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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

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  

 
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.  
 

Er der stadig plads?  
 

Se hjemmesiden 

 

Nr. 8   22. årgang   April  2023 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

5927 7761 

KREDS 2 

SIMULTAN_TURNERING 
 

5. marts blev denne turnering afviklet på 

3 forskellige spillesteder og i 3 

forskellige grupper opdelt efter 

handicap. Efter kvalifikationen i januar 

blev de 20 bedste par i grupperne 

inviteret til denne finalerunde. 

Distriktet havde deltagere i alle 3 

”afdelinger”. 

6 af vores 10 par kom i bedste halvdel. 
 

Lavhandicap gruppen 

Parrenes handicap 7,46 – 23,83 
 

Her blev vinderne  

Finn Achton – Peter Mossin,  

Ballerup  100,9 
 

Distriktets 5 deltagere placerede sig på 

disse pladser: 
 

3   Per Granlund – Kenneth Petersen,  

     BK 59 Holbæk/Tuse Næs    57,8 

4   Preben Jakobsen – Thomas Nielsen, 

     Svinninge/Kalundborg    52,0 
9   Thomas Adamsen – Aksel Hansen, 

     Rørvig     21,8 
13 Niels Olsen – Jan Petersen, 

     Kalundborg   -23,9 

20 Jens Peter Simonsen – Michael 

     Ross, Rørvig   -98,1 
 

Vi ser her et spil, hvor parhajerne slår til 

mod tøsedrengene. Det bringer mig 

tilbage til 1940´erne, hvor man havde 

udtrykket ”Fræk som en slagterhund”. 

I spillet sad Per Granlund og Kenneth 

Petersen N/S mod Jan Petersen og Niels 

Olsen. Vest åbner naturligvis med 4 . 

Nord dobler (oplysning). Øst presser 

med 5  og nu melder Syd den frække 5

, som går 2 ned. Det blev en ren top, 

Men mon ikke der skulle være doblet? 

Så var det blevet en bund til 500 mod 

feltets 12 stik i hjerter = 480. 

En anden gammel talemåde er 

”Frækhed belønnes”. Vogt jer! Det 

passer ikke hver gang. 
 

V/ n-s    KD98 

    K 

    B432 

    ED42 

--                        BT62 

 EB9876542                                   DT3 

 E65                               K87 

 B                                     K53 

    E7543 

    - 

    DT9 

    T9876 
 

Midtergruppen 

Parrenes handicap 24,22 – 35,34 
 

Vinderparret var 

Morten Jensen – Mogens Nielsen, 

Østsjælland     113 
 

Vi havde her disse 2 par med, som endte 

således: 
 

4   Bent Lyngesbo – Bente Hvilsom, 

     BK 59 Holbæk      58 

11 Niels Borup – Susanne Raft, 

     BK 83         3 

 

 

Højhandicapgruppen 
Parrenes handicap 34,92 – 47,05 

 

Vinder af rækken blev 
Helle Holmboe – Ivan Nielsen, 

Østsjælland       116 
 

Vestsjællands deltagende par opnåede 

disse placeringer: 
 

4 Michael & Susanne Maagensen, 

   BK 59 Holbæk        36 

9 Kenneth Peters – Peter Autrup, 

   BK 83         18 

10 Ruth Friis – Bente Brix, 

   BK 49 Holbæk          7 
 

Her har vi så brug for en talemåde mere: 

”Frænde er frænde værst”. 

Det var et lokalopgør mellem de 2 

Holbækklubber. 

Michael & Susanne Maagensen BK 59 

sad N/S mod Ruth Friis og Bente Brix 

BK 49. Mit gæt er, at Nord spærrer med 

2 . Øst melder så 3 , og Syd følger op 

med 3 . Så er Vest i tvivl. Skal man 

støtte makker eller satse på at sætte N/S, 

som er alene i zonen? Valget faldt på 

PAS. 3  vandt! 
 

V/ n-s  DT9876 

  987 

  KDB5 

  - 

E4                B 

 KT3                                   ED642 

 T9842                               E 

 B76                                     EDT542 

  K532 

  B5 

  763 

  K983 
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Mere Simultan 
 

Per Granlund sender dette efter 

deltagelsen i Kreds 2´s Simultan-

turnering: 

Vi spillede A-finalen i simultan-

bridge i Greve, søndag den 5. marts. 

Vi startede dårligt og de første 9 spil 

førte os langt ned i den dårligste halvdel. 

Så vendte skuden og den førte os 

langsomt op til 1ste pladsen efter spil 

41. 

Den holdt vi til spil 48, hvor efter et par 

grove fejl sendte os ned på 3dje pladsen. 

Spil nr. 13 mod Thomas Nielsen og 

Preben Jacobsen, der sammenlagt 

indtog 4de pladsen skete dette, 
 

N/ alle  DB876 

  K7 

  BT764 

  T 

               5

EK42 

 B53                                   D642 

 D853                               E2 

 ED987                                     543 

  T93 

  ET98 

  K9 

  KB62 
 

Thomas i nord passer, jeg i øst åbner 

med 1 ut (12-14). Preben i syd og 

Kenneth i vest passer. 

Thomas kan nu 2 spar, hvortil alle 

passer. 2 Spar bør gå hjem til middel., 

men efter ru E skifter jeg til klør 5. 

Det bliver fejlagtig tolket som invit. 

Thomas beder om K, der bliver stukket 

med E. Nu bliver nord trumfmattet, da 

han spiller en spar og jeg fremturer i 

klør. Kun 7 stik og +7 til os og -7 til de 

senere 4 ere. 

Vi slog dem med 6,8 points. 

I spil 12 har vi et godt offer, og spil 22 

skal spilles forsigtigt.  

Kun 2 andre fandt 6 hjerter i spil 12 i 

anden halvleg. 

Jeg åbner med 2 klør (3 tabere) og får 3 

kontroller. Jeg viser hjerterfarven og får 

støtte. Spørger efter Es og får 2.  

12 oplagte stik, når der ikke kommer 

klør ud.  

(Spillet er vist på side 1 under 

højhandicapgruppen) 

 

                 VH   Per Granlund 

 

 

DISTRIKT VESTSJÆLLAND 
 

 

ÅBEN KLUBMESTER 

PAR- TURNERING  
 

SØNDAG DEN 12. MARTS 
 

Turneringen var åben for spillere med 

samme status (klubmestre) fra vore 

nabodistrikter Storstrøm og Øst-

sjælland. Lidt over halvdelen af feltet 

var fra vort eget distrikt . 
 

Der blev spillet i én række og bedste 

halvdel blev: 

1 Hanne Andersen – Anette Pedersen 

   BK 83  41 

2 Hanne Hansen – Jette Petersen, 

   Store-Heddinge 36 

3 Vibeke Schneider – André Bruus 

   Michaelsen, Solrød 24 

4 Valborg & Jón Rasmussen, 

   Haslev  20 

5 Minna & Hans Radekop, 

   Store-Heddinge 15 

6 Stella Hardøe – Finn Pedersen, 

   Store-Heddinge 10 

7 Hanne Frandsen – Uffe Kjær, 

   Kalundborg    7 

8 Mona Steensgaard – Anne Tambour 

   Sorø    3 

Hanne & Anette tog 1. pladsen 
 

Vi har fundet et spil. 
 

Ø/ ø-v  B976 

  BT6 

  T7 

  DB64 

ET83             K4 

7                                   D 

ED94                               KB852 

K952                                     ET873 

  D52 

  EK985432 

  63 

  - 
 

Skal man straffe eller vinde selv? 
Mon ikke Syd i dette spil melder ind 

med 4 ? Vest dobler og viser dermed 

sin åbningshånd og sparfarve. Nogle af 

de 8 par valgte at melde 5 .  

Det gav 11 stik og 650. De 4  går kun 

én ned til 100. Det samme gælder i 

øvrigt for 5 . Der er en taber i hjerter og 

klør i begge minorkontrakter.  
Det må flere N/S have regnet ud og gik 

i 5 , som ingen doblede! Den rigtige 

kontrakt i spillet er 5  D = 300. 
 

2. præmien gik til Hanne & Jette 
 

Vi viser lige et spil, hvor mestrene på 

avanceret vis holder Øst til 7 stik i 3ut. 

Ved 6 af 8 borde fik Øst chancen, men 

kun 2 par vandt. Udspil fra Syd var 3! 

Nord skifter - efter at have set bordet – 

til en lille klør, som gik til damen. Mon 

ikke Øst gik i panik og kneb den gale vej 

i ruder? 
 

N/ n-s  D4 

  B2 

  D86 

  T98762 

B98652    T7 

975                                   EKT8 

ET2                               KB43 

B                                     EK5 

  EK3 

  D643 

  975 

  D43 
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Din Melding? 

 
 

 

 

 

 

 

Her er et spil fra en holdturnering. Nord 

melder pas, og din makker Øst åbner 

med 1 . Syd melder 2 , så er det dig.  

Hvad melder du?  

Hvilke argumenter bruger du? 
 

    7    EK64    EKD64    B84 
 

1 

      N          Ø        S        V 

      Pas        1        2          ? 

 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Jeg melder 3 ruder. Melder makker 3 

spar eller 3 hjerter melder jeg 3 ut. 

Genmelder makker klørfarven eller 

støtter i ruder, prøver jeg at gå efter en 

minor slemkontrakt. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Melder 3ru = åbningshånd med rudere. 

Benægter 4 farve i spar, da hånden ellers 

ville doble negativt. 
 

Valget står mellem denne melding og 

pas = kravpas for at fange fjenden i en 

doblet 2hj kontrakt. Da vi skal sætte 

fjenden hele 4 gange (altså holde dem i 

4 stik) vælges 3ru. Desuden kan slem 

være en mulighed. 
 

Makker vil vide, at vi skal i udgang og 

derfor melde: 

1) 3hj = spørger om hold i hjerter, så 

skal vi spille 3ut. 

2) Melde en minorfarve = skæv hånd der 

vil spille i minor - her er slem ikke 

udelukket. 

3) 3sp vil være speciel - sikkert love 

mindst 5-5 i de sorte farver. Her kan en 

klørslem komme på tale. 
 

Det betyder så også, at hvis 4.hånd 

støtter til 3hj, og makker passer med 

minimumsværdier meldes / satses der på 

3ut. Håber på at makker har sparhold. 

Fjenden spiller så nok ud i hjerter..... 

 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Hvis modstanderne havde været i zonen, 

ville jeg via en kravpas med en dobling 

fra makker havde stået i 2 hjerter doblet. 

Men da det er os, der er i zonen, vil jeg 

melde 3 ruder, som er rundekrav og 

indtil videre benægter 4 farve i spar. 

Hvis makker kan genmelde sin 

klørfarve, vil vi komme i 5/6 klør, hvis 

makker melder hjerter (søger yderligere 

oplysninger fra mig), vil jeg efter-

følgende melde 3 ut. 

Hvis makker melder 2 spar og derved 

viser tillæg vil vi nok komme i slem i ut. 

Hvis makker melder 4 ruder vil jeg 

ærgre mig over, at jeg ikke meldte 3 ut i 

første melding, men derefter vil jeg 

melde 5 rudere. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Jeg melder 3hj og signalerer til makker, 

at jeg er stærk og ikke interesseret i spar, 

da jeg ellers havde doblet. 

Ønskesvaret er en genmelding i klør 

eller et svar i ruder, hvorefter jeg 

cuebidder og bruger 1430.  

Med minortilpasning har jeg 19 skarpe 

overfor en åbningshånd, så slem må 

være oplagt. 

 

Per Granlund, BK 59 
 

Vi har mindst 30 Hp tilsammen og en 

singelton, så der er ikke langt til en slem. 

Jeg prøver en 3 RU, som er benhårdt 

krav. Når makker melder spar, tjekkes 

Esserne og har han 2, havner vi 6 eller 7 

ut. 
Støtter makker ruderne, havner vi nok i 

6 eller 7 ru, afhængig af om han har 1 

eller 2 esser.  

Melder makker klør, havner vi ligeledes 

i 6 eller 7 klør. 

Melder makker 3hj, spørger han om jeg 

har hold i hjerter. 

Derfor er jeg nødt til at svare 3 ut. 

Faren er at makker passer, but so it is. 

 

 

N/ ø-v  B8654 
  5 
  BT975 
  B32 

7                    ET3 
EK64                                   D3 

EKD64                               83 

B84                                     EKD965 

  KD92 

  BT9872 

  2 

  T7 

Vi kikker lige på, hvad Øst siger til sig 

selv. ”Hvis bare makker har 2 stik, er 

der nok 9 stik i 3ut. Han har vist 10+ hp 

og 5-farve i ruder. En rimelig chance.” 

Hvis Vest kunne forestille sig disse 

tanker, ja, så et svaret 3ut helt galt. 

Svaret må minimum være 4ut eller 4 , 

så Øst forstår styrken! Så er man da 

noget tættere på en slem 
 

Spillet er hentet fra distriktets 

holdturnering, og det er omtalt på næste 

side. 

Det var så kun Karsten, der ramte plet 

denne gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der en chance? 
 

Du (Vest) åbner med 1  og makker 

svarer 1 . Du springer i ut og makker 

sætter dig i 6ut, efter at han har tjekket 

esser og konger. Der er muligheder for 

at vinde. Hvad er chancen? Jeg anslår 

omkring 20%, men den er der. Hvordan 

vil du spille, efter at Nord spiller T ud? 
 

 

EB32          KD4 

E73                                   D542 

ED3                              KB8 

K95                                     E83 
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Distrikts hold 
 

5. marts blev der spillet 2 kampe i vores 

holdturnering. Vi nærmer os ”finalen”. 

Der er kun 2 kampe tilbage, som begge 

spilles i april. 
 

 

Serie 1 
 

Maj-Britt Thy – Per Quist Nielsen 

60-66 

Martin Rather - Ole Scheel Nielsen 

103-42 

Thomas Hougaard – Fr. D. Andersen 

80-109 

Fr. D. Andersen – Martin Rather 

57-82 

Per Quist Nielsen - Thomas Hougaard 

56-72 

Ole Scheel Nielsen – Maj-Britt Thy 

95-24 
 

Stillingen efter 8 kampe: 
 

1 Thomas Hougaard 102,47 

2 Per Quist Nielsen   92,77 

3 Freddy Dybdahl Andersen   86,48 

4 Ole Scheel Nielsen   82,28 

5 Martin Rather   62,86 

6 Maj-Britt Thy   53,16 
 

Spænende afslutning venter, men mon 

ikke der kun er 2 kandidater til sejren. 

Sejren giver så et hold mere i 

mellemrækken. 

Maj-Britt er ikke helt isoleret i bunden. 

Det kræver bare en mindre slutspurt. 

Maj-Britt møder Martin Rather i næste 

kamp. 
 

Multihold har nu Ole Scheel Nielsen – 

Niels Thomsen på førstepladsen med 

11,45. 
 

Vi starter med et spil fra formiddagens 

kamp. 
 

Vi skal helt frem til spil 26. Måske 

nogen har tænkt for meget på den 

forestående frokost. 2 par var her i en 

storeslem. Et par i 7 ut, og et par i 7 . 

Med Blackwood eller den nu normale 

1430 er det svært at tælle sig frem til 13 

stik, når der manglet et es. Begge 

kontrakter blev da også behørigt doblet. 

Det samme skete i serie 2 for et enkelt 

par. Vi nævner ingen navne. 
 

Ø/ alle  T9742 

  986 

  E 

  9842 

KD5                            E6 

4                                   EKBT3 

KDBT                               987643 

EKDT7                                     - 

  B83 

  D752 

  52 

  B653 
 

Her er et spil fra dagens 2. kamp.  
 

S/ ø-v  72 

  ET876 

  987 

  B65 

KT8                            E4 

DB953                                   42 

KD3                               ET54 

K7                                     EDT83 

  DB9653 

  K 

  B62 

  942 
 

Nu er det ikke på de første sider i 

lærebogen, at det fortælles, at når man 

ikke har tilpasning, skal kontrakten 

hedde ut. Der var 2 par i hver serie, der 

ikke havde læst det. De spillede 4 . Der 

var 9 stik til dem. Alle andre spillede 

3ut, som gav 10-12 stik. 

 

Serie 2 
 

Preben Jakobsen – Helle Ravn 

80-66 

Chr. Burchardt – Mona S. Christiansen 

38-73 

Jonna K. Larsen - Inger Trosbjerg 

89-71 

Helle Ravn – Chr. Burchardt 

53-119 

Mona S. Christiansen – Inger Trosbjerg 

71-77 

Jonna K. Larsen - Preben Jakobsen 

79-53 
 

Stillingen efter 8 kampe: 
 

1 Preben Jakobsen 99,41 

3 Inger Trosbjerg 95,24 

3 Jonna K. Larsen 93,52 

4 Christian Burchardt 79,88 

5 Mona Secher Christiansen 79,48 
6 Helle Ravn  32,47 
 

Serie 2 er langt fra afgjort. 3 hold 

aspirerer til sejren. Der bliver spænding 

til det sidste. 
Inger Trosbjerg og Preben Jakobsen 

skal mødes i turneringens sidste kamp, 

så mon der bliver nogle psykiske 

udfordringer i begge halvlege? 
Tilrettelæggeren af turneringen får stor 

ros for planlægningen. 
 

Multihold føres stadig af Jonna K. 

Larsen – Mette Grove med 13,04. 
 

Her er et spil, hvor en lille spærre-

melding holdt modparten ude af en 

storeslem. 
 

Øst åbner med 1 .  

Syd spærrer med 2 . Allerede nu kniber 

det for Ø/V at få vist deres sande 

værdier. 

Et enkelt par i serie 1 nåede de 7 , og et 

par meldte 6ut. 

2 par i serie 2 var i 6 . 

Her er det en god ide at vise din makker 

Vests hånd. Fortæl, at du åbner med 1

, og at Syd melder 2 . Prøv at finde 

løsninger. Hvordan kan I melde, så I 

kommer i mindst lilleslem? 
 

Hele fordelingen: 
 

N/ ø-v  B8654 

  5 

  BT975 

  B32 

7                   ET3 

EK64                                   D3 

EKD64                               83 

B84                                     EKD965 

  KD92 

  BT9872 

  2 
  T7 

 

 

 

 
 

 

Hvis du tøver, så meld ikke pas. 
Det kan gøre det svært for 

makker, at komme ind i 
meldeforløbet med en god 

begrundelse. 
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Distrikt Vestsjælland 
 

 KLUBHOLDTURNERINGEN 
2022/2023  

 

Kvalifikation Distrikt Vestsjælland 
 

Søndag den 30/4 kl. 9.30 – ca. 17:30  
 

SPILLESTED: Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7 A, 4200 Slagelse, 
 

SPILLEBERETTIGEDE: Alle med-
lemmer af klubben. Dog kræves, at de 
har været opført som medlem af 
klubben siden den 31/12 2022. 
 

TURNERINGSFORM: Monrad efter 
DBf’s forskrifter: Der spilles ca. 60 spil 
(5 kampe à 12 spil, 6 kampe à 10 spil 
osv. – alt efter antal hold) (alle med 1 
halvleg).  
Ved start af hver kamp sætter 
hjemmeholdets kaptajn med makker sig 
NS ved det åbne bord og holdmakkerne 
ØV ved det lukkede. Modstanderholdet 
kan nu sætte sig, som de vil.  
Der anvendes EDB lagte kort og 
BridgeMates. Der foretages multi-
holdsberegning.  
Resultater vil være tilgængelige 
umiddelbart efter kampens afslutning. 
 

SYSTEMER: Alle systemer er tilladt, 
hvis de er dækkende beskrevet i 
”Systemer og Konventioner” eller i 
”Dansk Bridge”.  
Systemkort er naturligvis obligatorisk. 
Anvendes højkunstige systemer, skal 
en udførlig beskrivelse udsendes til 
samtlige modstandere og turnerings-
lederen, senest 2 dage før kampstart. 
I øvrigt gælder DBf´s turnerings-
bestemmelser § 341. 
 

PRÆMIER: Der er vinpræmier til 
nummer 1 og 2.  

De 4 bedst placerede hold er kvalificeret 
til at spille Distriktsfinale søndag den 20. 
august 9:30 i Slagelse BC.  
 

SØLVPOINT: Der spilles om 
Sølvpoints.  
Kampresultater udregnes efter den 
kontinuerte WBF skala 20. Mindst 14,00 
er vundet kamp, 6,01-13,99 er uafgjort.  
 

SPISNING: Alle er tilmeldt spisning, 
som det fremgår af tilmeldingslisten på 
hjemmesiden. Kaffe, øl, vand m.v. kan 
købes til centrets sædvanlige priser.  
 

TURNERINGSLEDER:?  
 

APPELKOMITE: Nedsættes af tur-
neringslederen efter behov. 
 

SUBSTITUTTER: Alle, som er medlem 
af den pågældende klub, kan indtræde. 
Dog kræves, at de har været opført som 
medlem af klubben siden den 31/12 
2022.  
Alle hold opfordres til at have minimum 
et par stående ”stand by”. 
 

TILMELDING: skal være Otto Rump i 
hænde senest torsdag den 20. april. 
Husk at angive om fortæring ønskes! 
 

BETALING: DKK 600,- per hold til 
Distriktets konto 1551 4691823512 – 
husk holdets navn!  
 

FORTÆRING: kan betales samtidigt 
(DKK 25,- per stk. smørrebrød). 

 

 

 

 

 

Bare ét hold fra hver klub giver et 

felt på 19 hold. 

Det bliver et kæmpearrangement. 
 

Snak sammen i klubben! 

  Min hemmelige 

  makker 
 

Vi skal denne gang se 

et gammelt rygte 

konfirmeret. 
I spillet åbnede Vest med 1 . Jeg havde 

ikke nogen melding med kun 2 spar. 

Med 3 havde jeg overvejet en dobling. 

Næste hånd passede og makker kunne 

nu 2 . Jeg havde lidt tilpasning, men 

ville lige fortælle makker, at jeg havde 

point og et hjerterhold. 2ut var mit bud. 

Det var åbenbart ikke interessant for 

makker, da hans næste melding var 3 . 

Var det kontrakten? Jeg havde jo 

maksimum efter min første pas, så jeg 

støttede makker, og han var tydeligvis i 

spillehumør, da han hævede til udgang. 
 

Meldeforløbet i skema: 
 

      N          Ø         S        V 

                                         1   

      pas        pas      2        pas 

      2ut        pas      3        pas 

      4          pas      5             alle pas 

Vest startede med K 
 

V/ alle  84 

  ET82 

  EDT4 

  B64 

EB3             KT652 

KD964                                   753 

K765                               983 

K                                     93 

  D97 

  B 

  B2 

  EDT8752 
 

Pausen var legendarisk efter makker 

havde bedt om esset. Efter et lille minuts 

tid bad makker om B. Øst lagde 9´en 

og makker tog esset! 
 

Makker havde denne fortælling: 
 

”Da Vest startede med K, havde han 

sandsynligvis ikke es og konge i spar. 

Altså måtte Øst have en tophonnør i 

spar. Da Øst ikke svarede på makkers 

åbning, var der ikke plads til K på hans 

hånd. Vest må have K. Så var der kun 

én chance og det var at toppe klørene. 

Det var en forholdsvis nem udregning.” 
 

Jeg kan huske, at makker gjorde lidt af 

det samme for en måned siden. Det var 

dog her K, det drejede sig om. Når det 

gælder K er det en anden snak. Har du 

ikke også hørt, at K sidder altid alene? 

I øvrigt går klør altid 3 gange. 

 

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

 

Julekort i april !! 
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MELLEMRÆKKEN 
25. marts blev 2 kampe afviklet, så nu 

mangler der kun 2 kampe i april. 
 

Mellemrække 1 
 

Henrik Ploug – Lisbeth Søndergaard 

90-69 

Lisbeth Søndergaard – Tommy Madsen 

99-61 

Holdet er nu på 7. pladsen. 
 

Fra den første kamp skal du se et spil, 

hvor Thomas Nielsen – Otto Rump 

sammen med et enkelt andet par endte i 

en god slem. Hovedparten spillede 3ut 

med 11/12 stik. 

”Er der en chance” var et eksempel, 

hvor der kun er én mulighed for gevinst. 

Her er der flere. Begge par fik 5 i 

udspil mod Nords 6 . Vores par fik 11 

stik, og det andet fik de 12.  

Det er ret nemt at vinde, når man kan se 

alle kortene. Det er klart, at K skal 

være i plads. Inde i stik 1 tager man E 

og kongen. En snu Vest bekender med  

7 og B. Havde bordet ikke B, var 

der kun én chance ( E hos Vest). Nu 

står valget mellem at lade T gå rundt 

eller spille en ruder til kongen. 
N/ ø-v  43 

  KDB 

  KB864 

  EKD 

765                            K982 

T43                                   65 

D3                               E952 

BT872                                      654 

  EDBT 
  E9872 

  T7 

  93 
 

2 X 
 

Ole Colding-Olsen – Bodil Haag 

98-30 

Steen Højlund – Hans Jørgen Kolding 

93-68 

Lars Henriksen – Ole Colding-Olsen 

80-84 

Hans Jørgen Kolding – Rolf Olson 

83-66 
 

Oles hold beholdt 1. pladsen, og Hans 

Jørgens hold rykker op som nr. 5. 
 

På multihold indtager Jan Petersen – 

Niels Olsen 1. pladsen med 12,40. 
 

V/ alle  KT72 

  T7 

  EBT94 

  E5 

983                            EDB 

E2                                   KB9643 

K7632                               D8 

T73                                      K4 

  654 

  D85 

  5 

  DB9862 
 

Når man kikker på dette spil, er det 

svært at se hvordan man kan skrive 500 

på scoresedlen.  

Det ordnede Jan Petersen og Niels Olsen 

fra Oles hold. Et kort meldeforløb: 

Nord 1ru – D efterfulgt af 3 gange pas. 

Der var 5 stik og 2 ned i zonen = 500. 

Holdmakkerne Ole og Vagn Brobæk 

spillede 2  med 9 stik. 
 

Hans Jørgen og Hans Olesen spillede 

blot 1 , og deres makkere Henrik 

Karlsen og Victor Kolding vandt 3 . 

 

2 Y 
½  

 

Ib Larsen – Håkan Wallmark 

56-91 

Ejgil Søgaard – Bent Daugaard 

90-71 

Per Møller Hansen – Ib Larsen 

44-97 

Bent Daugaard – Vera Bukhave 

88-57 
 

Inden de 2 sidste kampe ligger Bent nr. 

6 og Ib nr.7. 
 

Ø/ ø-v  8 

  K963 

  KDT74 

  E98 

T97542                            D 

T8754                                   E 

5                               B632 

D                                      KBT6543 

  EKB63 

  DB2 

  E98 

  72 
 

Et kedeligt spil med 3ut hos N/S med 

10-12 stik. Eller? Dagny Lundgaard og 

Carl Erik Møller fra Bents hold sad Ø/V.  

Ved deres bord var Syd på mystisk vis 

blevet spilfører i kontrakten. 

D blev spillet ud og stukket over. Der 

blev fortsat til E var væk. Syd måtte 

”nøjes med” 1 klørstik 2 sparstik og 3 

ruderstik. 

Kaptajn Bent og Hans-Henning Nielsen 

fik 12 stik, men altså på Nords hånd. 

Ib Larsen – Jens Erik Jensen fik 10 stik 

(Nord) og makkerne Gorm Jensen – Ida 

Sørensen sad Ø/V og spillede mod 5  

med 11 stik. 

Forkert forklaring givet! 
 

Det sker jo af og til, at makker ikke kan 

huske jeres aftaler. Hen (a/u) kan f. eks. 

afgive en forkert forklaring på en af dine 

meldinger. Det skal spilfører 

selvfølgelig have at vide. Eller skal han? 

Nej, det skal han ikke, fordi du samtidig 

fortæller makker, hvad den rigtige 

forklaring er. 

Det er straks en anden sag hvis DU 

bliver spilfører. Man skal da inden 

udspillet forklare modstanderne, hvad 

den rette betydning af meldingerne var. 
 

§ 20 F stk 5 a 
 

En spiller, hvis makker har givet en 

ukorrekt forklaring, må ikke rette fejlen 

under meldeforløbet.  
Spilleren må heller ikke på nogen måde 

antyde, at der er sket en fejltagelse. 

Begrebet ukorrekt forklaring dækker 

også en manglende alert eller 

annoncering, som turneringsbestem-

melserne kræver afgivet, såvel som en 

alert eller annoncering, som 

turneringsbestemmelserne ikke fore-

skriver.  
 

5 b 
(Spilleren skal oplyse modstanderne 

om, at makkerens forklaring efter 

spillerens opfattelse var fejlagtig 

(se § 75B),) men først på tidligst mulige 

lovlige tidspunkt, som er:  
 

For en modspiller: når spillet er 

forbi. 
 

For spilfører eller den blinde: efter 

den afsluttende pas. 

 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 

http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law75B
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Landspokalturneringen  
 

Vagn Brobæks Kalundborghold havde 

12. marts besøg af Peter Quist fra 

Svendborg. Kaptajn Brobæk overlod til 

Jan Petersen at sørge for referat. Det 

kommer her: 
 

Et kort referat fra vores pokalkamp. 

Vi havde trukket et hold fra 

Svendborg/Langeland, som bestod af 4 

mænd i deres bedste alder (ligesom os). 

Kampen var meget lige 6-5 efter de 

første 8 spil og 68 – 68 efter 32 spil, og 

vi havde alle en hyggelig bridgedag med 

en spændende slutning. 

I de sidste 8 spil var der lidt småsving, 

som gik til vores side og Ole og Vagn 

fik en 3 ut hjem, hvor de spillede 3 klør 

mod os, og så kom spil 8, som var sidste 

spil ved Vagn og Oles bord. 

Spil 8 havde denne fordeling: 

V/ ingen  KDB3 

  EK3 
  982 
  K75 

ET97542                            86 
8742                                   D96 
DT                               7653 

 9843  -                                     

  - 
  BT5 
  EKB4 
  EDBT62 

Med Ole og Vagn som Øst-Vest og Vest 

som kortgiver valgte Vagn at passe i 

forhånd, idet han tænkte, at han jo altid 

kan komme på banen senere. Nord 

åbnede nu med 1 ut, hvorefter syd 

direkte meldte 7 klør !!! muligvis lidt 

presset af, at de havde lade 3 ut vinde i 

spillet inden, så de havde på 

fornemmelsen, at de behøvede et 

svingspil. 

Lidt uheldigt valgte Vagn den gamle 

Leo P løsning med at trække spar es i 

udspil, hvorefter der var 13 stik til Nord 

Syd. 

Ved bordet med Niels og Jan åbnede 

Vest med 3 spar, hvorefter nord meldt 

3ut, og syd sprang til 6 klør. 
Efter lidt fægtning frem og tilbage, hvor 

vest fik for spar E var der 12 stik til 

Nord/Syd, men 11 imp til 

modstanderne. 

Men den samlede slagudveksling endte 

med 90-79 til os, så vi får endnu en 

kamp i pokalen. 
 

Med på holdet var Vagn Brobæk, Niels 

Olsen, Jan Petersen og Ole Colding-

Olsen. 

 

 

 
 

 

Breddepokalturneringen  
 

Opsamlingsrunden. Denne runde var for 

de hold, der havde vundet og tabt en 

kamp. 

Ivan Jørgensen var 12. marts en tur til 

Hvidovre for at spille mod Ruder Es. Vi 

har modtaget dette fra kaptajn Ivan: 

 

Breddepokalen 2023 runde 3 

Efter en tæt kamp og for os, et ærgerligt 

nederlag til Jørgen Junge’s hold som 

beskrevet i februar nummeret af 

nærværende blad, var det nu tid til 

opsamlingsrunden. Den en halvdel af 

holdet havde valgt at tage på 

fornøjelsestur i det jyske på den fastsatte 

spilledato, derfor spillede vi en 

fremrykket kamp den 05. marts. Vores 

modstander kom fra Ruder Es 

bridgeklub i Hvidovre. Vi afviklede 

kampen i deres lokaler.  

Hvidovre kommune har stillet et hus til 

rådighed med alle driftsudgifter betalt. 

Det skulle dog deles med folkedansere 

en gang om ugen og på førstesal holdt 

vandreklubben til, men lidt misundelig 

kunne man godt være. 

Vel ankommet, blev der blandet kort og 

småsnakket, alle var koncentrerede og 

klar, nu var det jo en rigtig knock out 

kamp. Første runde indeholdt ved 

holdkaptajnernes bord 5 meldte ud-

gange og en lilleslem, der alle blev 

vundet. Det krævede dog lidt hjælp i et 

enkelt tilfælde – jeg tager følgende hånd 

op ♠EK63 ♥E873 ♦102 ♣DB4 åbner 

med følgende meldeforløb: 

      N          Ø         S           V  

                  1          pas      1♠ 

     2          2♠         pas      3♠  

     pas        4♠     alle pas  

Fordelingen så således ud: 

Ø/ ingen  42 

  64 

  EDB43 

  ET73 

DB87                            EK63 

D92                                   E873 

K96                               T2 

K96                                      DB4 

  T95 

  KBT5 

  875 

  852 
 

Udspil fra N 6. Min makker falder fra 

og S stikker op med K og er så glad for 

sin hjerterfarve, at makkers udspil 

tolkes som en invitation, og returnerer 

B – derefter var der åbnet en mulighed 

for makker til at vinde kontrakten. Ved 

det andet bord, blev der returneret ruder, 

og kontrakten blev sat. Første halvleg 

sluttede med stillingen 55 -26 til os. 

Efter kaffe, brød og kage, var vi klar til 

anden halvleg med optimismen intakt. 
Efter de første 8 spil havde vore 

modstandere kun havde haft et enkelt 

spil, hvor vi imidlertid desværre spillede 

en oplagt udgang langt ned under 

gulvtæppet, så stillingen var forringet 

med tre imp. Så skulle vi spille det spil, 

det modsatte bord var startet med.  

Jeg samler følgende hånd op: 

        ♠E108762 82 E9 E103B  
 

                forsætter på næste side 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 
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Jeg (Nord) tænker - tre esser øv, skal jeg 

passe eller?  

      N          Ø         S          V  

     1♠         pas      2         pas 

     2♠         pas      4         pas 

     4ut        pas      5         pas 

     5         pas      6           alle pas 

4  er ”Gerber”, når trumf ikke er 

fastlagt. Jeg svarer 4UT. Makker 

spørger efter konger og efter 5  fra 

mig, springer makker til 6♠.  

Da bordet kommer ned, synes jeg 

makker er fantastisk, med denne 

fordeling: 

N/ ingen  ET8762 

  82 

  E9 

  ET3 

B43                      D5 

D9643                                   B7 

83                               T65 

B65                                      K98742 

  K9 

  EKT5 

  KDB742 

  D 
 

Jeg afgiver et sparstik, og kontrakten er 

hjemme – glæder os allerede til at visse 

vores makkere resultatet, når vi skal 

lave regnskab. Ak og ve ved det andet 

bord bød Syd hovedet af al skam og 

meldte 7UT og vandt !!!! Anden halvleg 

sluttede 32 -28 til vores modstandere. 

 Men samlet er vi videre med en samlet 

scorer på 83 – 58.  

                     Venlig hilsen  Ivan 

 

Søndag den 19. marts 
 

Der blev spillet i 3 rækker á 12 par.  

 

A-rækken 
 

1 Mette Grove – Jonna Kjelkvist 

   Larsen, Sorø  55 

2 Vagn Brobæk – Preben Jakobsen, 

   Kalundborg/Svinninge 50 

3 Hans Jørgen & Victor Kolding, 

   BK 83  40 

4 Jørgen Arpe – Carl Andersen, 

   Kalundborg  19 

5 Bente Kjeldal – Jens Erik Jensen, 

   Sorø  18 

6 Lianne Hansen – Henrik Aarøe 

   Sorø  16 

Store smil til ”fotografen” fra Mette og 

Jonna oven på sejren. 
 

Der blev spillet de samme fordelinger i 

alle rækker. Vi ser på hvordan de 3 

rækker behandlede dette spil. 

 

V/ ingen  T74 

  9763 

  EB8 

  K95 

D852                      93 

DB                                   ET52 

D6543                               K92 

86                                      DT73 

  EKB6 

  K84 

  T7 

  EB42 
 

Ved alle borde i A-rækken var 

kontrakten 1ut. Hos N/S? Ja, men ikke 

ved alle borde. En enkelt Øst spillede 

også 1ut og scorede over middel for sine 

5 stik. Stikantal N/S varierede fra 7-10. 

I B-rækken var der flere par højere end 

1ut. Det blev der ikke flere stik af, men 

større udsving i resultaterne. Stik 

variation 7-9. 

I C-rækken var alle enige om varie-

rende kontrakter i ut. 

3 par nåede op i 3ut, og de 2 vandt. 
 

 

 

B-rækken 
 

1 Maj-Britt Thy – Poul Rasmussen, 

   BK 83  49 

2 Annelise Nordenstedt – Kell 

   Munkløv, Sorø 37 

3 Niels Jørgen Jensen – Morten 
   Hansen, Høng 32 

4 Bent Møller – Carsten Sylvest, 
   Sorø/Glumsø 25 

5 Sanne Voss – Ivan Jørgensen, 
   Tuse Næs  20 

6 Anni Jørgensen – Hans Knudsen, 
   Sorø   -4 
 

Maj-Britt og Poul vinder B-rækken 

C-rækken 
 

1 Jesper Zwisler – Holger Hersbøl, 
   Roskilde 45  74 
2 Søren Nygård – Frank Kristensen, 
   Sorø  22 

3 Birgit Petersen – Peter Autrup, 
   BK 83  21 

4 Helle Aarøe – Astrid Vestergaard, 
   Sorø  12 

5 Gerda Nielsen – Annette Kristensen, 
   BK 83    6 
6 Susanne Ryberg – Henny Niemann, 
   Høng    3 
 

Jesper & Holger topscorer i salen med 

+74 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND 
 

spiller Kvalifikation til  
 

BEGYNDER DM I PAR  
SØNDAG DEN 16. APRIL KL. 

13.00 
 

Spilleberettigede: alle nye med-
lemmer af Danmarks Bridgeforbund 
siden 31/7 2022. 
Medlemmet må ikke have vundet 
MP, ej heller være reguleret i 
handicap før datoen. 
Medlemskab af en DBf klub 
(almindelig eller K-medlemskab) er 
et krav!  
En unik lejlighed til at prøve kræfter 
med en distriktsturnering uden at 
skulle kæmpe mod alle 
”eksperterne”!  
Vindere af hver række får betalt 
indskud til DM for begyndere, som 
spilles i Svendborg lørdag den 15. 
juli 2023.  
 
 

Spillested: Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse  
 
 

Pris: Kr. 50,00 pr. spiller.  
 

Fortæring: Drikkevarer kan købes 
til centrets normalpriser.  
 
 

Præmier: Indskud til DM i 
Svendborg, hvor der i år er fri 
tilmelding (Kr. 75 per spiller) 
Sølvpoints!  
 
 

Tilmelding: skal være Otto Rump i 
hænde senest tirsdag den 11. april. 
Betaling: parvis til Distriktets konto 
1551 4691823512 – husk venligst 
navne og gerne DBf numre.  
 

Distrikt Vestsjælland  
 

 

spillede 

 

Mixed-par 

mesterskab 
 

Søndag 26. 

marts 
 

 

Også denne turnering var tæt på en 

aflysning, men det lykkedes at samle de 

nødvendige 10 par i sidste øjeblik. De 6 

bedste kvalificerede sig til DM til 

sommer. Vi viser alle resultater, så I kan 

se hvilke par, der var med til at redde 

turneringen. 
 

1 Annette Prehn – Jan Petersen, 

   Ballerup/Kalundborg           39 

2 Susanne Post – Preben Jakobsen, 

   Jyderup/Svinninge           20 

3 Heidi & Rasmus Kleiv Koch, 

   Holbæk 59            17 

4 Hanne Knudsen – Ole Svinth,  

   Jyderup/Svinninge             6 

5 Ninna Nielsen – Vagn Brobæk, 

   Høng/Kalundborg             2 

6 Ann Jensen – Jesper R. Stokholm, 

   BK 83              1 

7 Birgit Petersen – Peter Autrup, 

   BK 83           -10 

8 Hanne Frandsen – Uffe Kjær, 

   Kalundborg           -13 

9 Susanne Anker – Christian Burchardt, 

   BK 83           -25 

10 Inge Düz – Søren Andersen, 

   BK 83           -37 

 

Her et spil mellem de endelige vindere 

og 2´erne. 
 

N/ ingen  7 

  T7523 

  E6 

  EK9842 

ED954                      KB63 

E4                                   K963 

B74                               D53 

B76                                      D3 

  T82 

  DB8 

  KT982 

  T5 
 

Annette og Jan sad Ø/V mod Susanne 

og Preben som N/S. På den rigtige dag 

vinder de ”heldige”.  

Ø/V var stoppet i 3 . Vinder den 10 stik, 

skal man ofre i 4 . Det prøvede Susanne 

og Preben. 

Det skulle man ikke her. 

Ren top til Annette & Jan, der satte 4  3 

gange. 
 

 
 

Distriktsmestrene er nu kvalificeret til 

DM. 

 

 

Er der en chance? 
 

Makker har sat dig i i ”uheldig” 6ut, 

hvor Nord spiller T ud. Nu ser du hele 

fordelingen. Hjælper det lidt? 
 

V/ ø-v  T986 

  K86 

  T72 

  DB7 

EB32         KD4 

E73                                   D542 

ED3                              KB8 

K95                                     E83 

  75 

  BT9 

  9654 

  T462 
 

Du SKAL have 3 hjerterstik. Du skal 

altså have K hos Nord og en 3-3 

fordeling i hjerter. Spil en hjerter mod 

damen. Hvis den holder eller Nord 

stikker, spiller du hjerter igen ved 

førstkommende lejlighed. Det var første 

forhindring. Nu skal hjerterne bare sidde 

3-3. Det gjorde de. Hvad siger man til 

makker? 
 

Kan man sige det var nemt? Ja, egentlig, 

da der kun var én mulighed i spillet. 

Det er noget værre, når der er mange 

muligheder. Der er her, man skal prøve 

at regne på % for ”happy end”. 

 

 

 

 

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

god begrundelse. 

N 

V    Ø 

S 
N 

V    Ø 

S 
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Fra gamle dage 

       For ca. 20 år siden: 
 

 

 

 

Det kniber lidt med stof fra de helt 

gamle dage. De første numre bestod kun 

af 8 spalter.  

Bær over ! 

 

Fra gamle dage 

       For ca. 30 år siden: 
 

 

 

 

 


