BRIDGE
I Vestsjælland
Der er ikke sket alverden siden sidste
nummer, så I må nøjes med 4 sider. Næste
nummer kommer engang i oktober, når der
er lidt at skrive om. Mellemrækken starter
snart. Der skal nok komme en del spil der
fra samt fra ”Trelleborg”.
Redaktionen har ikke modtaget nogen spil
til offentliggørelse. Der må da ske sjove
ting i klubberne???
I får det i hvert fald, som I har fortjent .

Nr. 2 16. årgang: September 2016
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761

Lad os antage at Nord melder 2 ut oven på
Syds 2 . Syd melder 3 , og Nord kan
roligt hæve til 4 med doubleton.
Alle fik 12 stik i A- og B-rækken.
Her har du så spillet:
V/ingen

Som du kan se andetsteds i bladet har
Korsør Kontraktbridge klub afholdt
turnering. Jeg var lidt inde og kikke på
spillene og jeg faldt over dette. Det spøjse
ved spillet er, at kun 3 af de 6 N/S par i Arækken var i udgang. Det samme var
tilfældet i B-rækken, medens ingen blandt
C-rækkens 7 par meldte udgang.
Der er her mulighed for at ”hjælpe” knap
så rutinerede til at håndtere ”store”
hænder.
For det første er Syds hånd med kun 4
tabere en kravhånd. Det er en hånd, hvor
man skal i udgang. Så kommer problemet:
Hvordan viser man en kravhånd efter Øst´s
kløråbning?
Det kan man f. ex. gøre ved første at doble
og i næste omgang melde klør.
I dette tilfælde vil makker sikkert melde 1
ut (Ut viser 6-9 med klørhold).
Øst melder nok pas med den relativt lille
åbningshånd, og nu melder Syd 2 og
krav er etableret. Nord må ikke sige pas
før udgang er nået.
Hvis minor er trumf, må man som makker
til kravhånden ikke standse under 4-trinet.
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§ 51

Vi er så nået til §51. En ret
overskuelig, men sjældent
anvendt paragraf. Det er ikke så hyppigt
med 2 strafkort.

Thi kendes for ret:

§ 51. To eller flere strafkort
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Lovens lange arm

A. Den fejlende skal spille ud eller
til.
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Husk at have en aftale med makker, om
hvordan man viser en kravhånd, når
fjenden har åbningsmeldt.
Der er en del spillere, der bruger fjendens
farve til at vise mindre hænder (Michaels
cuebid), men så er det en direkte
overmelding.
Det hyppigste udspil her var klør.
Redaktionen og DBF anbefaler:
Spil ikke sur !
Spil Bridge !

Men ikke samtidig !!

Hvis det er en modspillers tur, og denne
modspiller har to eller flere strafkort, der
lovligt kan spilles, bestemmer spilfører,
hvilket af disse kort der skal spilles i det
pågældende stik.

B.Den fejlendes
udspillet

makker

har

1a
Hvis en modspiller har to eller flere
strafkort i samme farve, og spilfører
kræver*), at modspillerens makker spiller
ud i den pågældende farve, er kortene i
denne farve ikke længere strafkort og tages
op på hånden; modspilleren må derefter
foretage ethvert lovligt tilspil til stikket.
1b
Hvis en modspiller har to eller flere
strafkort i samme farve, og spilfører
forbyder*), at modspillerens makker
spiller ud i den pågældende farve, er
kortene i denne farve ikke længere
strafkort og tages op på hånden;

modspilleren må derefter foretage ethvert
lovligt tilspil til stikket. Forbuddet gælder,
så længe makkeren bevarer udspillet.
2a
Hvis en modspiller har strafkort i mere end
én farve (§ 50D2a), og modspillerens
makker skal spille ud, kan spilfører
kræve*), at makkeren spiller ud i en
bestemt
af
disse
farver
(hvorefter§ 51B1a ovenfor benyttes).
2b
Hvis en modspiller har strafkort i mere end
én farve, og modspillerens makker skal
spille ud, kan spilfører forbyde*), at
makkeren spiller ud i en eller flere
bestemte af disse farver. Kortene i den
eller de farver, spilfører forbyder udspil i,
er da ikke længere strafkort og tages op på
hånden; modspilleren må derefter foretage
ethvert lovligt tilspil til stikket. Forbuddet
gælder, så længe makkeren bevarer
udspillet.
*) Hvis spilleren ikke er i stand til at spille
ud som krævet, anvendes § 59 (krav om
udspil eller tilspil, som ikke kan
efterkommes).
Var det ikke meget nemmere end den
lange historie i forrige nummer med § 50.
Så mangler vi lige hvad der sker, når man
ikke følger reglerne om udspil, når man
har strafkort, men det bliver først i næste
nummer.

Et rigtig kedeligt strafkort !

Din Melding ?

Har makker en stærk minorhånd, melder
vedkommende 3Sp med lige lange
minorfarver – ellers vises længste
minorfarve på 4-trinet.

Tommy Elholm, Ringsted BK

Melder makker 2UT, havner vi nok i 3ru.
Melder makker 3Hj melder jeg pas.

Note. Normalt vil det med mine fleste
makkere betyde, 4 farve i hjerter eller en
+16HP hånd.
Jeg mener doblingen kan forsvares selvom
du kun har 3 hjertere. Spiller man med
lebensohl, vil 2 UT fra makker nu vise en
svag hånd med under 7 HP, med ønsket
om at jeg skal melde 3 klør, for enten at
spille med en svag hånd, eller overmelde
med 3 spar for at vise holdet og en stærk
hånd.

Jan Petersen, Kalundborg
Vi spørger igen panelet om deres melding
i en lidt mere usædvanlig situation, jeg har
været udsat for.
Her er vi igen i makkerpar og med alle i
zonen.
Vi spørger panelet:
Øst åbner foran dig med 2 . Hvad vil du
melde uden specielle aftaler med makker?
Du må gerne efter dit svar fortælle, om du
har en speciel aftale, som giver en anden
melding.
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Otto Rump, Skælskør
Med 16 hp, som desværre nok kun er 15 p
værd, har jeg intet valg: D.
Har makker noget, der ligner en
åbningshånd og mindst Dx i spar, melder
vedkommende 3Sp og jeg 3UT.
Har makker ’bare’ en stærk hånd, melder
vedkommende 3Sp og jeg 3UT, som
makker nu tager ud i formentlig 4Hj.
Har makker ’bare’ en stærk hånd med
sparhold, melder vedkommende 3UT.

Først det sidste spørgsmål – vi har ikke
nogen specielaftale.
Jeg vil foretrække en dobling, selv om jeg
kun har en 3 farve i hjerter.
Alternativt Pas, for at se om Vest kan
noget og eller håbe at makker kan beskytte
i 4. hånd

Umiddelbart uden speciel aftale med
makker vil min melding være D!

Min hemmelige makker

Du får nu chansen for at vinde 3 ut. Jeg
kan fortælle dig, at makker vandt 9 stik.
V/ alle
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Jette Knudsen. BK 83
Det er en makkeraftalehånd.
Hvor lidt/meget skal der til en dbl.
Hvad lover en indmelding.
Jeg mener bestemt der er forskel på om
man gør det ene eller det andet.
Uden aftale med makker vil jeg vælge en
dobling.
Den ligger absolut i den tynde ende, men
vil opfatte 3 ru som mere ensidig.

Karsten Meiland, BK 83
Jeg har kun en melding: 3 ruder.
Min makker ved at jeg i zonen på 3 trinnet,
har en hånd som den viste, jeg benægter
samtidig 4 farve i hjerter, da jeg ellers
havde doblet. Jeg har heller ikke hold i
spar, da jeg ellers havde meldt 2 ut, som
viser 16-18 p.

Der er visse situationer,
hvor jeg bliver grebet
af bridgeblindhed. Her
hjælper det ikke, at jeg
spiller med briller. Det
skete blandt andet i
dette spil.
Meldeforjøbet var ikke noget problem. Jeg
var Nord og åbnede naturligvis med 1 .
Det kunne Øst doble og makker redoblede,
som viste højst double ruder og mindt 10
HP. Skulle modstanderne straffes? Vest
var nu pisket til at melde og viste 4-farve i
hjerter. Hvad havde makker? Jeg meldte
pas, for at se hvad der nu skulle ske. Øst
passede og nu kunne makker 3 ut.
Vest havde således vundet retten til at
spille ud, og han startede med B.
Det var ikke lige, hvad jeg havde håbet,
men makker havde i hvert fald lovet
hjerterhold. Jeg så nu Øst kalde med 4 og
makker stikke med damen.

Du får hele fordelingen på sidste side.
Hvad tror du min makke spillede i stik 2?

Det kan nås endnu !

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

Søndag, den 25.09 2016

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Turneringsresultater
Klubholdet fra BK 59, som var distriktets
repræsentant ved DM i september endte på
en hæderfuld 6. plads. Efter 7 af de 11
runder lå holdet på en 1. plads! Tillykke til
Povl Sommer, Sonny Schultz, Niels
Lysgaard, Leif Nygaard, Per Granlund og
Poul Tage Jensen.
”Trelleborg turneringen” havde følgende
vindere:
Blå række:
1 Aase & Erling Jensen BK 83
2 Karen Østergaard–Else Waage,
Saxkøbing
Rød række:
1 Inger Wibholm-Keld Hansen, Maribo
2 Jakob & Verner Schou, BK 83
Hvid række:
1 Allan Holbæk-Jørgen Nielsen, Ru7 Kbh.
2 Lillian Melgaard-Erik Ahlgren, Haslev
Grøn række:
1 Jørgen Rasmussen-Bill Hemsworth, Kbh
2 Anne & Arne Rosenkilde, BK 83
Gul række:
1 Mona Olesen-Kim Nielsen, Nysted
2 Ole Eckstrøm-Lars Gregersen, Kbh.
Grå række:
1 Eva & Børge Gram, BK 83
2 Kaj Joswiak-H.C. Christensen, BK 83

Vi har modtaget:

Røde Kors Turnering, Svinninge
A-rækken_
Henrik Olsen-C. Weber
Niels Lysgaard-John Jeppesen

52
50

B-rækken:
Poul Hansen-John Andersen, BK 83 92
Jytte Bruun-Jørgen Larsen, Jyderup 33
C-rækken:
Elisabeth & Poul Glar, Ringsted
58
John Lynge-Georg Jensen, Tuse Næs 43
Løsning på sidste måneds spil i 5 ruder er
at falde fra på 2. gang hjerter. Hvis ikke
trumferne sidder 4-0 har du efter at have
trumfet 3. gang hjerter med ruB 5 stik i
ruder og klør samt spar Es = 11 stik. Træk
3 gange trumf og kl EK og gå på bordet i
trumf med ruder 4 til ruder 8.
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SØLVTURNERING
Korsør
Kontraktbridgeklub
Søndag den 21. aug. blev der spillet
turneringsbridge på Broskolen i Korsør,
hvor 76 glade bridgespillere fra nær og
fjern dystede i det spændende bridgespil.
Korsør Kontraktbridgeklub havde igen i
år arrangeret en åben bridgeturnering, hvor
bridgespillere blev indbudt til at starte den
nye bridgesæson, - der går i gang den 1.
september - med en turnering i Korsør,
hvor der blev kæmpet om sølvpoints og
vinpræmier.

EK

I et gammelt nummer af vores distriktsblad
fra 1984 finder vi slutstillingen fra Serie 1.
Svend Stenhøj, Nykøbing
Jørn Carlsson, Kalundborg
Henrik Olsen, Svinninge
A. Sonne, Stenlille
Kaj Hoffmann, Kalundborg
Calle Würtz, Svinninge
Ina Forman, Holbæk
Axel Raft, BK 83

BroBridge

91
86
79
79
77
61
52
39

Vinderholdet bestod af Svend Stenhøj,
June Stenhøj, Inger Jensen og Grete
Mortensen.
De rykkede op i Sjællands division 2.

Turneringen er gennem mange år blevet
spillet den sidste søndag i august, men i år
har Danmarks Bridgeforbund arrangeret en
turnering over hele landet ”Bridgens dag”
den 28. aug., så vi måtte flytte vores
turnering til en uge før. Vi manglede
”nok” derfor 24 spillere, for vi har
sædvanligvis været 100 deltagere de
forrige år.
Tidligere spillede vi på Fæstningen i det
historiske st. magasin, men pladsen blev
for trang og ikke rigtigt egnet til en
bridgeturnering af det format.
Men jeg glædede mig til igen i år at kunne
byde velkommen til både lokale og
udenbys bridgespillere som antal eller ej
skulle have en dejlig turneringsdag.

Topresultaterne blev:
A-rækken:
Carl Andersen Kalundborg Bridgeklub og
Gorm Jensen Ringsted Bridgeklub
87+
Brian Fairchild Olsen og John Heidelbach
Bridge 83, Slagelse
26+
Dagny Lundgaard og Carl Erik Møller
Kalundborg Bridgeklub
17+
Carsten Abildgaard og Hans Olesen
Bridge 83, Slagelse
12+
B-rækken:
Hanne Stokholm og Inger Lau Rasmussen
Korsør Kontraktbridgeklub
53+
Grethe Andersen Skælskør og Omegns
Bridgeklub og Bodil Vestbjerg Høng
Bridgeklub
27+
Birthe Kjærgreen og Preben Jensen Korsør
Kontraktbridgeklub
22+
C-rækken:
Annette og Lea Sørensen, Korsør
Kontraktbridgeklub
94+
Lene Pouelsen og Jonna Pihl Rasmussen,
Korsør Kontraktbridgeklub
68+
Susanne Anker og Berit Rasmussen
Bridge 83, Slagelse
32+
IT-ansvarlig var Otto Rump (forbundssuperbruger), og turneringsleder Niels
Skipper (distriktsturneringsleder).
Ansvarlig for turneringen var Gerner
Kristensen, Korsør Kontraktbridgeklub.
Venlige hilsner fra Jonna Pihl Rasmussen,
formand for Korsør Kontraktbridgeklub

Vent med at tage
kortet frem, indtil
du har bestemt dig!

Det var den gang
Eller

Har du makkeraftalerne på plads?
Vi skal tilbage til år 2000.
Jeg havde spillet en hel del med Ole
Adamsen, og inspireret af nogle topspillere
indførte Ole A., at vi skulle spille
næsthøjeste kort gennem spilfører.
Du ser her sparfordelingen, hvor Arne
Petersen (Øst) var i 3 ut.
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Nu er det så heldigt, at DBF stadig har
resultatet på deres hjemmeside. Jeg fandt
det tilfældigt og blev inspireret til denne
lille historie. Læg mærke til, at distriktet
dette år havde 2 par i TOP-10. Det er ikke
hverdagskost.

DM for veteran-par 2000 Kirsberry Cup

Slutstilling
Arne Pedersen /
1 Leif BøghSørensen

Det kostede DM, da Arne havde K anden
og vandt 3 ut. Der var sikkert andre
fejltagelser, jeg lavede, men lige dette spil
mod de senere vindere står skarpt i
erindringen. Jeg kan stadig se Arnes
ansigtsudtryk for mig, da jeg holdt pause
efter at have vundet stikket med D. Jeg
ved jo nu, hvad der bekymrede ham.

216

2

Ole Adamsen / Ole Svinninge
Svinth
BK

208

3

Viggo Toft / Knud
Hjallerup
Aaen

154

4

Inger Nielsen /
Erik Agersnap

140

5

Carl Lind Madsen /
Grindsted
Søren P. Hansen

130

Jens Bergenhagen /
Svendborg /
6 Jørgen Lyst
Odense
Hansen

130

ED6
Jeg havde klogeligt valgt ikke at spille
spar ud. Ret tidligt i spillet kom Ole A. ind
og spillede 2. Jeg stak selvfølgelig med
damen og skiftede til en anden farve.
Nu kan du - kære læser - godt se, at det
ville være dumt at spille 9 (næsthøjest)
sådan som bordets (Vest) sparbeholdning
så ud.
Nu var Ole A. for mig oraklet, men oraklet
havde glemt bisætningen: ”Næsthøjest
gennem spilfører, medmindre bordet
fortæller noget andet eller du har
doubleton (så spilles højeste)”

København

Ringkøbing

Per Bredlund / Jens
7
Helsinge
Juel-Berg
Hillerød /
Birkerød

80

8

Gorm Friis / Bent
Vestergaard

9

Albert Vesterløkke
BK. 36
/ Kurt Boysen

69

Hanne Knudsen / Svinninge
10
Aase Hansen-Nord BK

6

32 par deltog i denne DM-finale

79

Min hemmelige makker
spillede spar til kongen og
derpå 3!! og ikke en lille
klør mod bordet.
Jeg må indrømme, at det havde jeg ikke
fundet på, selom om jeg havde alle
oplysninger, der var nødvendige.
Øst måtte have E for sin dobling. Jeg
skulle bare have 9 stik.
Hvis Øst bruger E, har jeg 2 stik i spar
og hjerter, 4 klørstik og E.
Hvis han ikke stikker, har jeg 2 stik i spar
og hjerter ét stik i klør og ruderfarven kan
rejses til 4 stik.
Hvis man lige tænker på, at der kun er 14
HP hos fjenden, ja så ved man hvem, der
har de manglende tophonnører.
Jeg måtte modtage makkers fine analyse
med et ret skævt smil. Kun ved 2 borde
vandt de 3 ut.
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Støttedoblinger
I sidste nummer var der en del omtale af
støttedoblinger i rubrikken ”Din melding”.
Vi har fået et spørgsmål om denne
aftale/konvention.
Jeg har valgt at give en ret kort forklaring.
Du åbner - makker svarer efter Pas fra
mellemhånd - og 4. hånd melder farve
eller dobler.
Du kan nu vise 3-kort støtte til makkers
farve ved at doble (eller redoble hvis 4.
hånd dobler). Du viser samtidig en
minimumshånd (12-14 HP).
Det løser problemet:
Har makker kun 4-farve kan han nu tage
bestik af situationen vel vidende, at du har
3-kort støtte.
Hvis du havde passet, ved han at du har
højst doubleton.
Hvis du havde 4-farve havde du støttet
direkte.

DB8
K874
K2
ET98

E72
ED
B94
B7652

Vent med at fjerne
meldekortene fra
bordet, indtil der er
spillet ud !

Har du bemærket,
at det i sidste
nummer ikke blev
nævnt, at distriktet
havde fået et nyt
bestyrelsesmedlem?
Det er der altså
andre, der har.
Ib Larsen, Formand for Sorø Bridgeklub
har nu fået en betroet post i distriktet. Han
ser ud til at være tilfreds med valget 

