Christian Christiansen – Poul Olsen
   Høng/BK83 10
4 Otto Rump – Niels Skipper,
   Skælskør/BK83   4
4 Jette N. Jørgensen – Mogens
   Jørgensen, Islev/Høng   4

Rød række

1 Maj-Britt & Michael Thy,
   BK83 25
2 Britt Nielsen – Inger Trosbjerg
   BK83 16
3 Aase Bach Jensen – Joan Meyer,
   Korsør KKB/ 51   3
4 Erna Hansen – Eva Nygaard,
   BK83   2
5 Susanne Raft – Niels Borup,
   BK83   0

Hvid række

1 Jon Storm Hylsberg – Jens Peter
   Jakobsen, Blakset/Morud 16
2 Eva Petersen – Uffe Kjær, Svinninge/
   Kalundborg 13
3 Arne Beyer – Poul Erik Svendsen,
   BK83   9
4 Anne Marie Hansen – Lone
   Korsbæk, Sorø   6

Var  der  mon en  grund til  Lisbeth  og
Michaels sejr?
Der  er  dage,  hvor  man  satser  rigtigt.
Det  var  så  dagen.  De var de eneste  i
Blå  række,  der  meldte  og  vandt  4
(N/S). Alle fik dog 10 stik, men ingen
inviterede, eller der var ingen der tog
imod. Kun et par var i 3  de andre 3
kun i 2 . I de 2 andre rækker var flere
par i de 4 .

S/ alle  ET532
 842
 DB
 B92

DB8  64
D6             BT93
KT832      E754
643            K87

 K97
 EK75
 96
 EDT5

Det er ikke så tit  vi  ser en storeslem,
men her er én, som blev fundet i  alle
rækkerne. 3 par i Blå, og et enkelt par i
de 2 andre rækker meldte de 7 .
Når Syd åbner med 1  og Nord viser
åbningshånd  med  tilpasning,  og  Syd
derefter melder ekstra styrke, ja, så er
der gode chancer for 13 stik.

S/ alle  E643
 DBT7
 EDB8
 T

 DT87  B92
 95             6
 742           T53
 9862         KDB754

 K5
 EK8432
 K96
 E3

Hele feltet tog 13 stik!

Igen et es med billede på.

Distrikt VESTSJÆLLAND 

spiller 

ÅBEN KLUBMESTER
PAR- TURNERING 

SØNDAG DEN 12. MARTS
 KL. 13:00 – ca. 17 .00

Spilleberettigede er alle medlemmer af
klubber  i  Distrikt  Vestsjælland  uden
titel  eller  titel  af  højst  2* klubmester.
Skæringsdag  for  DBf  medlemskab  er
1/9  2022  og  for  titel  den  1/1  2023.
Turneringen  er  åben  for  spillere  med
samme  status  fra  vore  nabodistrikter
Storstrøm  og  Østsjælland.  En  unik
lejlighed  til  at  prøve  kræfter  med  en
distriktsturnering uden at skulle kæmpe
mod alle ’eksperterne’! 

Spillested: Slagelse  Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse (58 52
38 86). 

Pris: Kr.  50,00 pr.  spiller.  Fortæring:
Drikkevarer  kan  købes  til  centrets
normalpriser. 

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier. 

Tilmelding: senest  søndag  den  5/3
2023  direkte  til  Otto  Rump  eller
gennem klubben.

Foretrukken  betaling: er  parvis  til
Distrikt  Vestsjællands  konto  1551
4691823512  –  husk  navne  og  helst
også DBf numre! 
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Undervisning AFLYST 18/3
Du vil sikkert gå glip af
en  masse  god
information.  Her  kan
jeg  henvise  til
forbundets  blad,  hvor
der  er  mange  gode
”læresætninger”.
Der  bliver  imidlertid
ikke  brugt  megen

spalteplads  til  orientering  om  spillets
regler.  En  af  de  paragraffer,  der  er
vanskelig at håndtere for både spillere
og turneringsledere er § 16.
Jeg  ser  på  klubplan  ofte  disse  regler
brydes.  Det er  IKKE i ”ond” hensigt,
men det drejer sig om ubetænksomhed.
Jeg vil give nogle eksempler.

V/ alle  B9643
 -
 D3
 EKT432

E8752  T
EBT5        KD984
T62           B98
8                DB75

 KD
 7632
 EK754
 96

Du sidder Syd.
Vest  åbner  med 2  (svag  med begge
major),  som  Øst  korrekt  alerterer.
Makker  Nord  melder  3  og  Øst  3 .
Når  det  nu  er  din  tur,  skal  du  ikke
spørge:
”Siger de 2  noget om ruderfarven?”,
og derefter melde pas.
Hvorfor må jeg ikke det?

Det må du ikke, da det kunne  antyde
interesse  for  ruderfarven.  Du  kunne
ikke  bruge  svaret  med  henblik  på
eventuel melding, og du meldte jo også
pas.
V/ ø-v  Kxx

 Tx
 xxxx
 KDTx

Exxx  Dx
EBxx         KDxx
Tx             Dxx
xxx            EBxx

 BTxx
 xxx
 EKBx
 xx

”Hvad betyder de 2 ?”
Her  gælder  det  samme.  Dette
spørgsmål  kan  antyde  interesse  for
ruderudspil.  Svaret  (”0-5”)  kan du jo
ikke bruge til noget som helst.
V/ ø-v  Kxx

 Txx
 EBxx
 Txx

Exxx  Dx
EBxx         KDxx
Kxx           Dxx
xx              Bxxx

 BTxx
 xxx
 xx
 EKDx

”Hvor  mange  klør  viser  kløråb-
ningen?”.
Vest havde åbnet med 1  (alerteret), så
dit  spørgsmål  kunne  antyde  interesse
(udspil) i klør.

§ 16 B.
Uvedkommende
oplysninger  fra
makker.

1 Alle  uvedkom-
mende  oplysninger

fra  makker,  som  kunne  antyde en
melding  eller  et  ud-  eller  tilspil,  er
ubeføjede.  Det  kan  fx  dreje  sig  om
oplysninger givet ved en bemærkning,
et spørgsmål, et svar på et spørgsmål,
en uventet eller manglende alert,  eller
ved  mærkbar  tøven,  unormal  hast,
overdrevet  eftertryk,  tonefald,  gestus,
bevægelse eller manerer. 

a  Når  ubeføjede  oplysninger
påviseligt antyder en melding eller et
ud-  eller  tilspil  frem  for  en  anden
mulighed,  må  spilleren  ikke  vælge
den  antydede  mulighed,  hvis  den
anden  mulighed  er  et  logisk
alternativ. 

b Et  logisk  alternativ  er  en  handling,
som en betydelig  andel  af  tilsvarende
spillere med brug af samme aftaler ville
overveje  seriøst,  og  som  nogle  ville
vælge. 

2  Hvis  en  spiller  mener,  at  en
modstander  har  givet  ubeføjede
oplysninger til sin makker, og at dette
muligvis  kunne  skade  spillerens  side,
har  spilleren  lov  til  straks  at  gøre
opmærksom  på,  at  spilleren
forbeholder sig ret til senere at tilkalde
turneringslederen,  medmindre  den
regulerende  myndighed  forbyder  en
sådan  fremgangsmåde  (og  i  stedet

kræver,  at  turneringslederen  skal
tilkaldes  med  det  samme).  (Hvis
modstanderne er uenige i, at der kunne
være givet  ubeføjede oplysninger,  bør
de straks tilkalde turneringslederen). 

3 Hvis en spiller har væsentlig grund til
at antage, at en modstander, som havde
et  logisk  alternativ,  har  valgt  en
mulighed, som er antydet af ubeføjede
oplysninger,  bør  spilleren  tilkalde
turneringslederen, når spillet er forbi*).
Turneringslederen  skal  justere  scoren
(§ 12C1),  hvis  turneringslederen
mener,  at  et  lovbrud  har  bevirket,  at
den fejlende har fået en fordel. 

Jeg  håber,  at  du  ved  nærmere
gennemlæsning  forstår,  at  spørgsmål,
der ikke har relation til  din eventuelle
melding  ikke  må   stilles  under
meldeforløbet.  Du  må  spørge  til  alle
meldinger har spillet sit kort ud (åbent
eller fordækt). Ligeledes må du spørge
om alle meldingers betydning, inden du
selv skal spille ud.

Konklusion:

Stil  ikke  unødvendige  spørgsmål
under  meldeforløbet.  Makker  skal
ikke ”vejledes” til udspil i en bestemt
farve,  som  du  (måske  uforvarende)
kommer til at henvise til.
Spørg kun, hvis du virkelig har brug for
svaret med henblik på en melding.
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Distrikt Vestsjælland 

spiller 

Mixed-par
turnering

Søndag 26.
marts 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 2022.

Spillested: Slagelse  Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse (58 52
38 86). 

Pris: Kr. 150,00 pr. spiller. 

Fortæring: Smørrebrød  à  kr.  25,00
bestilles  ved  tilmelding.  Drikkevarer
kan købes til centrets normalpriser.

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier.
De 6 bedst placerede er kvalificeret til
DM i Svendborg, 13.-15. juli 2023.

Tilmelding: skal  være  Otto  Rump  i
hænde  senest  torsdag  den  16.  marts
2023. 
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. 

Fra gamle dage
       For ca. 20 år siden:

Den  nostalgiske  redaktør  synes  det
kunne være sjovt, at gå endnu længere
tilbage.

Fra gamle dage
       For ca. 30 år siden:
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