
BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Manglende opbakning 
 

Det har i de senere år været sløjt med 

tilslutning til flere af distriktets 

turneringer. Det gælder især ”Åben par” 

og ”Klubholdturneringen”. 

 

Der kan findes flere forklaringer. 

 

Der må være ret mange spillere, der ikke 
melder sig på grund af manglende tillid til 

egne evner. Det er sin sag at stille op mod 

stærkere spillere, Men vejen frem er at 

stille op. Det kræver naturligvis, at man 

har lidt ambitioner om at blive bedre. 

 

Jeg selv kan godt huske i de første år, at 

der var bestemte par, man ikke kunne lide 

at møde. 

 

Det viste sig imidlertid, at det var de 
samme kort, der blev spillet over det hele, 

så helt tosset kunne det da ikke gå. 

Man kunne måske lære et ”tricks” eller to. 

 

Der var også par, der var flinke og rare 

mennesker . 

 

Distriktet er via DBF forpligtet til at 

arrangere disse turneringer, men det er da 

ærgerligt, at så få møder op til turne-

ringerne. 

 
Stor ros til distriktets damer, de ved hvad 

det drejer sig om, når den årlige dyst uden 

mandlig deltagelse kommer på pro-

grammet.  

  Red. 

 

Nr. 3   15. årgang   Januar 2016 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

5927 7761 

 

Emails fra læserne 
 

”Vi er flere her i klubben, der ikke kan 

holde bladets vittigheder om edderkoppen 

ud. 

Edderkopper kan ikke tale eller spille 

bridge. Gør en ende på det sludder”. 

 Med hilsen NN 

 

Navnet kendt af redaktionen. 

 

Egentlig burde vi 
offentligøre både 

navn på indsender 

og hendes klub. 

Meddelelsen har 

således medført 

mordet på edderkoppen, men det er altså 

ikke redaktionens skyld. 

Edderkoppen var tavs under forløbet. 

 

 

 
 

Beklagelse 
 

I sidste nummer besøgte vi RØRVIG BC 

og formand Marianne Poulsen. På 

spørgsmålet om hun kendte en spiller fra 

Svinninge BK, svarede hun Lund-Madsen. 
Det var rigtigt! Redaktionen tog fejl. 

Jørgen Lund-Madsen spiller i Svinninge 

BK hver tirsdag. 

 

 Undskyld! 

Senior par 29/11 
 

Der var Kalundborg 

dominans, idet både nr. 

1 og nr. 2 var fra Ka-

lundborg BK. 

 

Hvem ofrer mod hvem i dette spil? 
 

N/S skal her melde 6 (D), som koster 

800, medens Ø/V skal spille 6  til 1430. 
 

S/ØV KD963 

  - 

 943 

 B9754 

    -                           BT75 
   EB76542                                         T983 

   DB8                                EK652 

   ED3                                - 

 E842 

  KD 

 T7 

 KT862 
 

2 par meldte 6 . 2 par 5 . 1 par 4 . 

1 par 6 D og alle fik 12 stik. 

1 par meldte 5  og 1 par 6 D og begge 

fik 8 stik. 

Vinderne Jytteneia og Vagn fra 

Kalundborg BK. 

Der var kun 16 par tilmeldt, og vi viser her 

den bedste halvdel: 

 

1 Jytteneia Kamstrup-Vagn Brobæk       56 

2 Dagny Lundgaard-Carl Erik Møller     49 

3 Svend Stenhøj-Ole Svinth                    31 
4 Carsten Abildgaard-Karsten Meiland  20 

4 Elsebeth & John Maagaard                  20 

6 Lone & Jens Jørgensen              17 

7 Hanne Knudsen-Birgitte V. Sørensen  12 

8 Kirsten & Verner Schou                         8 

 

Nr. 1 og 2 går videre til DM i Svendborg 

til sommer. 

 

 

 

 
 

 

DAMEPAR 
 

Distriktsmesterskabet afvikles i Slagelse 

Bridgecenter den 31. januar. Det er det 
mesterskab, der har flest tilmeldte par. Det 

siges at være en helt anderledes hyggelig 

turnering, når der ikke er mænd med. Det 

tror da pokker, når kvaliteten i den grad 

reduceres.(  eller  ). 

 

 

Meld jer damer !!! 
 

 

 

 

 

N 

V  Ø 
S 

Honnør på honnør! 
(Tien er en honnør) 

 

mailto:ole.svinth@mail.dk


Forsinket velkomst til en 

”ny” klub 
 

Vi har jo fået nye klubber siden 2005. Vi 

besøger i dette nummer Bridgeklubben i 

Sorø Golfklub ved at kikke lidt på deres 

turnering og få formanden Anders Sisbo 

til at svare på et par spørgsmål.  
 

1 Hvor gammel er klubben? 
Jeg tror, det er lige omkrig 5 år. 
 

2 Hvor mange medlemmer er I i klubben? 

Vi er 20. 
 

3 Spiller I holdturnering? 

Nej, det gør vi ikke. Bare et enkelt afbud 

fra et par gør det ret besværligt at gen-
nemføre en holdturnering. 
 

4 Hvornår startede du med at spille 

bridge? 

Omkring 1980 startede min kone og jeg 

med bridge hos mine svigerforældre. 
 

5 Hvor er dit handicap lavest i bridge eller 

golf? 

Det er vist nogenlunde det samme. 
 

6 Kender du en spiller fra Korsør? 

Otto Rump, hvis han spiller dér. 
 (det gør han ikke, red.) 
 

 

 

 

 

 
 

En god kombination ! 

 

 

 

 

 

 

Det er jo en lille klub, men I skal ikke 

snydes for at se resultatet af turneringen i 

deres klub 30/11, hvor det blev spillet ved 

alle 5 borde. 
 

Carl Aage Sørensen - Steen Justesen -0,57 

Aase Sisbo - Ole Nielsen                    -0,47 

Ulla Korsbæk – Ole Linnemann-S.    -0,42 

Anders Korsbæk - Klaus Vinther       -0,28 

Kim Galsgaard - Anders Sisbo           -0,03 

Niels Bertelsen - Villy Ekelund          0,05 

Jan Bartholin - Lannie Rasmussen       0,09 

Carsten Sylvest - Anni Jørgensen        0,14 

Hanne Weirsøe - Henning Dynesen     0,38 

Niels Erik Larsen - Niels Hansen         1,11 
 

Det var resultatet opgjort efter handicap 

scoore. 
 

Her er så resultatet efter ”almindelig” 

opgørelse: 
 

1Aase Sisbo - Ole Nielsen              139 

2Niels Bertelsen - Villy Ekelund          118 

2Anders Korsbæk - Klaus Vinther        118 

4 Ulla Korsbæk – Ole Linnemann-S.    116 

5Kim Galsgaard - Anders Sisbo            112 

6 Carl Aage Sørensen - Steen Justesen 110 

7Hanne Weirsøe - Henning Dynesen    108 

8Carsten Sylvest - Anni Jørgensen       105 

9Jan Bartholin - Lannie Rasmussen        93 

10Niels Erik Larsen - Niels Hansen        61 

 
De bruger således to forskellige former for 

opgørelse, som det også ses på deres 

hjemmeside. 

  Red. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Min ”nye” makker 
 

En dag da jeg var i det 

nostalgiske hjørne, fandt jeg 

nogle gamle resultater frem, 

hvor min makker vendte sorg til glæde. 

I dette spil var jeg kommet til at sidde 

Vest. Normalt var jeg jo Nord og Øst, men 

i forvirringen satte jeg mig forkert. Det var 

i turneringen om distriktsmesterskabet. 

Det skulle vise sig, at det gav bonus, at 
makker var Øst. Det modspil, han lavede, 

var ikke noget, jeg havde gjort. Syd var i 

3ut efter Syds åbning 1 . 

Jeg spillede som de fleste andre 5 (4. 

højest). Makker stak med D og forsatte 

med T. Nu var spilfører på bordet og gik 

hjem på K. En mislykket sparknibning 

gik til makker, som desværre fortsatte i 

spar, så spilfører havde altså 5-farve i klør. 

Spilfører blev på hånden på B efter 5 

fra makker. Han kneb nu i ruder (da han 
troede, at Øst ikke havde flere klør), da det 

var farefrit og ville give minimum 10 stik. 

Det gik galt. Makker kom ind på K og 

spillede nu klør til mine to gode klør. Kun 

to spillere var gået ned og den ene var 

vores Syd. Vi fik 3 klørstik og ét i spar og 

ét i ruder. 
 

S/NS ET92 

  DB54 
 EB2 

 E7 

        873                           K65 

        932                                         T876 

        853                                K64 

       KB95                               DT3 

 DB4 

  AK 

 QT97 

 8642 

Makker smilede og sagde, ”Mit modspil 
var meget naturligt for at sætte kontrakten. 

 

 

Poul Rasmussen har snart været kasserer i 

distriktet i en menneskealder. Han har 

passet jobbet fint, så der altid er penge i 

kassen. 

Han får 5 skarpe stukket ud af redaktøren. 

 

1 Hvornår blev du kasserer i distriktet? 

Det var lige nøjagtig i 1996. 

 

2 Er du nervøs for, at der bliver valgt nye 
revisorer på næste generalforsamling? 

Ha, ha, nej det er jeg ikke. 

 

3 Kikker du på spillene med fordelinger og 

resultater, dagen efter du har spillet? 

Ja, det synes jeg er spændende. 

 

4 Spiller du i andre klubber end BK 83? 

Nej. 

 

5 Hvornår spillede du bridge første gang? 
Jeg startede med undervisning hos Ejdrup 

i 1983-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Distriktets kasserer Poul Rasmussen 
 

N 
V  Ø 

S 
Selv om man har et højt 

handicap, kan man godt være en 

af distriktets bedste spillere. 

Vi har jo alle en makker! 
 

JohnMaagaard   

                        Ole Svinth 

176-167 

Bridge 

Golf 
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Hvad melder du? 
 

Du sidder med disse kort og skal åbne for 

meldingerne. 
 

 KB654, ED3, D98, E8 
 

Åbner du med 1 ut eller 1 ? 

Lige meget hvad du gør, ser næste melding 

ud til at blive et problem. 

Hvordan viser du både 15-17 og 5-farven i 

hjerter? 
 

 
 

Dette var spørgsmålet i de to sidste numre. 

Redaktionen har fra Karsten Hansen-

Nord modtaget dette: 

 

 

 
Hej Ole, 
 
Jeg havde overset dit forslag til en løsning 
på et meldeforløb, hvor du sidder med  
 

 KB654 
 ED3 
 D98 
 E8 

 
Hånden er bestemt en kandidat til både en 
NT åbning, og en spar åbning, begge veje 
fører frem. 
 
 
 
NT åbning: 
 
Makker og jeg spiller Marionet Stayman, 
og alene fordi vi nemt kan have 5 farve i 
major, hvis denne er halv dårlig, helst fx. 
Hxxxx.  
 
Så meldeforløbet ville her gå 
 
1NT-2klør-2spar(15-17 og 5 spar) 
 
 

Åbning 1 spar: 
 
Vi spiller 2 over 1 som udgangskrav, så 
den skaber heller ikke noget større 
problem. Makker vil ofte svare 1NT(6-12) i 
denne sekvens 
 
1spar-1NT-2klør 
 
2 klør er tvetydig, og viser enten 1) en 
naturlig spar/klør hånd og 11-15hp eller 
2) 16 hp+ med ukendt fordeling. 
 
Melder makker nu fx 2 ruder(relæ) følger 
jeg aktuelt op med 2NT, som lover 16-
17hp balanceret  
 
Håber det kan bruges som svar på din 
efterlysningJ 

 

Tak til Karsten. Er der andre, der har 

kommentarer, vil det være rart at høre om 

det. 

 

 

 

 

Genstridig klub 
 

Det var ikke nemt at overbevise ledelsen i 

Svinninge Bridgeklub, om at indføre 

begrebet ”Mulligan” (tilladelse til at spille 

et nærmere bestemt stik om) i klubbens 

turneringer. Jeg fik besked om, at det ikke 
er tilladt efter bridge lovene. Jamen, der er 

da en del spillere, som ikke altid følger 

reglerne. 

Iøvrigt blev Svinninges juleturnering 

aflyst, hvor man da sagtens kunne lave 

forsøget.  

Jeg vil gerne opfordre 

Sorø Golf Bridge til at 

gøre forsøget. De ved i 

hvert fald, hvad det drejer 

sig om. 
 

 

Fra ”gamle” dage 
 

Det stod i bladet for 21 år siden: 
 

DM for begyndere, der blev afholdt i 
Stenlille i april (1995), var en stor succes 

med deltagelse af 36 par. I det samlede 

landsresultat blev Henrik Bælum og Lis 

Petersen Kalundborg BK nr. 1 med 1607 

point og Morten Runge-Jakob Neesgaard 

BK 59 Holbæk blev nr. 6 med 1528 point. 

 

Resultater: 

Rød række Nord-Syd 

1 Henrik Bælum - Lis Petersen, 

Kalundborg BK   1607 
2 Lone Clark - Eva Kristensen, Nykøbing 

S. BK  1234 

                   Øst-Vest 

1 Jackie Heiman - Lis Rasmussen, 

Midtsjællands BK 1330 

2 Ruth Hansen - Jytte Christiansen, 

Kalundborg BK  1301 

 

Blå Række Nord-Syd 

1 Elsebeth Hermansen - Nickie Post, 

Jyderup BK  1281 

2 Søs Jannerup - Kirsten Ellekjær BK 83, 
Slagelse  1229 

                   Øst-Vest 

1 Niels og Mona Mogensen, Kalundborg 

BK  1504 

2 Anette & Kim Marcher, Kalundborg BK 

  1433 

 

Gul Række Nord-Syd 

1 Morten Runge – Jakob Neesgard, BK 59, 

Holbæk  1528 

2 Lis Pilegaard – Lotte Haas, Kalundborg 
BK  1272 

             Øst- Vest 

1 Søren Worm - Claus Bøeck, Nykøbing S. 

BK  1476 

2 Elly Sørensen – Kaj Nielsen, BK 83, 

Slagelse  1241 

En Flot præstation 

 

I Pokalturneringen nåede Povl Sommers 

hold frem til kvartfinalerne efter at have 

slået bl. a. Thorvald Aagaards Hold. I 

Kampen mødte de Team Danfoss, hvor bl. 
a. Lars Munksgaard er med, så det blev en 

kamp med med et stærkt lokalt islæt. 

Kampen blev spillet på Kundby skole og 

en række interesserede  fulgte kampen, 

som blev vundet af team Danfoss med 35 

IMP. Der var nogle nerver på hos 

Vestsjællænderne og det kostede 34 IMP i 

de 2 spil vi viser. Havde Povl Sommer 

holdt næsen hjemme, kunne det let være 

blevet et lige spil. 

Af plads hensyn viser vi kun det ene. red. 

 
                N         Ø        S        V 
 

               1         P         P       D 

               3ut        D         P       P 

               RD        P         P       P 
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   Exxx                           KDxx 

   EKDBTx                                         xx 

   x                                Bxxxx 

   xx                               Ex 

 BT9 

  9xxx 
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 Txx 

Man skal helst være enige om sit system, 

og det var ikke tilfældet i ovenstående 

meldeforløb. Povl Sommer (Nord) mente, 
at makker skulle melde bedste minor oven 

på 3 ut, men makker forblev tavs. Efter 

doblingen kunne Povl selv havde reddet 

situationen ved at melde 4 kl, i stedet for 

redobler han og hænger på en håbløs 3 ut 

(-3400). Det kostede 19 imp. 

N 
V  Ø 

S 



HØNG 
BRIDGEKLUB 
INVITERER! 

 

GULD 
 

Det er hvidt herude 

Kyndelmisse slår sin knude 

overmåde hvas og hård. 
 

Det var starten på Steen Steensen 

Blichers gamle danske sang, og så 

samtidig optakten til begivenheden i 

Høng BK. De afholder den efterhånden 

faste: 

 

Kyndelmisse-turnering 
 

Søndag 7. februar 

på Høng landbrugsskole kl. 9.30 til 

ca. 18.00 

 

Styrkeopdelte rækker efter 

handicap 

max 72 par 

 

Tilmelding senest 25. januar til 

Bridgeklubben4270@gmail.com 

eller tlf. 2910 4951 

eller tlf. 2174 9687 

 

Pris: 300.- kr incl. 3 stk. 

Smørrebrød kaffe/te og kage. 

Øl, vand og vin kan købes 

 

Betaling helst parvis på bankkonto 

0378    8977625972 

 

Lovens lange arm 
 

Vi har i de foregående blade 

fortalt om bud uden for tur. 

Nu er det sådan, at loven skelner mellem 

bud uden for tur og Pas uden for tur. Vi 

kikker lidt på Pas uden for tur. 

 

 

Thi Kendes for ret: 

 

A Før nogen spiller har budt 

 
Hvis en spiller har passet 

uden for tur, før nogen har 

budt, skal den fejlende 

passe, næste gang det er 

dennes tur til at melde.  

 

B Efter at en spiller har budt 

 

1   Hvis en spiller har passet uden for tur, 

efter at nogen har budt, og hvor det var 

MTH's tur til at melde, skal den fejlende 
passe, næste gang det er dennes tur til at 

melde. 

2 

a    Hvis en spiller har passet uden for tur, 

efter at nogen har budt, og hvor det var 

den fejlendes makkers tur til at melde, skal 

den fejlende passe under resten af 

meldeforløbet. 

 

b   Den fejlendes makker må afgive ethvert 

tilstrækkeligt bud eller passe, men må ikke 

doble eller redoble i denne tur.  
 

3 

Hvis en spiller har passet uden for tur, 

efter at nogen har budt, og hvor det var 

MTV's tur til at melde, behandles denne 

pas som ændring af melding, 

og § 25 anvendes.  

              (Du har jo lige meldt én gang !) 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

Sidst i november blev der afviklet 

yderligere en runde i mellemrækken. Her 

blev som vanligt spillet 2 kampe á 32 spil. 

Vi drister os til at vise et par stykker af 

dem. 
I mellemrække 2Y var der lokalopgør 

mellem Otto Rump og Ole Colding-Olsen. 

Ole løb af med den endelige sejr på 16,79- 

3,21, men i dette spil kom han sammen 

med Pia Larsen ”til kort” mod Otto og 

Ulla Wenzzel. 

Alle borde var i en hjerterkontrakt. Ole og 

Pia kiksede meldeførløbet og kom som de 

eneste kun i 3 . Man skulle tro, at det så 

var nemmere at vinde kontrakten, men 

Otto og Ulla havde virkelig signalerne i 

orden. Efter E kom et sparskift med en 
efterfølgende klørtrumfning. Spar igen og 

Nord fuldendte massakren med endnu en 

klør til trumf hos Syd. 8 stik blev det kun 

til. Alle andre fik mellem 9 og 12 stik. 

Der var flere Syd, der startede med E, 

men de spillede ikke en lille spar til Nord i 

stik 2. 

Ottos holdmakkere Irene Keller-Collet og 

Jens Theilgaard Hansen fulgte fint op og 

fik 10 stik i deres 4  efter udspil af 8. 

 
Ø/ØV- EKD 

  73 

 32 

 DBT964 

   T762                           B5 

   -                                         EKDB984 

   DB85                                K7 

   K7532                               E8 

 9843 

  T652 

 ET964 
 - 

Redaktionen har gættet hér. Det er i 

hvert fald den eneste måde, der med 

sikkerhed giver 5 modspilsstik. 

Vi går til serie 2X. Her er et spil, hvor det 

gælder om at få kontraken. For N/S´s 

vedkommende for at gå ned. Ø/V har 

nemlig 12 stik i ruder, som de ikke 

kommer i, hvis man stjæler meldeplads. 

Hans Ulrik og Thomas blev heldigvis ikke 
presset, men i stedet doblet i 5 . Det ville 

være sjovt at vide, hvad de havde gjort 

hvis modstanderne havde meldt 5 . Det 

blev imidlertid ikke opklaret. 

Holdkammeraterne Claus og John spillede 

mod 5 , som måtte én ned. Et af de bedre 

spil til holdet. 

Topkontrakten 6  til 1370 blev ikke 

meldt nogen steder. 6  doblet går 3 ned 

til 500, hvilket er et super offer. Med de 

lidt skæve hænder kommer meldingerne 

ofte højt op lige fra starten. Det giver ikke 
ro eller plads til at undersøge mulig-

hederne.  

 

 

N/ØV EKT7 

  K962 

 8 

 D743 

   -                           82 

   543                                         EDT8 

   KT96543                                EB 
   B62                               EKT85 

 DB96543 

  B7 

 D72 

 9 

 

 

I serie 2Y holder Ole Colding-Olsen fint 1. 

pladsen med 22 KP ned til nr. 2.  

Otto Rump er på 8. pladsen. 

I serie 2X er Claus Moesgaards hold på en 

3. plads men kun 10 KP efter nr. 1. 
 

 

 

 

N 
V  Ø 

S 

N 
V  Ø 

S 
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Forhekset af ruder dame 
 

Et eventyr forbudt for børn 
 

Nu var det ikke første 

gang, at jeg i dæmpet 

belysning var blevet 

narret af en dame. 

Jeg var en aften 

substitut i Kalund-

borg BK. Jeg sad ved 
bord 5 og lysfor-

holdene var ikke ret 

gunstige netop her. 

Jeg var som Øst havnet i en oplagt 3ut, 

med 3 i udspil. Fint! Jeg stak med K og 

rejste sparfarven. Her kom en lille fejl 

Nord kom ind og spillede T, som jeg 

fejlagtigt stak med B. Hun fortsatte helt 

naturligt med D og jeg bad om E. 

Makker undrede sig! Det var ruder dame, 

der blev spillet. Havde der bare været en 
ruder på bordet, kunne det være rettet. Så 

var der fest hos modparten, som tog 8 stik, 

da bordet nu var dødt uden indkomster.  

Historien endte med: 

”Det må du undskylde makker, men jeg 

troede, det var hjerter dame, der blev 

spillet”. 

Makker mente, jeg skulle se mig ordentlig 

for! Iøvrigt var min makker min egen 

hjerter dame. 
 

V/Alle ET7 

  DBT5 

 T965 

 K4 

  KDB8632                           5 

  E4                                          K8 

  7                               EB83 

  DB7                               ET8632 

 94 

  97632 
 KD42 

 95 

 

Resultaterfra UNIBREW 
 

28. december mødtes 52 par i ”julepausen” 

omkring bridgebordene i Slagelse 

bridgecenter. Julehyggen var forsvundet 

og kampen om pointene var hård, og det 

var ikke julemanden men Axel Raft, der 

var turneringsleder. Der blev efter 

handicap spillet barometerturnering i 4 5-

bordsrækker og en 6-bords. Vi får top-4 

resultaterne: 

 

A-rækken 
 
1 Jonna K. Larsen – Ib Larsen            22 
2 Hans Olesen – John Maagaard                 21 

3 Hanne Knudsen – Ole Svinth            14 
4 Lisbeth Søndergaard – M. Wonterghem    9 
 

B-rækken 
 
1 Gunhild Gundersen – Hans J. Kolding     19  
2 Helle Bergman – Helle Trier                     10 
2 Sven Mortensen – Jens Schultz-Møller    10 

2 Carl Aage Bak – Preben Jakobsen            10 
 

C-rækken 
 
1 Ingelise Andreasen – Kirsten Ellekær       17 
2 Kirsten Matthes – Jens Aage Petersen      15 
3 Martin Rather – Orla Kristiansen              13 
4 Brian Tang-Jensen – Ingvar Jensen           12 

 
D-rækken 

 
1 Elly Nielsen – Hans Ole Nielsen              30 
2 Eva Nygaard – Knud Jensen                    24 
2 Grethe Andersen – Bodil Vestbjerg         24 
4 Birthe & Kitt Horsbøl                                 2 
 

E-rækken 
 
1 Lis & Søren Hjorth Jensen                       39 
2 Gitte Worsøe – Vibeke Nielsen                19 
3 Joan Meyer – Jannie Profft            18 
4 Marianne Olesen –Inger Rasmussen        15 
 

Vor udsendte medarbejder har valgt dette 

spil fra turneringen: Her er spil 6. 
 

Ø/ØV EDB94 

  KT 

 T9762 

 K 

   K6                           T832 

   542                                         D986 

   5                                43 

   DB98743                               E65 
 75 

  EB73 

 EKDB8 

 T2 
 

Det er et spil, hvor der er slem i kortene. 

Af uforståelige grunde var der bortset fra 2 

par i B-rækken ikke meldt slem i nogen 

andre rækker. Alle fik mange stik i 

ruderkontrakten, som var den foretrukne at 

spille. Problemet var nok vanskelligheden 

ved at vise denne afgørende klør-singleton. 

Stor ros til de 2 par i B-rækken, som var 

Sven Mortensen - Schultz-Møller og 

Elsebeth Maagard - Hanne Stokholm. 

Jonna & Ib fra Sorø BK med de vundne 

Unibrew øl-præmier. 

 

 

 

 

 

Kan du huske ovenstående ”gode råd” fra 

din tid som begynder? Nu er det jo sådan, 
at gode råd kan være dyre. Ovenstående 

læresætning gælder naturligvis ikke altid. 

Det kunne jo være, at udspillet er en 

honnør. Hvad nu? Honnor på honnør eller 

lavt? 

 

                             D94 

                                           E97 

                                   DB2 

                                   - 

 B87 

  854 
 K43 

  - 

 

Bordet (til højre) er inde, og spilfører 

beder om D. Skal du dække? Nej, det 

skal du ikke. Beder spilfører derefter om 

B, jå, så skal du dække. Hvis spilfører i 

stedet for B beder om en lille ruder skal 

du ikke bruge kongen. 

 

                             D94 
                                           E97 

                                   DB2 

                                   - 

 B873 

  854 

 K3 

 - 

Situationen er den samme, bortset fra at du 

kun har K3. Nu skal du dække, når 

damen kommer. Det vil være for ærgerligt 

at bruge kongen, når spilfører i næste stik 

beder om 2. 
 

Tænk det igennem, så kan du måske se det 

rigtige i denne fremgangsmåde. 
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Husk ! 

Lavt i 2. hånd 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Distriktets ældste og ”klogeste” klub. 

 

 

Fra bestyrelsen i Jyderup BK har vi 

modtaget: 
 

Hej Ole 
Jo, vi bruger da også regneark i 
Jyderup! Men al ære og respekt for 
lommeregnere. 
Vi er kommet frem til at for vore 33 
medlemmer er det således 67,4, der 
er gennemsnittet. 
                       Redaktionen beklager  

 

Hej Ole, 

Ikke alle klubber overholder ’ ”Jeg ved, at 

alle klubber har oplysninger om 

medlemmernes fødselsår, så på med 

vanten.” 

Men ikke mod forventning må jeg være 

meget klogere end du, da jeg spiller i en 

meget klogere klub: Skælskør og Omegns 

Bridgeklub. Med gennemsnitsalder per 
21/12 2015 på 71,0 år. 

 Venlig hilsen Otto Rump 

 

Fra Torsdagsklubben kommer dette: 

Torsdags Bridge (gammel klub med 
erfaring?) med 48 medlemmer har en 
gennemsnitsalder på: 72,98 år. 

        Venlig hilsen Jens Lundberg 

Vi venter stadig på svar fra flere klubber. 

Ja, ja, reaktionsevnen nedsættes med 

alderen, så den ældste klub kommer nok 

først i aprilnummeret . Hvor gamle er I 

derude????? 

 
1 Torsdags Bridge 72,98 år 

2 Skælskør og omegns BK 71,0 år 

3 Jyderup BK   67,4 år?  

 

Hvem kan skubbe Torsdags Bridge væk 

fra 1. pladsen? 

 

 

 

 

 

Statistik 
 

Forestil dig, at du i en farve mangler 

kongen samt 4 andre kort. 

Har du tænkt over, hvor stor en chance der 

er, for at kongen sidder alene. Det gælder 

naturligvis også for klør konge, selv om 
rygtet fortæller, at den tit sidder alene. 

Hvis du mangler 5 kort i en farve er 

chancen for at kongen sidder alene ca. 5½ 

%.  

Hvis du kun mangler 4 kort i farven stiger 

chancen til ca. 12½ %. 

Mangler du kun 3 kort, så er vi oppe på 

26%. 

Mangler du kun 2 kort bliver procenten 52. 

 

Det er nok mest de tre sidstenævnte 

oplysninger, du har brug for i det daglige 
spil. 

 

Undskyld, jeg manglede lige den sidste 

mulighed: 

Hvis du kun mangler et kort i farven? 

Kniber eller topper du?   

 

 

 

Det er sikkert ikke alle, der er lige 

interesseret i pokalkampe. Imidlertid er der 

ikke andre muligheder for at se spil derfra 

end her i bladet. Spillene er ikke at finde 

på nettet. Til gengæld har vi samlet lidt 

sammen på det og lavet et lille 
”pokalkapitel”. Det er måske mest for 

nørder, men alle kan læse med. 

 

Resultater fra Pokalen 
 

 

 
 

Fra spilledag 7/12 (Vindere i blåt) 

 

Resultater runde 2A (vindere i første 

kamp): 

Vinder går direkte til 4. runde. Taber går 

til opsamlinsrunde. 

Peter Møller Nielsen, Vig BC Peter 

Gallmayer 89-72. 

Per Granlund, Svinninge BK – Ulrik 

Eberhardt 101-87. 
Jørgen Holm - John Maagaard, BK 83 22-

131. 

Niels Hagemann - Jan Petersen, 

Kalundborg BK 83-34. 

 

Resultater runde 2B (tabere i første kamp): 

Vinder går til opsamlingsrunde. Taber er 

ude. 

LOKAL OPGØR ! 
 

Brian Fairchild Olsen BK 83 - Thomas 

Nielsen, Kalundborg BK 62-133 

Flemming Rasmussen (Ærø) - Hans 

Jørgen Kolding, BK 83 78-110 
 

Næste runde spilles 17/1 mellem de hold, 

der har vundet én kamp og tabt én kamp. 

Altså en opsamlingsrunde. Her har vi 3 

hold med. 
 

Vi har stadig 6 af 7 hold fra distriktet med. 

 

Peter Møller Nielsen beretter 
 

Fra pokalkampen mod Peter 

Gallmayer sender han dette. 

 

Spil 36 

 

V/Alle ED65 

  T9862 

 974 

 9 

   KT84                           72 

   KD4                                         B75 
   2                                B8653 

   KD632                               BT8 

 B93 

  E3 

 EKDT 

 E754 

 

Vest åbner med 1 . Efter to passer er det 

din tur. Hmm, ingen majorfarver. Men 18 

HP er vel en melding værd, altså dobler 

(man kan jo altid fremture med NT senere 
hen). 

Vest passer og makker har en formidabel 

hånd med støtte i begge majorfarver. Hun 

melder derfor 2 . Tja, ca 10 p. overfor 18 

er vel 3 NT værd. Den går pas rundt. 

Vest, der stadig er lidt groggy ovenpå en 

katastrofe i spil 34, synes ikke at hans 

klørfarve er et udspil værd. Han vælger i 

stedet en spar.  

Fint nu har vi 3 sparstik samt hjerter- og 

klør Es. Et par store rudere viser, at der er 

en gratis knibning efter ruder bonde. Ved 
det andet bord kunne Syd ikke finde nogen 

god melding ovenpå kløråbningen af vest. 

600 hjem, der tillagt makkernes 70 i 1 klør 

ved det andet bord gav en 12'er. 

Ingen smuk forestilling. Måske skulle jeg 

have lyttet efter makker, da 4  sejler hjem 

med hjerterne 3-3. 

Men sådan er pokalkampe jo . 

 

N 
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På tur til Ærø 
 

Hans Jørgen Koldings 
pokalhold fra BK 83 måtte 

en tur til Ærø. Vi har fået 

dette referat fra turen. 
 

Når konkurrence og hygge går op i en 
højere enhed. 
 

2. runde af pokalturneringen magede det 
således, at vi trak udebane mod Flemming 
Rasmussen og hans hold fra Marstal på 
Ærø. 
Da det er vores debut i pokalturneringen, 
var vi noget spændte, da vi lørdag kørte 
mod Svendborg for at tage færgen til 
Ærøskøbing. 
I Ærøskøbing blev vi afhentet af Flemming 
Rasmussen og kørt til hans hyggelige hjem 
i Marstal, hvor hans makker og søde kone 

Flemming Rasmussen, John Laugesen, 

Kirsten Rasmussen og Hans Ole Nielsen. 
 
Kirsten ventede med kaffe og hjemmebagt 
brød. 
 
Første runde spillede Knud G. Ramussen, 
og jeg mod Peter Rønholt og John 
Steenberg i den ene stue, mens vores 
makkere Hans Ole Nielsen og John 
Laugesen tog plads i den anden stue og 
spillede mod holdkaptajn Flemming 
Rasmussen og Kirsten Rasmussen. 
Om det var færgeturen, der sad lidt i 
hovederne skal være usagt, men efter 1. 
runde på 16 spil var vi bagud med 51 – 28. 
De næste 16 spil blev noget bedre, idet vi 
vandt 52-14. Stillingen før de sidste 8 spil 
var således 80-65 i vores favør. 
 
Så kom spil 36: 
 

       N                Ø              S                V 

Hans Ole        John S.      John L.        Peter 

     1                   P            3  (stærk)   P  

     4  (esser?)    P            4  (1E)        P 

     4 ut (konger?) P            5  (2K)       P   

     6         alle pas 
 

N/Alle EBT62 

  B 
 T2 

 EKD95 

   D87                           K954 

   E9873                                         542 

   B85                                964 

   B8                               762 

 3 

  KDT6 

 EKD73 

 T43 

 
5 kl stik, 5 ru stik, 1 hj stik og 1 sp stik. 
12 stik og 1370. 
Ved vores bord gik meldingerne stille og 
roligt til 3 ut med de samme 12 stik og 690. 
Alt i alt en samlet sejr til os på 110-78. 
 

Efter kampen var det tid til en dejlig frokost 
med masser af hjemmelavede lækkerier 
fra Kirsten. Dertil øl og snaps med Riga 
Balsam (det skal prøves) og en rigtig 
hyggelig snak om bridgen på Ærø. Her 
handler det i høj grad om at have det 
hyggeligt trods turneringer med op og 
nedrykninger. De fortalte bl.a. at deres 
holdturneringer altid foregår privat, hvor 
hjemmeholdet er vært med et lille 
traktement. Mættet af kortspil, dejlig mad 
og rigtig god snak drog vi fra Ærø med 
færgen mod Svendborg og videre mod 
Sjælland. En stor oplevelse rigere og 
uanset næste kamps resultat er jeg sikker 
på, at vi igen til næste år deltager i 
pokalturneringen. Til jer, der går og 
overvejer at deltage, kan jeg kun sige, 
meld jer til. I er sikre på mindst to kampe, 
og så kommer I til at møde en masse 
hyggelige og rare mennesker. En turnering 
hvor konkurrence og socialt samvær går 
op i en højere enhed. 
Ved lodtrækningen til 3. runde har vi 
trukket hjemmebane mod Allan 
Christiansen og hans hold fra Ishøj 
Bridgeklub. Vi må se, om vi kan leve op til 
værtsskabet, som vi var genstand for på 

Ærø. 
 
             Hans Jørgen 

 

 
Vi venter på færgen til 

Ærø: 

Fra venstre:  
Knud G. Rasmussen, 

John Laugesen, John 

Steenberg fra mod-

standerholdet, som vi 

havde med fra Korsør 

og Hans Ole Nielsen. 

 

 

(fotograf Hans Jørgen) 
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Et lærerigt spil fra en pokalkamp 
 

Peter Møller-Nielsen sendte os 

også dette spil fra pokalkampen. 

Han mente, at her var et godt 

eksempel at lære lidt af. 
 

 

                N         Ø        S        V 
                            P         P       1  

                D         P        2 ut    alle pas 

 

Ø/- DBT2 

  T4 

 KT84 

 ED5 

   E96                          K74 

   D98763                                        B5 

   6                                E9532 

   KB3                               842 

 853 
  EK2 

 DB7 

 T976 

Udspil 7. Du prøver 10'eren, der dog 

dækkes med bonden. 

Du stikker med Es og begynder at 

fundere på, hvordan man får 8 stik. 

Hov, det er allerede for sent. Når Øst 

kommer ind i ruder eller spar spiller han 

hjerter igen. Hvis du falder fra, stikker 

Vest blot 5 over og spiller hjerter igen. 
Derefter gufler han en stak hjertere inde på 

Es. 

Som sædvanlig lå fejlen i første stik. Prøv 

at falde fra på bonde. Nu er modspillet 

skakmat. Vest kan stikke sig ind på Es 

og rejse hjerterne, men har nu ingen 

indkomster til dem. 

Nu fik du 2 NT hjem, hvilket tillagt de 2 

hjerter, som holdmakkerne vinder som ØV 

ved det andet bord. I alt 6 imp hjem på 

spillet og et vigtigt skridt på vejen mod en 
pokalsejer over et rimeligt godt hold fra 

Studenterforeningen. 

En dobbeltdækker til 18 IMP 
 

Efter de første 32 spil var Per 

Granlunds hold bagud med 

16 imp mod Ulrik Eberhardt. 

Der var imidlertid 3 slemmer i 

de sidste 8 spil. Disse 8 spil blev 

sammenlagt vundet med 41-11! 

Her er først et spil til 18 imp, som nok var 

det afgørende. Redaktøren (N) og Svend 

Stenhøj (S). Som det af og til sker i bridge, 

var det her modparten, der ikke var enige 

om meldingernes betydning. Melde-
forløbet var helt afgørende. 
 

            N           Ø          S           V 

                                       P          1   

           2ut ⃰        3  ⃰  ⃰     P          3ut 

            P           6 ut       P           P 

            D               alle pas 
 

⃰ viser mindst 5 ruder og 5 i en ukendt 

majorfarve. 

 ⃰ ⃰  Var ment som nær/fjern (kan ikke 

bruges her), men blev opfattet som 

spørgsmål om hold i ruder. 
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  86                           EKDB74 

  D                                         B5 
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Nord kunne roligt doble, da han selv skulle 

spille ud. Modstanderne havde ingen 

hjerterstoppere, så kontrakten måtte 4 ned 

til 1100. Kaptajn Granlund var ikke 

kommet i en af de oplagte 6 spar/6 klør, 

men havde 680 for 4  12 stik. 

Et givtigt ”gæt” 
 

Her er så endnu en slem, som 

modstanderne ikke kom i. 

Det er ikke muligt, at spørge 

efter noget, når der er meldt 5

, så det er en sandsynlighedsberegning, 

der er afgørende for, om slemmen skal 

forsøges. Syd skal have E eller K. Det 

må han næsten have, når han går fra 3 ut. 

Her gik det nemt med ruderudspil, i hvert 

fald da Nord havde lagt kortene på bordet. 

 
 

            N            Ø           S             V 

            2ut ⃰          P          3   ⃰  ⃰        P  

            3ut  ⃰  ⃰  ⃰     P          4            P 

            4   ⃰  ⃰  ⃰⃰  ⃰   P          5            P 

            6           alle pas 
 

⃰  22-24 HP jævn hånd. (Her næsten jævn) 
⃰  ⃰  Overføring til spar 

⃰  ⃰  ⃰  Benægter tilpasning til spar 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰  Honnør anden 

 

Der kom ruder ud, og en vellykket 

sparknibning og 2 spar trumfes højt. Det 

gav 13 stik. Alternativt 2 klør trumfes på 

syds hånd. 
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Kontrakten ved kaptajn Granlunds bord 

var Nord 3 ut 11 stik. 

 

Masser af points 
 

Endelig skal vi se kaptajn 

Granlund selv og makker 

Lene Holst melde en oplagt 

slem (viste det sig!), som 

modstanderne ikke kom i 

ved det andet bord. 

 

            N           Ø          S          V 

             P          2ut        P          3  ⃰  

             P          3          P          6  

 alle pas 
 

 ⃰  Overføring til hjerter. 

 

N/NS B63 
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Ved vores bord var kontrakten 4  12 stik. 

 

 

 

John Maagaard fortæller: 
 

I de første 8 spil var vi i et par 

slemmer, der ikke kunne vinde 

og Karsten og Carsten havde 

doblet nogle kontrakter, der vandt. 20-20 

var stillingen efter de første 8 spil. Vi 

vandt så de næste 32 spil 111- 2 til en sejr 
på 131-22. Uha for en start! 

 

Næste nummer kommer til februar 
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