BRIDGE
I Vestsjælland
I maj holdt distriktet generalforsamling i
Slagelse.

1 Har du spillet bridge længe?
Jeg har spillet siden 70´erne.

Nr. 1 16. årgang: August 2016
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk

Som en slags kompensation for
redaktørens ”kiks”, bringer vi et foto af
Knud G. Rasmussen og fortæller lige
hvem, der spiller på holdet foruden Knud
selv.
Det er: Ole Scheel Nielsen, Hans Olesen
og Jesper Rosenberg Stokholm.

5927 7761

Til stede var 12 af 20 klubber, 49 af 66
stemmer for 1064 af distriktets 1401
medlemmer.

Vi har modtaget:

Her hvad hovedbestyrelsens udsending
talte om:

Hej Ole!
Rigtig mange tak for dit distriktsblad med
megen fornøjelig læsning; håber det
fortsætter fremover.

Meddelelser
fra DBF v/
Anne
Lauritzen.

Anne kom ind på DBf’s økonomi, hvor det
seneste regnskab udviste et underskud på
ca. kr. 700.000, hvoraf en stor del kan
henvises til IT, hjemmesiden, lokaleudgifter og ekstra udsendelse af landshold.
Medlemstallet er på landsplan gået ned
med 379. For at få flere medlemmer bliver
der
arbejdet
med
medlemsprojekt
(bridgens dag med væresteder), som man
forventer sig meget af. Desuden blev
skolebridgen omtalt.
Du kan se hele referatet på distriktets
hjemmeside.

God sommer,
Bridgehilsen,
Knud G. Rasmussen, Korsør
Redaktøren blev
modtagelsen.

meget

efter

Vi er nu klar til en ny sæson med 5 hold i
mellem-rækkerne.
Som Otto Rump skrev til mig ”Det kan
være svært at holde styr på holdene syd for
Åmosen”.

4 Hvor tit spiller du Bridge?
Mandag og onsdag.

Der bliver også lige plads til et af de spil,
som gjorde udslaget til sejren i sidste
turneringskamp. Her sad Knud og Ole N/S
og jeg kunne forestille mig at meldingerne
gik 1 ut – 6 ut.

Vi modtog dette billede sammen med en email, som lød:
Hej Ole!
Hvem skulle tro at jeg nogen sinde skulle
beskæftige mig med at tage Selfie?

flov

3 Hvilket system spiller du?
Det er DBS med lidt modifikationer.

5 Har du ambitioner om at se dit hold
rykke op i mellemrække 1 inden så længe?
Nej, ikke umiddelbart. 

At der er spillere i distriktet som ikke
modtager bladet forstår jeg ikke. Du må
nok opfordre modtagere til at gøre som
jeg, at videresende til de respektive
medlemmer.
Du skriver gerne bl.a. om resultater i
mellemrækken, hvor distriktets hold bliver
nævnt. Dog har jeg endnu ikke set mit hold
i 2X omtalt. Ikke fordi der er noget at råbe
hurra for, men måske fordi vi i år klarede
en truende nedrykning med en margen på
o.8 point .

2 Hvilken klub startede du i?
Jeg startede med undervisning i Skælskør
hos Hunnerup.

Du kan fylde på med:
Da der rykker tre hold ned fra 3. division
øst rykker der 3 hold ned fra mellemrække
1. Derfor skal vi nr. 10 i mellemrække 2x
spille om nedrykning mod nr. 10 i
mellemrække 2Y.
Bridge & golf hilsen, Knud
De vandt 20 - 10 efter gammel opgørelse,
så de er stadig i mellemrækken! Red.

Af alle udspil valgte Øst 3, det var det
eneste kort, jeg ikke ville spille ud. Nu
bliver Øst udsat for et afkast problem, når
man skal af med 4 kort når klørene
trækkes. Hvad ville du kaste af? Det kunne
godt ende med, at man fik alle 13 stik,
men det er helt uden betydning i en
holdkamp. Slemmen var hjemme.
N/NS

KB8543
T2
92
652

ET9
ED73
T5
EB87
N
V Ø
S

6
K86
EK64
KDT94

D72
B954
DB873
3

Prins Henriks
Grand Prix, den
28/5 2016
Efter en ihærdig indsats fra redaktionen,
lykkedes det at overtale Inge til at give et
referat af oplevelsen. ”sammen med”
prinsen.
Så oprandt endelig den store dag, hvor
Eva Nygaard og jeg selv skulle møde og
spille mod HKH Prins Henrik.
Allerede fra Slagelse var vi skarpt
mandsopdækket med privat chauffør /
bodyguard / coach i en og samme person,
nemlig formanden for Distrikt Vestjælland
John Maagaard, og som hjælpetræner og
backup formand for BK83 Elsebeth
Maagaard.
Det kunne ikke gøres bedre.

Inge & Eva til Grand Prix.

Det viste sig, at alle distriktets 4 par var
kommet i forkerte rækker. Det ses tydeligt
af resultaterne. Bedst klarede Hanne & Ole
sig, som det fremgår her:

Hvorfor ødelægge en god historie med
fakta.
Hvis vi havde tjekket Prins Henriks
kalender hjemmefra, kunne vi have set, at
han også havde et andet arrangement.
Ville vi så have taget derind for at spille?
JA, selvfølgelig.

Der var 20 par i rækkerne 

Prinsen kom dog tilbage og spillede sidste
runde og endte på en 1. plads i rækken. (I
følge en velinformeret kilde ville HKH
være tilstede ved præmieoverrækkelserne.)

Dette var det nærmeste vi nåede HKH.

Skandale ???

At så ikke alt forløb efter planen, var ikke
helt og aldeles arrangørernes fejl.
Vi skulle spille i samme række som Prins
Henrik og havde sat næsen op efter det
helt store (lidt kongelig har man vel lov at
være) Men næh nej, sådan skulle det ikke
gå.

Turneringen foregik i Aller Huset med
udsigt til vand på flere sider. En stor tak til
DBF og ugebladet Søndag for en god
turnering i en flot kulisse.

Hanne & Ole nr. 19 i B
Inge & Eva nr. 19 i C
Thomas & Jan nr. 19 i A
Jane & Henning nr. 20 i C

-62
-73
-74
-83

En af årsagerne til de ringe resultater var,
at vi alle spillede under stort pres, da vi
hele tiden blev overvåget af distriktets
formand, som var til stede hele dagen.
Trods dette, var det et meget fint
arrangement.
Der blev desværre ingen præmier til
Distrikt Vestsjælland, men en "trøstpræmie" blev der dog, idet Ole Svinth
vandt et ”STORT” gavekort til en bustur
rundt på Sjælland.
Inge Jensen

DBF - Guldpokalen
Vindes af den spiller, der i optjeningsperioden (16.maj–15.maj) har fået
registreret flest danske mesterpoint.
Vindes til ejendom af den spiller, som har
vundet den flest gange i et tiår – startende
med sæsonen 2010–11. Hvis flere har
vundet den lige mange gange i perioden,
vinder den spiller, der i perioden har
opnået det højeste enkeltresultat.
Sæson 2015-16:
1 John Maagaard
2 Jakob Baden
3 Søren Peter Nielsen

2775 MP
2318 MP
1966 MP

Da både John og Jakob Baden tidligere har
vundet, gik årets pokal til Søren Peter
Nielsen.
John oplyser, at han spiller mere end én
gang om ugen 

Vi havde 2
som eneste krav, så jeg
håbede i det lidt svage felt ikke at komme
galt af sted med en 3 åbning. Jeg syntes
godt nok, det var lidt hårdt, da jeg kun
havde 6-farve. Makker havde K8 så hans 3
ut var et oplagt valg. Udspillet var 5, som
makker stak med kongen. Så spillede han
K, som Vest stak med esset. Næsten
enhver spiller kunne nu se, at indkomsten
til klørfarven skulle væk, så nu kom 2,
som gik til Øst´s konge. Spar igen til
Vest´s dame stukket med esset. Nu bad
makker om B, som gik til Vest´s Dame.
Makker vandt 10 stik, da han afgav 1
sparstik og 2 klørstik. Nu kan du kikke lidt
på spillet, og se om du er enig i historien.
N/ -
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K74
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Min hemmelige makker

BT6
EKD
EKT73
K8

Selvklart har vi spillet
i flere af sommerens
åbne huse.
I gamle dage havde vi
altid blyant eller pen
klar til at skrive på de
indlagte resultatsedler.
Nu er der næsten alle steder bridgemates.
Jeg har imidlertid stadig papir og pen i
tasken for at kunne notere et par af
makkers spil. Det ene sted måtte jeg efter
afslutningen låne dette spil, da jeg ikke
kunne huske kortfordelingerne. Klubben
havde ikke ”lagte kort”, som kunne ses
senere på nettet.
Nå, nu til spillet.

Du har så analyseret spillet og set, at
makker kun kan vinde, hvis han
afblokkerer T, når Vest åbner sparfarven (og det gjorde han).
Det var en meget fin 9, jeg kunne opvise, ja det var faktisk et ”guldkort”.
Som makker sagde bagefter:
”Du melder da vist lidt hårdt. Det er ikke
3 ut i de kort, men modspillerne var flinke.
Kan du se hvad, de gjorde forkert?”
Jeg gav op.
”Hvis Vest spiller D i stedet for 2, er
jeg chanceløs!”

Sidste kapitel om pokalen ??

Trelleborg-turnering

Svaret på overskrifter er ja.
John Maagaards hold måtte
give fortabt i kampen den 5.
juni med et nederlag på 106 - 50. Flot at nå
7. runde med kun 16 hold tilbage.
John sender dette spil, hvor Niels Skipper
var Nord og han selv var Syd.

Guld-turnering
Spillested: Slagelse Bridge Center,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.

Søndag, den 25.09 2016
S/NS

T9
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KT954
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K
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N
V Ø
S

kl. 9.30 – 17.30.
D62
B954
DB83
32

EB42
ED6
E
EKD94
Syd åbner med 2 og kontrakten bliver 6
UT.
Ved det andet bord åbner Syd med 1 og
kontrakten bliver 6 .
Begge kontrakter vinder 13 stik, men det
er ikke det, der er det spændende.
Hvordan findes den sikre kontrakt 7 ,
hvor det ikke er nødvendigt at finde D?
Det, som er problemet er, hvordan Nord
viser single , idet K kan vises ved en
trelde.
Hilsen John
En hjerter kontrol både ved cuebid og
Trelde kan være kongen ELLER en lille
singleton. Men hvad så med at få vist
Nords K?
Hvis det var så nemt, var begge borde jo i
7 . (red.)

Turneringsform:
Barometer i seedede rækker
Pris: kr. 300,- pr. spiller inkl.
buffet, samt te og kaffe hele dagen.
Tilmelding:
Bridge 83, tlf. 58 52 38 86.
mail: 2312@mail.dk
John Maagaard, tlf. 40 38 15 88,
mail: john@maagaard.com
Betaling Sydbank:
reg. nr. 6820 konto nr. 1276778
Tilmelding regnes først som
modtaget, når betaling foreligger.
Husk navn og adresse.

Lovens lange arm
Vi ser denne gang på
strafkort.
Vi
har
vist
allesammen prøvet at spille ud, når det var
en andens tur. Så får vi et strafkort. Hvad
er så det? Er det stort eller lille? Nåh, er
der to slags! Ja, og der er sikkert mere,
som du ikke ved om strafkort. Læs med og
bliv klogere.

§ 50

Thi kendes for ret:

§ 50
Generelle bestemmelser om straftkort
Et kort vist i utide af modspiller ( men ikke
spillet i utide), bliver et strafkort, med
mindre turneringslederen bestemmer
anderledes.
A Strafkort skal ligge åbent på bordet med
billedsiden opad umiddelbart foran den
spiller, det tilhører, indtil en berigtigelse
er valgt.
B Definitionen af lille og stort strafkort.
Et enkelt kort som ikke er en honnør, som
vises uforsætligt (fx ved at man spiller to
kort til et stik eller taber et kort ved et
uheld) bliver et lille strafkort. Et kort, som
er en honnør, eller et kort, som er vist ved
bevidst ud- eller tilspil (fx. Ved udspil uden
for tur) bliver et stort strafkort. Hvis en
modspiller har to eller flere strafkort,
bliver alle disse kort store strafkort.
C Bestemmelser om lille strafkort
Hvis en modspiller har et lille strafkort,
må modspilleren ikke spille noget andet
kort lavere end en honnør i samme farve,

før den pågældende har spillet strafkortet,
men modspilleren har lov til - i stedet for –
at spille et honnørkort i farven. Den
fejlendes makker er ikke underkastet
begrænsninger i sit udspil, men de
oplysninger makkeren har fået ved at se
strafkortet er ubeføjede oplysninger.
D Bestemmelser om stort strafkort
Hvis en modspiller har et stort strafkort,
kan både den fejlende og den fejlendes
makker blive underkastet begrænsninger –
den fejlende, når som helst denne skal
spille ud eller til, og den fejlendes makker,
når som helst denne skal spille ud.
1a
Et stort strafkort skal spilles ved første
lovlige lejlighed, hvad enten det er ved
udspil, ved at bekende, ved afkast eller ved
trumfning. Hvis en modspiller har to eller
flere strafkort, der lovligt kan spilles,
bestemmer spilfører, hvilket af disse kort
der skal spilles.
1b
Pligten til at bekende eller rette sig efter
en udspils- eller tilspilsbegrænsning går
forud for pligten til at spille et stort
strafkort, men strafkortet skal i så fald
blive liggende åbent på bordet og spilles
ved næste lovlige lejlighed.
2
Hvis en modspiller skal spille ud, mens
dennes makker har et stort strafkort, må
modspilleren ikke spille ud, før spilfører
har meddelt, hvilken af nedennævnte
muligheder
spilfører
vælger
(hvis
modspilleren spiller ud, før dette er sket,
berigtiges det udspillede kort i henhold
til § 49 (strafkort)):

a
Spilfører kan vælge enten at kræve, at
modspilleren spiller ud i strafkortets farve,
eller at forbyde modspilleren at spille ud i
strafkortets farve. Et forbud gælder, så
længe modspilleren bevarer udspillet, hvis
der er tale om to eller flere strafkort). Hvis
spilfører gør brug af en af disse
valgmuligheder, er kortet ikke længere et
strafkort og tages op på hånden.
b
Hvis spilfører ikke bruger sin ret til at
kræve eller forbyde udspil i strafkortets
farve, kan modspilleren spille et hvilket
som helst kort ud, men strafkortet forbliver
et strafkort, og § 50D gælder fortsat, så
længe kortet er et strafkort.
E Beføjede og ubeføjede oplysninger ved
strafkort.
1. De krav, der gælder om, hvornår et
strafkort skal spilles, er beføjede
oplysninger for alle spillere.
2. Andre oplysninger, som kan udledes af
at se et strafkort, er ubeføjede for
makkeren til den spiller, der har
strafkortet, men beføjede for spilfører.
3. Hvis turneringslederen skønner, at det
viste kort gav oplysninger, som har skadet
den
ikke-fejlende
side,
skal
turneringslederen tildele en justeret score
(§ 12C).
Pyha, det var en lang ”historie”, men lidt
kendskab til reglerne gør, at du ikke er så
nem at løbe om hjørner med, når andre
erkærer sig regelkyndige.
Også næste paragraf handler om strafkort,
men nu tager vi lige en måneds pause.

BroBridge

SØLVTURNERING
Korsør
Kontraktbridgeklub
Søndag d. 21. august
Kl. 9.30 – 18.00
Broskolen, Birkemosevej 11 4220 Korsør
Turnering:
BridgeMate
Seedede rækker efter Handicap
Sølvpoint
Vin-, spurt- og trøstpræmier

Pris inkl. buffet kr. 275 + kaffe/te.
Vin, øl og vand kan købes.
Tilmelding (maks. 120 deltagere)
Betal ved tilmelding på
konto 1551 4950070617
husk navn!
Jørgen Rasmussen
21 65 95 25 / 22 56 64 85
E-mail: rasmussenj20@gmail.com
Tilmeldinger godkendes ved betaling og
fremgår derefter på vor hjemmeside.

Fra ”gamle” dage

Mellemrækken Kreds 2

For ca. 20 år siden:
Ny klub
Det er med stor glæde vi kan byde
velkommen til Odsherreds Bridgeklub. Det
er jo en kendt sag, at der spilles meget kort
i Vestsjælland. Dette har så medført, at vi
nu har 2 klubber i Nykøbing. Dermed har
de korthungrende bridgespillere mulighed
for 2 spilleaftner i Nykøbing - nemlig
mandag og torsdag. Formand for den nye
klub er Claus Boeck.
Held og lykke med det nye initiativ.
Er det let eller svært?
Jeg viser dig her et spil fra en holdkamp. I
en holdkamp gælder det om at vinde
kontrakten- ikke så meget om overstik.
Dette til orientering for de spillere, der
kun spiller makkerpar i deres klub.
Du og din makker har disse kort:
D85
E642

B
85

8632
EKDB4

DBT72
EK

I er kommet i 5ru. Udspillet er hj es.
Makkeren lægger hj 2 (kald), så der
forsættes med hj 7. Spilleplanen lagde du
selvfølgelig, da bordet kom ned. Der er
ikke noget hokus pokus, der er normal
fordeling ved bordet.
Når du lægger en spilleplan, betyder det,
at du vurderer, hvordan du sikrest mulig
vinder din kontrakt stik for stik.
Du synes måske, at det er svært. Hvis du
synes, det er let i stik 2, spiller du måske
lidt for hurtigt til daglig !
Jeg vender tilbage til spillet i næste
nummer.

Mellemrækken sluttede sidste sæson meget
sent. Sidste runde blev spillet 11. maj.
I mellemrække 1 sluttede Sannie Kalkerups hold fra Nykøbing på 3. pladsen kun
10 points fra oprykningspladsen til 3.
division.
I mellemrække 2y blev Ole Svinth, Jyderup
nr. 2 med 3 point op til førstepladsen, som
giver oprykning til mellemrække 1.
Jan Petersen, Kalundborg opnåede en 8.
plads og får dermed endnu en sæson i
mellemrækken.
I mellemrække 2x blev Anette Prehn,
Svinninge nr. 3 og Henrik Olsens hold,
Svinninge blev nr. 8.
Alle vore hold forbliver således i
mellemrækken, hvor de i næste sæson får
følgeskab af Karsten Skjoldager, Skælskør.
Som noget nyt bliver der nu lavet
multiholdberegninger i mellemrækkerne.
I mellemrække 1 scorede Sannie KalkerupOle Adamsen 16.15, hvilket var nok til at
give dem 2. pladsen.
I 2x var bedste lokale par Edth À SteigPer Granlund med 16,23, hvilket var en 4.
plads.
Endelig var Niels Lysgaard-Rolf Kjær
Hansen topscorer i 2y med så flot et
gennemsnit som 19.11
Multiholdberegningen forudsætter, at alle
spiller de samme kort, og at kortene er
EDB-givne, så det er ikke noget, der
umiddelbart kan indføres i vort eget
distrikts holdturnering.
Sølvpoint
Når klubberne afholder sølvturneringer herunder Top-16 købes
kuponer hos distriktets nye kasserer
Poul Rasmussen. Prisen er 15. kr. pr.
kupon, og de bør bestilles nogle dage
før de skal bruges.

DM resultater
Distriktet havde 16 par kvalificeret til årets
DM i Svendborg.
I Mix Par var alle vore hold kun i Bfinalen og de endte med disse placeringer i
et felt på 80 par:
Elsebeth & John Maagaard
32
Pia Larsen-Jan Petersen
36
Lis Pilegaard-Vagn Brobæk
41
Lone Skov Jensen-Per Hansen
50
Margit Olsen-Preben Jakobsen
54
Irene Keller Collet-Otto Rump
58
Lene Holst-Hans-Henning Nielsen 59
Elsebeth & John fik en ren top til 39 på
dette spil, hvor Syd i zonen var kommet
for højt op. 4 med 8 stik gav 200 med
spar ud fra Vest.
Ø/NS
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I Senior Par havde vi 2 Kalundborg-par
med. De havde åbenbart lige mange held
og uheld, idet de endte på en delt placering
som nr. 39 blandt de 48 par.
Jyttenaia Kamstrup-Vagn Brobæk
39
Dagny Lundgaard-Carl Erik Møller 39
Den sidste DM-finale var i Åben Par.
Distriktets 5 par kom alle i B-finalen
sammen med 75 andre par. Tilsyneladende
havde alle par på forhånd bestemt, at de
ikke ville i A-finalen, og det undgik de da
også nemt!
I B-finalen var det kun distriktsmestrene,
der klarede sig pænt. De fik en placering i
bedste halvdel.
Thomas Nielsen-Jan Petersen
Carl Andersen-Carl Erik Møller
Otto Rump-Jens Schultz-Møller
Kirsten Ellekjær-Ingelise Meiland
Gitte & Søren Kjærsgaard

22
53
66
76
80

I en sådan turnering er der både top og
bund. Vi viser her to eksempler med
Thomas og Jan (distriktsmestrene).
T8764
KT
T876
K2

E3
EB752
432
875

I Dame Par var 2 par kvalificeret, men
kun Lis og Jytteneia var på resultatlisten.
48 par deltog.
Lis Pilegaard-Jyttenaia Kamstrup 40
Lone Otzen-Annelise Petersen
??

En farefuld dobling fra modstanderne gav
en ren top i 4 ruder doblet med 10 stik.
Udspil E.
V/ingen
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N
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B98
976
EKB864
8

T642
EDT5
5
DT74
Fortsætter næste side

Det lunede godt, men det blev også til en
ren bund i dette spil på grund af et
modspilskiks.
Udspil T mod kontrakten 7

hos Vest.

Turneringen strakte sig over 3 dage, og der
blev spillet 175 spil. Alle mødte ikke alle,
da der blev spillet 3 spil mod hver i Bfinalens 117 spil.
120 par var med fra start, hvor af de 40 gik
i A-finalen.

S/ingen
974
T
KT98654
K8
DT53
652
E
ET753

N
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EKB2
EKD743
2
D2

Din Melding ?

86
B98
DB73
B964

1 Otto Rump, Skælskør

4 Tommy Elholm, Ringsted BK

Kommer lidt an på, hvem jeg spiller med.
Med de fleste makkere ville jeg nok melde
pas – ingen anden god melding. Ingen
tillæg, ikke 4 spar og ikke 6 klør.
Meldingen er åben til makker, som har fra
6(eller 5) p. og opefter og mindst 4 spar.
Med 6 spar eller over 6 p og over 4 spar,
kan makker nu billigt genmelde sin farve.
Med op mod en åbningshånd og mindst 6
spar, kan makker springe i 3 .
Med op mod en åbningshånd og 5 (måske
endda 4) spar plus 4 ruder, melder makker
3 .
Med åbningshånd afgiver makker krav
med at melde 3
for at få flere
oplysninger.
Altså: PAS

D! som er en støttedobling vil være min
melding.
D, viser præcis 3-kortstøtte til makkers
1.(Her skal man dog lige være
opmærksom på, at der ikke nødvendigvis
altid vil være minimum hos åbner).
Alternativt kunne PAS komme på tale,
hvis man ikke spiller med støttedoblinger
efter fjendens indmelding, da det vil vise
en
minimumshånd med 12-14HP.
Åbningshånden har ikke styrke til hverken
3 eller 2 UT. Så efter både D og PAS, er
det makkers styrke, som nu afgør, om vi i
det hele taget skal have spillet (I første
omgang, har makker jo kun lovet 4 spar og
6HP).
5 Karsten Meiland, BK 83

Der er jo en klørtaber, som forsvandt på
”mystisk” vis. Nord havde et gæt, da den
sidste hjerter blev trukket i 4. sidste stik.

KT
K8
D

ET7

N
V Ø
S

2
3
D2

DB
B9
Når 3 spilles kaster spilfører T. Har
spilfører nu 2 ruder og single E? Det
troede Nord på og kastede 8. Mon ikke
det var sådan det gik?

2 Jan Petersen, Kalundborg
Vi prøver nu i nogle numre at få svar fra
distriktets bedre spillere om deres syn på
et problem. Måske kan vi lære noget.
Jeg har taget top 5 fra handicaplisten i
sidste nummer som ”prøveklude”. Vi
starter med en relativ tit forekommende
situation, som vi alle jævnligt kommer ud
for. Får vi mon det samme svar?
Hvad er din melding som Syd med disse
kort og hvorfor?
Makkerpar: Du har åbnet med 1
i
førstehånd.
Nord
1
D86

Øst
2
D82

Syd
1
?
ED

Vest
pas

DBT72

Jeg tager en af de lidt sværere meldinger
PAS.
Jeg har ydet hånden fuld retfærdighed ved
min åbning, og der er mange lav
honørpoint – hvis makker kan lidt mere
kan en senere støtte i spar komme på tale.
Alternativ til pas vil være 2 spar

Zonestilling bør være angivet .
2 muligheder: enten pas i ugunstig
zonestilling, ellers 2 spar.
--------Al begyndelse er svær. Jeg havde, som
påpeget af flere, glemt at angive
zonestilling. Det sker forhåbentlig ikke
igen.

3 Jette Knudsen. BK 83
Spiller man med støttedobling er den
oplagt her, 3 spar med og egen farve.
En dum hånd som jeg vil melde på, udfra
om jeg kan lide den eller ej. 😊
Jeg vil nok vælge 2 spar. Jeg ved makker
ikke konkurerer på 3 trinnet uden grund.
Den tvinger modstander til at vælge.
Hindrer mulighed for de bruger min farve
til invit.

Jeg har denne gang valgt ikke at redigere i
svarene, så der forekommer selvfølgelig
gentagelser af argumenter. Nogle læsere
får forhåbentlig glæde af at læse det hele.
Skulle du møde en hånd, du har problemer
med at melde, kan du insende den til
redaktionen. Vi kan så spørge panelet,
eller vi kan sætte hånden i bladet med
redaktionens bemærkninger.

