
BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Så blev det sommer (næsten), og nu holder 

vi ferie på redaktionen. Blev nu ikke for 

nedtrykt, vi kommer igen til efteråret med 
næste nummer. 

 

 

Vi har denne gang forsinket udsendelsen et 

par dage, så vi netop kunne få resultatet af 

pokalkampen med samt resultatet af Prins 

Henriks kval.turnering. Begge blev spillet 

1. maj. 
 

 

 

 

 

 

Skulle du møde et 

sjovt spil i et af de 

åbne huse eller til 

DM, så send det til 

redaktionen. Der 
indgår jo ikke så 

meget stof i ferien. 

 

Nr. 7    15. årgang:  Maj 2016 

 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk  
 

5927 7761 

 
 

Vi har modtaget: 

 

Hr. Redaktør, 

Vi er et par spillere, der har spillet i mange 

år, så vi kan godt kalde os ret rutinerede. 

Vi synes, det er lidt barnagtigt, at du hele 

tiden prøver at lære os om forskellige ting 

med dine firkanter med indhold som 

”Vent med at fjerne meldekort” 

”Vent med at tage fat i kortet, til du har 

bestemt dig” 
” Hvis du tøver, så meld ikke pas” 

 

Hvorfor skal man dog ikke fjerne 

meldekortene, det kan da ikke genere 

andre end udspilleren? 

Hvis man f. eks. tøver og siger pas, er det 

da en klar opfordring til makker om også 

at melde pas. Sådan har vi da altid spillet. 

Hvad det sidste angår, forsvinder 

muligheden for at vise, at man har flere 

muligheder, når man tager fat i flere 
forskellige kort. 

            Med venlig hilsen 

                  N.N.  

(navn og klub kendt af redaktionen og 

sandsynligvis også af andre spillere i 

distriktet) 

 

Redaktionen har afstået fra at svare direkte 

og har i stedet henvendt sig til klubbens 

formand, som forhåbentllig ikke er blandt 

”de rutinerede” indsendere. 
Vi har her skriftligt redegjort for 

redaktionens synspunkter. 

 

Fra ”gamle” dage 
 

For 20 år siden: 
 

Barometerturnering i Jyderup 
 

Jyderup BK afviklede sin årlige 

barometerturnering d. 28. januar med 

deltagelse af 42 par. Der var som 

sædvanlig et stort flot gavebord med ens 

præmier i alle rækker. 

 
Resultaterne blev som følger: 

 

A-rækken Nr.1 Preben Jakobsen/Anne 

Grete Svare, Svinninge 51 p. Nr.2 Per 

Granlund/Edith Á Steig, Holbæk 47p. Nr.3 

Arne Munksgaard/Calle Würtz, Svinninge 

45p. Nr.4 Ole Svinth/Torben Lind, Jyderup 

35p. 

 

B-rækken Nr.1 Erik & Kurt Lykke 

Sørensen, Kalundborg/Svinninge 39p. Nr.2 
Jytte Sørensen / Grete Løn, Kalundborg 35 

p. Nr.3 Ellen Jensen/Anna Knudsen, 

Korsør 32p. Nr.4 Heidi Jensen/Kirsten 

Klæbel, Nykøbing 26 p. 

 

C-rækken Nr.1 Jette & Ivar Overgaard, 

Kalundborg 65p. Nr.2 Ruth Wesenberg 

Lund/Gerda Vestergaard, Vig 58p. Nr.3 

Jytte Kamstrup/Verner Christensen, 

Kalundborg 50p. Nr.4 Jens Lundberg 

/Preben Gasque, Jyderup 16p. 
 

Udover præmier til de 4 første i hver 

række var der trøstpræmie til dem, der 

førte inden frokost samt 4 spurtpræmier i 

hver række. Det var som sædvanlig en 

hyggelig og god dag, hvor alt fungerede, 

som det skulle. 

 

 

 

 

Pokalturnringen 
 

1. runde af pokalturneringen blev afviklet 

søndag d. 11 og vi deltog med de fleste 

hold nogensinde. 4 hold var ikke i kamp, 

idet Povl Sommer´s 2. div. hold først 

indtræder i 4. runde. Arne Rosenkildes 

hold fra Sorø, Anders K. Madsen fra 

Holbæk, samt Karsten Lynges hold fra 

Tuse Næs var alle oversiddere. Følgende 

hold vandt deres kamp: Hans Henrik 

Jensen, Jyderup over Annette Jensen, 

Multiklubberne, Ole Svinth, Jyderup over 
Marianne Rasmussen, Studenterfor-

eningen, Jan Petersen, Kalundborg over 

Conny Rossel, Linie 13, Otto Hermansen 

over Werner Rasmussen, Spar Bonde. 

Slået ud blev Lene Jespersens hold fre 

Jyderup, der tabte til Frank Beildorf fra 

Hellerup og Henrik Olsens hold fra 

Svinninge, der tabte til Jens Kruuses hold 

fra BK1979. Jens Kruuses hold, der er et 

af de stærkeste hold i den indledende 

runde fik kamp til stregen. En fin indsats 
af Henrik Olsens hold, som holdt skansen 

indtil sidte runde. 
 

Den gik desværre ikke 
 

Hanne Knudsens hold, der sidste år var et 

af de mest vindende i distriktet, skulle i år 
forsvare deres plads i damernes 2. 

division, men de sluttede som nr. 9 og 

rykkede dermed ud af 2. division. Holdet 

bestod af Lise Nygaard, Lene Jespersen, 

Edith À Steig og Hanne Knudsen. Bedre 

held næste år. 

 

Har gjort det igen 

 

I kampen om deltagelse i slutspillet om 

DM blev Lupans hold med Cohen og Lars 
Munksgaard på holdet nr.4 og er således 

med i slutspillet. 

 



MELLEMRÆKKEN 
 

Pyha, så blev det overstået. De to sidste 

kampe blev afviklet i Køge 2. april. Vi kan 

nu gøre status. 
 

Vi starter med et stort til lykke til 

Ole Coldings Kalundborg-hold. 

De vandt mellemrække 2Y. De 6 

spillere på holdet var Ole Colding, 
Jan Petersen, Pia Larsen, Niels 

Olsen og Vagn Brobæk og Martin 

Frandsen. 

Både Otto Rumps hold i Mellemrække 2Y 

og Claus Moesgaards hold i 2 X forblev i 

serie 2 som henholdsvis nr. 9 og nr. 6 i 

deres række. 
 

I næste sæson støder John Maagards hold 

til, så vi har ét hold i MR 1 og 3 hold i MR 

2. 
 

Vi plejer jo her i bladet at vise de større 

spil. Vi gør en undtagelse. Vi illustrerer 

den indbyrdes multihold-kamp mellem 

parrene Ole - Martin og Jan - Pia. I dagens 

sidste kamp vandt Kaptajnen og Martin. 
 

I dette spil var Jan/Pia N/S og Ole/Martin 

sad Ø/V ved det andet bord. Resultatet var 

et tophold værdigt. Begge par vandt 1 UT. 

Jan(N) fik 3 i udspil og Martin(V) 8. 

7 par af de 12 havde passet spillet ud ! 
 

N/alle T73 

  E875 

 B2 

 ED96 

      D92                          B5 

      B63                                        KD42 

      E94                                KD83 
      KB43                               875 

 EK864 

  T9 

 T765 

 T2 

I dette spil vandt alle Ø/V deres 

hjerterkontrakt med 11 eller 12 stik. Ser 

man på spillet, er det uforståligt, at det 

lykkedes Otto Rump at sætte 4  2 gange 

til 8 stik. Redaktionen har forgæves prøvet 

at løse problemet. 
Vi spørger Otto, hvordan det gik til. 

 

N/ø-v EBT954 

  3 

 T65 

 D53 

      76                          KD8 

      EDT72                                        B85 

      K4                                EDB92 

      KB62                               87 

 32 

  K964 
 873 

 ET94 

 

Hej, 

Men jeg erindrer svagt, at makkeren ikke 

var begejstret! 

Noget i retning af: 

E, igen til K og D til trumf hos Syd 

og klørafkast! 

til D, til E og  til B 

K og  til E og D 
til  D og E, så K giver det 5. stik. 

 

Undskyld, vi kunne ikke gøre for det! 

                     Bridgehilsen Otto 

 

 

 

 

En lille sidebemærkning. 
 

Mellemrække 1 blev vundet af Thomas 

Mørkeberg. Med på holdet var 2 tidligere 

Svinninge-spillere, nemlig Povl Sommer 

og Sonny Scultz. De vandt iøvrigt også 

multihold med 13,12 efter deltagelse i 

samtlige kampene. 

Landshandicap turnering 
 

3. april 
 

Denne landsdækkende turnering havde 

premiere sidste år. Der spilles et heat (30 

spil) i hvert distrikt med lokale vindere. 

Dertil samlet beregning for hele Danmark. 

Vinderpar hvert sted er det par, der 
forbedrer sit handicap mest.  

Spilleberettigede er alle medlemmer af 

Danmarks Bridgeforbund. En unik 

lejlighed til at prøve kræfter med en 

distriktsturnering, hvor man har store 

chancer mod alle ’eksperterne’!  

 

Desværre har redaktionen for sent agiteret 

for tilmeldinger. Der var 18 par til start. 

Vi fortæller lige hvordan det gik, ved at 

vise de 9 par, der forbedrede deres 

handicap mest. 9´eren forbedrede dog ikke 
handicappet men fik +0,05 

 
1 Poul Gorm Hansen-Anders Vigen           -1,32 
2 Henny Andersen –Ulla Schou                 -0,84 
3 Otto Rump-Jens Theilgaard                     -0,53 

4 Heidi & Per Quist Nielsen                       -0,45 
5 Susanne Anker – Inger Trosbjerg            -0,42 
6 Bente & Henrik Friis                               -0,27 
7 Minna & Peder Jessen                             -0,14 
8 Hanne Melchiorsen-Jan Peterseen           -0,05 
9 Connie Christiansen–Lissa Hjørnegaard  0,05 

 

P.S. Det var Otto og Jens, der vandt efter 

gammeldags opgørelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Begynder turnering 
 

3. april 
 

Som I kan se, var der to turneringer på 

samme dag. De blev begge spillet samtidig 

i Slagelse Bridgecenter. 
Begynderturneringen havde disse 

præmisser, 

 

Spilleberettigede er alle nye medlemmer af 

Danmarks Bridgeforbund siden 31/7 2014. 

Medlemskab af en DBf klub (almindelig 

eller K-medlemskab) er et krav!  

 

8 par havde meldt sig. 

En test for begynderne var dette spil: 

 
N/alle K73 

  2 

 7652 

 87532 

      EDBT64                          982 

      4                                        B9763 

      ET9                                D83 

      KB4                               ED 

 5 

  EKDT85 

 KB4 

 T96 
 

Her var alle i samme kontrakt ved de 4 

borde, hvor Vest spillede 3 . Alle fik 

samme udspil, nemlig 2. Resultatet var 

10, 10, 9 og 8 stik. 

 

De 2 bedste N/S-par blev 

1 Maj-Brit & Michael Thy, BK 83 

2 Kirsten Jensen – Torben Elleby, BK 83 

 

Ø/V var det 
1 Vibeke & Bo Abilgaard, Nykøbing F BK 

2 Susanne Ryberg – Henning Højsgaard 

Jensen, Høng BK 

 

 

Lad nu meldekortene 

ligge, indtil der er 

spillet ud! 

N 
V  Ø 

S 

N 

V  Ø 
S 

N 
V  Ø 

S 



Min hemmelige makker 
 

Jeg har endelig fundet 

en ny makker, så jeg 

ikke mere skal finde 

spil fra gamle dage. 

Hvem det er, vil 

makker gerne have at 

jeg ikke fortæller. Det 

har jeg fuld forståelse for, da jeg så nemt 

ville miste ham til en noget bedre spiller 

end mig. Jeg føler i den forbindelse, at jeg 

nærmest er kortholder. OK, jeg kan vores 
meldesystem, men det med at se 

muligheder og spilleplan er ikke lige mig. 

Vi skal spille fast til næste sæson, men vi 

har da haft nogle prøvespil i et par 

sølvturneringer. 

 

Jeg har fået lov at vise nogle af hans pæne 

spil her i bladet. 

 

Makker (Vest) havde en lidt vanskellig 

åbningsmelding. 20 HP, men en singleton 
umuliggjorde en ut-åbning. Med kun 4 

tabere blev det 2 , hvortil jeg svarede det 

aftalte relæ 2 . På makkers 2  svarede jeg 

3  (mindst ét es og hjerterstøtte). På 

makkers 4 ut viste jeg mine 2 esser og så 

blev kontrakten 6 . 

 

V/alle DT3 

  T 

 KD762 

 8743 

      E52                          874 
      EDB873                                        K94 

      8                                ET3 

      EKD                               BT62 

 KB96 

  652 

 B954 

 95 

 

 

Udspillet nordfra var naturligvis K. Da 

bordet kom ned sagde makker pænt tak, 

men der blev altså en længere pause. Det 

forstod jeg godt med de kort, jeg havde. 

Nå, man kunne da håbe, at han havde lidt 

mindre end de 4 tabere han kunne have. 
 

Choket kom allerede i stik 1. Makker bad 

om en lille ruder. Hvad sker der? Makker 

vandt de 6 ! Han trumfede den næste 

ruder med 3 og trak E og K. 

Trak E og D gik på bordet på K. Trak 

E og kastede håndens blokkerende D. 

Så kastede han sine små spar på BT. 

Det kneb en del for mig at følge med, men 

jeg noterede med glæde resultatet. En 

medtop. 

 
 

 

 

 

 

 

Slutkontrakt ???? 
 

Alle i zonen og makker åbner med 1 . Du 

melder 1  og makker 2 . 

Hvilken slutkontrakt tror du på med disse 

kort? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EKDT84    EKD5    T64      - 

 

Hele spillet er på sidste side. Det er fra en 

makkerpar-aften i Svinninge BK. 

 

Handicap TOP 10 
 

Flere spillere i distriktet har ønsket en 

udviddelse af oversigten vedr. handicap. 

De fleste henvendelser er kommet fra 

spillere, der nu er med på listen! 

Stillingen er pr. 11. april. 

 

1   Otto Rump, Skælskør                     4,10 

2   Jan Petersen, Kalundborg               7,55 

3   Jette Knudsen. BK 83                     7,68 

4   Tommy Elholm, Ringsted BK        8,00  

5   Karsten Meiland, BK 83                 8,77 
6   Palle Larsen, BK 83                        9,02 

7   Erik Madsen, Sorø BK                  11,04 

8   Niels Skipper, BK 83                    11,31 

9   Martin Frandsen, Kalundborg       13,22 

10 Hans Olesen, BK 83                      13,34 

 

Hvem er så hende Jette Knudsen? Hun har 

været med i top 3 hele sæsonen. Vi prøver 

at give lidt info med 5 skarpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jette Knudsen 

 

1 Hvor mange klubber er du medlem af? 
Bridge 83 er min klub. Jeg har spillet i 

Gentofte, Rødovre, damehold mm. Men det 

er et par år siden. Har hygget som 

substitut i One eyed med Karsten Hansen-

Nord. 
 

2 Hvornår startede du med bridgen? 

Uha, det er længe siden. Det var i 1987. 

 

3 Hvilke større turneringer deltager  du i? 

Det er en del år siden, jeg har spillet fast 

andre steder end i klubben. 

 

4 Hvilket system spiller du? 

Når jeg spiller med Hans (gemalen) er det 

et 4-farve system, hvor sparåbningen dog 

viser 5-farve. 
 

5 Har du et job, når du ikke spiller bridge? 

Er jeg god til bridge - så er jeg endnu 

bedre som healer og massør .  

 

 

 

 

 

Den snu ræv ??? 
 

Holdturnering og fjenden 

er i 3 , som makker 

dobler. 

Du er ret svag, skal du gå 

i 4 ? Du prøver, men 

modtanderne går i 4 , 

som makker selvfølgelig også dobler. 
Fjenden tager sine 10 stik. Var det dumt at 

melde 4  i denne situation? 

 Nej ! 

Jeg blev selv lidt overrasket. 3  doblet 

med et overstik giver 630, medens 4  

doblet giver 590 med 10 stik. Dette 

betyder især noget i en makkerpar-

turnering .  

Det gav altså en lille gevinst at melde 4 . 

N 
V  Ø 

S 



Distriksfinale Mix par 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sæsonens distriktsfinale blev afviklet i 

Slagelse Bridgecenter 10. april med 

deltagelse af 20 par. Det var sæsonens 

sidste mulighed for at blive distrikts-

mester. 

Samtidig var der 7 pladser til DM at 

kæmpe om. 

Pia & Jan efter sejren 

 

Vi nævner her den bedste halvdel af feltet 

efter at barometeret var stoppet. 

 

1 Jan Petersen - Pia Larsen                   120 

2 Irene Keller Collet - Otto Rump        101 

3 Elsebeth & John Maagaard                  55 
4 Lone Skov - Per Hansen                      50 

5 Lis Pilegaard - Vagn Brobæk              25 

5 Margit Olsen - Preben Jakobsen          25 

7 Hanne Knudsen - Ole Svinth               22 

8 Lene Holst - Hans-Henning Nielsen    18 

9 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen                  3 

9 Helga Kaldau – Henrik Nielsen             3 

 

 

N/ingen B65 

  9873 

 K876 
 EB 

      K982                          EDT 

      EDT                                        42 

      52                                ET943 

      K974                               D85 

 743 

  KB65 

 DB 

 T632 

 

 
Der var ret stor afstand mellem de to 

toppar og resten af feltet. De to par mødtes 

lige efter frokost, så ingen af dem var 

sukkerkolde. Og dog, Pia og Jan kom ikke 

i 3 ut med to åbningshænder men kun i 

2ut. Så var det sket med at få toppen. Helt 

galt var det ikke, idet Pia kun fik 8 stik 

efter udspil af 9. Det gav +7 til Irene og 

Otto. Halvdelen af feltet var i 3 ut både 

hos Øst og Vest, og de fik alle fik midst 9 

stik. 

 
Revanche i næste spalte. 

 

 

 

Ø/n-s BT9 

  2 

 KT732 

 EKT7 

      E742                          KD6 

      B94                                        EK763 
      9864                                E5 

      D4                               953 

 853 

  DT85 

 DB 

 B862 

 

I dette spil fik Pia og Jan taget revanche. 

Her spillede Jan (Øst) 1 ut og fik 9 stik til 

en ren top til +9 efter udspil af 5. 

Langt de fleste par var i den håbløse 

hjerterkontrakt. 
 

 

 

 

Prins Henriks Grand 
Prix, den 28/5 2016 

 

Prinsgemalen har jo fornylig ændret titel 
fra ”Prinsgemal” til ”Prins Henrik”. Om 

det er sket for at tilpasse sig bridgeturne-

ringen har hoffet ikke meddelt. 

Jeg tror, det er tilfældet. 

 

Den anden af distriktets indledende runder 

blev spillet i Slagelse Bridgecenter d. 1. 

maj med deltagelse af 24 par, som spillede 

i 2 rækker. 

 

A-rækken 

1 Hanne Knudsen-Ole Svinth               26 
2 Povl Sommer-Sonny Schultz             24 

3 Henrik Rübner-Torben Sværke          14 

4 John Heidelbach- Brian Fairchild      12 

5 Otto Rump-Jens Schultz-Møller        11 

6 Lone Ulrik & Jens Jørgensen               1 

B-rækken 

1 Inge Jensen-Eva Nygaard                    34 

2 Helle Bergman-Helle Trier                  27 

3 Anne Haber-Jens Aage Petersen          21 

4 Bente Müller-Anne Marie Schmidt      17 

5 Ingrid Bach-Peter Lerche                     15 

6 Heidi Baran-Pia Jørgensen                     5 
 

”Dobbeltrenonce” 

 

S/ingen DB97632 

   - 

  - 

 EB9654 

      54                          T8 

      DT964                                        EKB7532 

      KD42                                B5 

      D2                               T7 

 EK 
  8 

 ET98763 

 K83 

 

Det er første gang (såvidt jeg husker), at 

jeg har set en hånd med 2 renoncer. Det 

lykkedes kun for halvdelen af både A- og 

B-rækken at komme i slem! 13 stik var 

nemme både i spar og klør.. 

 

Hanne & Ole 

Oldies but goddies 
 

N 
V  Ø 

S 

N 
V  Ø 

S 

N 
V  Ø 

S 



§ 63 

Pokalturneringen 
 

I 6. runde som blev spillet 1. 

maj havde vi stadig John 

Maagaards hold med. Det har 

vi stadig. John med Niels 

Skipper, Karsten Mailand og Carsten 

Abildgaard vandt 99-29 efter 32 spil. 

 

Et enkelt spil fra kampen var dette, som 

ikke gjorde nogen forskel, men kunne 

have gjort det. 

 
S/ alle DB9843 

  BT643 

 7 

 4 

     E6                          7 

     5                                        EKD9 

     ED532                               KB86 

     DBT32                               K975 

 KT52 

  872 

 T94 
 E86 

 

 

    Niels(N)      Øst       John(S)        Vest 

                                       PAS            1  

       2           2  ⃰            D              3   

       3            4 ⃰  ⃰          PAS           4  ⃰  ⃰ 

       4          4 ut            PAS           5  

       PAS        6                 alle Pas 

 

⃰  Nær/fjern 

⃰  ⃰ Cuebids 
 

 

     N      Carsten(Ø)       S      Karsten(V) 

                                     PAS            1  

     2          3               D              4  

    PAS        4ut            PAS            5  

    PAS        6                alle PAS  

 

 

Som John skriver: 6  ruder kan sættes 

med klør ud (Niels spillede spar ud - John 

havde ikke doblet 4 ), hvorimod 6  er 

usættelig. 

Flot, men mon ikke de får mere at se til i 

næste runde !! 
 

 

 

 

 

DISTRIKT 

VESTSJÆLLAND 
inviterer til 

 
UNDERVISNINGSDAG 

10/9 2016 
 

Undervisningsdag med Mathias 

Bruun. 

Lørdag den 10. september 2016 

for medlemmer af distriktets klubber. 

Deltagerliste på distriktets hjemmeside vil 

løbende bliver opdateret. Se nærmere dér. 

 

Send nu din makker afsted !!   
 

 

 

 

 

 

 

 

Replikskifte 
 

Som mange ved, spiller jeg af og til med 

min kone. Hun blev engang spurgt, 

hvordan det er at spille med så dygtig en 

makker. 
Hun var for engangs skyld kvik i 

replikken. Hun svarede, ”Spørg min 

mand” !  (Red.) 

 

Lovens lange arm 
 

Vi har i de foregående numre 

set på kulørsvigt. Nu er der jo 

forskel på kulørsvigt og etableret 

kulørsvigt. Der er således også forskellig 

behandlig af problemet. Denne paragraf 

fortæller, hvornår kulørsvigten er etableret. 

 

 

Thi kendes for ret: 
 

 

 

 

 

§ 63 Etablering af kulørsvigt 
 

A Hvornår en kulørsvigt er etableret. 

 

1 En kulørsvigt etableres, når den fejlende 

eller dennes makker spiller ud eller til i det 

næste stik. (Ethvert sådant spil – lovligt 

eller ulovligt – etablerer kulørsvigten). 

 

2 En kulørsvigt etableres, når den fejlende 

eller dennes makker nævner eller på anden 

måde angiver et kort som spillet i det 

næste stik. 
 

3 En kulørsvigt etableres, når den fejlende 

eller dennes makker gør krav på eller 

giver afkald på stik eller indvilger i en 

modstanders krav på eller afgivelse af stik 

(mundtligt eller ved at vise sin hånd eller 

på en hvilken som helst anden måde). 

 

B En etableret kulørsvigt må ikke rettes. 
 

Når en kulørsvigt er etableret, må den ikke 

længere rettes (undtagen som anført 
i § 62D angående kulørsvigt i 12. stik). 

Stikket, hvori kulørsvigten skete, forbliver 

som spillet. 

 

Slutkontrakt? 
 

Ja, bare makker havde haft de 16 HP, hun 

lovede med reversmeldingen, så havde 

slemmen været hjemme. Et enkelt par i A-

rækken vandt 6 ut med hjerter ud til esset. 

Afgivelse af et stik til B med hjerter 

retur ! 

 

De 5 kontrakter i hhv. A- og B-rækken: 

        A                       B 

2 x 7 ut   11 1 x 6ut     11 

1 x 6ut    12 1 x 5      11 
1 x 6     11 1 x 5      12 

1 x 6     11 1 x 6      12 

 1 x 7 D  13 !!! 

 

Ø/ alle 975 

  9764 

 9873 

 K94 

     EKDT84                           - 

     EKD5                                        T 

     T64                                EKB2 
      -                               EBT87653 

 B632 

  B9832 

 D5 

 D2 

 

Møder du en ”skæv hånd”, 

så lad os se spillet i bladet!  

 

 

 

 
 

 

 

 

Næste nummer kommer efter 

sommerferien 

 

N 
V  Ø 

S 

N 

V  Ø 
S 

http://www.bridge.dk/lov/love07/n3.htm#law62D

