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Fra 1 til 6
Her kan du læse et udsnit
af DBF´s hjemmeside
Danmarks Bridgeforbund har siden 2013
arbejdet seriøst for at få bridge på
skoleskemaet. En projektgruppe har fra
september 2013 arbejdet målrettet med at
få gennemført pilotprojekter, udarbejdet
materiale til undervisningen, samt
undersøgt hvor og hvordan bridge kan
spille ind i forhold til folkeskolen. Med
indførelsen af skolereformen fra august
2014 blev døren for alvor slået op i
forbindelse med det, undervisningsministeriet benævner den åbne skole. Her
forpligtes skolerne til at indgå i et
samarbejde med det lokale foreningsliv,
som bridgeklubberne jo er en del af.
Derudover indførtes den understøttende
undervisning samt valgfag på alle skoler.
Begge dele er netop områder, hvor bridge
i høj grad har sin berettigelse. Vores
erfaringer fra pilotprojekterne viser også
med al tydelighed, at rigtig mange af de
skoler, vi er i kontakt med er interesserede
i at få Skolebridge i gang, så det er bare
med at klø på derude!
Skolebridge er nu startet i distriktet på
Jyderup skole.
Hanne Knudsen er vendt tilbage til sin
gamle skole. Hun underviser 7. 8. og 9.
elever i bridge. Det er startet som valgfag
sammen med idræt.

Her er en historie af de længere. Du skal
have lidt god tid til at følge med på rejsen
krydret med lidt opgaver. Prøv at lade
være med at kikke længere frem i
historien undervejs. Go´ tur !

Her er så makkers fordeling
xx

xxx

xxxxx

Ja, ja, du får først svaret på sidste side, så
du ikke bliver fristet til et smugkik.
xxx

Makker har ikke 4 hjerter. Makker har
ikke 3-kortstøtte til din sparmelding.
Makker har ikke 4 klør og nøjagtig 5
ruder. Havde han haft 6 farve, havde han
meldt 2 ruder i stedet for 1 ut.
Du forsøger nu at komme i en ruderslem,
men vi skal lige have checket esser med
mere. Vi spiller her med RKC 1430 og
meldingerne fortsætter:
Pas
Pas
Pas

4 ut ⃰ ⃰
5 ®
6

Pas 5
Pas 5
alle pas

⃰ ⃰ ⃰
α

Her er din hånd

X Y UT
Du kender måske ikke den i forløbet
anvendte konvention x-y ut. Jeg fortæller
lige ganske kort, hvordan den fungerer.
Denne konvention er med Lars Blaksets
ord en af de bedste forbedringer til
grundsystemet – og efter min mening et
uundværligt hjælpemiddel.
Vi taler om følgende ofte forekommende
situation:

EDT2
E98
E986
KD

⃰ ⃰ spørger efter esser (roman keycard 1430)
⃰ ⃰ ⃰ Viser ét es ( K eller E)
® Spørger efter trumf dame.
α Viser K og D (5 havde benægtet
trumf dame).

Du er Nord og din makker (Syd) åbner
med 1 , som lover 4-farve.Du svarer 1 ,
makker 1 ut. Nu kræver du til udgang med
2 ⃰ og makker melder 3 .

6 ut er under overvejelse, men har makker
K og ikke klør es, er klørfarven for
dårlig.
Nu har du så makkers og din egen hånd.

Åbner har vist 12-14 hp og en jævn hånd.
Hvad skal svarer melde med f.eks. en god
5-farve i major og mindst inviterende
styrke eller med en stærk minorstøtte til
makker?

Det viser sig at makker har E tredje, nu
gælder det 6 Hvordan skal makker spille
trumffarven efter klør ud til kongen?

Den elegante løsning er at lave følgende
meldinger kunstige:

S/ingen

Vest

Nord

Øst

Syd
1
Pas
1
Pas
1 ut
Pas
2 ⃰
Pas
3
⃰ Denne melding er konventionel og siger
krav til udgang og beder om
informationer. (x-y sans).
Nu har du faktisk allerede makkers fulde
fordeling. Hvad er den og hvorfor?
Nu kikker du på meldeforløbet og tænker
og tænker, inden du går til næste afsnit.
En lille hjælp: Makker meldte ikke 2
hjerter eller spar og heller ikke 2 ut eller 3
klør.

S/ingen

EDT2
E98
E986
KD
N
V Ø
S

K4
K73
DB432
E64

Makker 1
1ut.

(x) og du 1

(y) og makker

2 : Udgangsinviterende (op til 11hp).,
(eller for at spille 2 !), idet makker altid
skal melde 2 efter dine 2 .
Bemærk at meldinger 2 og 2 overhovedet ikke viser farverne, de er kunstige!
2 : Udgangskrav (12+). Herefter melder
man primært umeldte majorfarver,
herunder uviste 3-kortstøtter til makkers
eventuelle majorfarve. Man melder billigst
muligt.

Min hemmelige makker
Det var da en sjov hånd,
jeg pillede op i aftenens
makkerparturnering.
Som vanligt var jeg
Nord, og jeg ventede nu
lidt spændt på at høre
om makker havde en åbningsmelding. En
klørslem kunne blive en mulighed.
Sandelig om ikke makker åbnede med 1 .
Det lød godt, men jeg synes lige jeg ville
vise min gode klørfarve og svarede 2 på
makkers åbning, da jeg ikke havde 4-kort
støtte i spar. Makker kunne nu 3 ut, som
viste 18-19 HP. Nu måtte jeg lige tænke
mig om, da det blev klart, at vi mindst
skulle i lilleslem. Mon makker havde
forstået, at det var en solid klørfarve? Jeg
prøvede at lokke mere ud af ham med 4 ,
men han afviste med 4 , som viste højst 2
små klør. Nå, på med vanten. 4 ut (1430)
efter esser og makker viste tre med 5 .
Gode råd var dyre, men mon ikke makker
kunne finde 13 stik ved hjælp af mine
gode klør og min K. Det var makkerpar,
så jeg satsede på 7ut. Det var jo makker,
der skulle være spilfører, så mon ikke han
kunne klare denne ”lille” opgave bedst
mulig.

Du får her meldeforløbet:
Vest
P
P
P
P

Nord
2
4
4ut
7ut

Øst
P
P
P
alle pas

Lovens lange arm
Syd
1
3ut
4
5

Vest spillede 8 ud, jeg lagde kortene ned
og makker takkede, men der gik lige ½
minut inden han bad om 3. Øst lagde
2 og makker B.
Jeg kunne ikke se makkers kort, så jeg var
spændt på, hvad han nu ville gøre. Han
lagde i hvert fald ikke kortene ned og
krævede 13 stik.
Nu får du chancen for at forsøge dig. Hvad
gjorde makker i stik 2 og ikke mindst
hvorfor?

8

N
V Ø
S

EBT98
ED5
EDB
93

Thi kendes for ret:

§ 52. Undladelse af udspil eller
tilspil af et strafkort

Hvis en modspiller undlader at spille et
strafkort som krævet i §50 eller §51, må
modspilleren ikke på eget initiativ tage et
andet spillet kort tilbage.
B En modspiller spiller et andet kort

Tilmelding til årets landspokalturnering kan nås endnu.
Sidste frist 13. oktober.
2

Vi har denne gang et lille
kapitel. Det kan jo ske, at man
i kampens hede glemmer strafkortet og
spiller noget andet ud. Så er det
turneringslederen tilkaldes, og hun vil
straks (måske) meddele indholdet af § 52

A En modspiller undlader at spille et
strafkort

S/ ingen
K65
K3
K3
EKBT72

§ 52

Det er ikke farligt !!
Modstanderne er kun mennesker !!
Det er inspirerende med andre modstandere end de sædvanlige !!

1
a Hvis en modspiller har spillet et andet
kort ud eller til, når modspilleren efter
disse love skulle spille et strafkort, kan
spilfører acceptere et sådant ud- eller
tilspil.
b Hvis en modspiller har spillet et andet
kort ud eller til, når modspilleren efter
disse love skulle spille et strafkort, skal
spilfører acceptere et sådant ud- eller
tilspil, hvis spilfører efterfølgende har
spillet til fra sin egen hånd eller fra bordet.

c Hvis det spillede kort accepteres
efter § 52B1a eller § 52B1b, er ethvert
ikke-spillet strafkort fortsat et strafkort.
Her er lidt forklaring, da paragraffen ikke
er helt let at forstå.
Altså, hvis spilfører også sover og bare
selv lægger til eller beder om et kort fra
bordet, ja så er udspillet accepteret. Men
husk lige, at strafkoret ikke skal spilles,
hvis spilfører vælger at acceptere
udspillet.
Strafkortet bliver så liggende som
strafkort.
2
Hvis spilfører ikke accepterer et ulovligt
ud- eller tilspil, skal modspilleren udskifte
det ulovligt ud- eller tilspillede kort med
strafkortet. Ethvert kort, som modspilleren
ulovligt har spillet ud eller til ved at begå
uregelmæssigheden, bliver et stort
strafkort.
Der bliver nu en pause i ”paragrafrytteriet”.
Har du kære læser ønske om gennemgang
af en eller flere paragraffer (evt. med
eksempler) så send en mail til redaktionen.

Redaktionen og DBF anbefaler:

Spil ikke sur
Spil Bridge




Men ikke samtidig !!

Mathias Bruun i Slagelse
Vi har modtaget dette fra Jens Jørgensen,
BK 83
Lørdag d. 10.sept. afholdt Distriktet en dag
med Mathias Bruun i Slagelse Bridgecenter. Det blev på enhver måde en kæmpe
succes.
Temaerne var valgt af Matthias Bruun: det
offensive grundsystem og spilleteknik.
Hvert tema blev suppleret med opgaver og
spil.
Matthias var i ordets bedste forstand også
noget af en bridgens stand-up-komiker, og
vi fik rørt lattermusklerne gennem 6½
time.

Jeg har mødt masser af indebrændte
topspillere, der ikke har smilet i flere år.
De første 30-40 år som bridgespiller er de
værste.
Om det har konsekvenser, hvis man
glemmer at banke en melding? … tja, kun
hvis man spiller mod advokater.
Og så var der historien om et par, der kom
i spørgemelding efter esser. Svarer
sukkede og sagde: jeg kan ikke huske,
hvad jeg skal svare, når jeg har to esser!
Turneringslederen
blev
tilkaldt
af
modspillerne og buldrede løs med
reglerne, hvorefter den formastelige spiller
afbrød: slap dog af, mand. Jeg har jo ikke
sagt, at mine to esser var klør og spar.
Fordelen ved at spille storeslem er, at man
ikke skal spekulere i overstik! I samme
øjeblik lød det fra salen: vrøvl. For jeg har
lige trukket en hånd op med 14 kort!

Fuldt hus i Slagelse

- og så var der spilleren, der undskyldte sin
sans-melding med, at ”jeg havde faktisk en
helt jævn fordeling bortset fra
singleton’en i spar!
Spil aldrig udgang i minor. Det er så
tåbeligt, at jeg på et repræsentantskabsmøde foreslog, at man fremover satte
en lille bitte smule strøm på meldekortene
5 klør og 5 ruder, for at lære folk at holde
fingrene fra disse kort. Det blev ikke
vedtaget.
Mathias hjælper!
Her får I lige nogle af Mathias Bruuns
sentenser:
Tag hånden op og meld. Så kan du altid
tælle points bagefter – og navnlig, hvis
man har en humoristisk makker.

- og til sidst: Hvis åbner siger pas til
makkers nye farve, så bør samme makker
omgående rejse sig og gå i garderoben
efter overtøjet.
Med venlig hilsen

Jens Jørgensen

Mathias fortæller

MELLEMRÆKKEN
Så kom de i gang i mellemrækken. Det er
jo niveauet højere end distriktets
holdturnering. Den består af hold fra de 4
distrikter
Nordsjælland,
Østsjælland,
Vestsjælland og Storstrøm. Der er 12 hold
i alle rækker.
Der blev spillet 2 runder 1/10 og vi har her
kun 4 hold med, idet Otto Rumps hold har
trukket sig.
Resultater:
Mellemrække 1
Ole Colding Olsen – Jan Lauersen
5,46 – 14,54
Ole Colding Olsen – Steen Kacobsen
5,32 – 14,68
Ole er nu nr. 12

På multiholdberegningen er Thomas
Nielsen og Hans Ulrik fra Claus
Moesgaards hold på en suveræn 1. plads
med 15,78. Hvis dét fortsætter, ligner det
en oprykning .
Redaktionen blev nysgerrig og ringede til
Hans Ulrik og spurgte, om de havde fundet
et nyt system.

Skælskør og Omegns
Bridgeklub
Inviterer til

Solskinsturnering

Spillet vendt 180 °
Nej, det har vi ikke. Vi spiller, som vi
plejer.

S/ingen

Hvad skyldes så den fine placering?
Som du ved, er bridge et psykologisk spil,
hvor det går op og ned. Vores
modstandere i de to første kampe, havde
ikke deres bedste dag. Det nød vi godt af.
Det var ”stolpe ind”.

K86
7
DB543
B965

DB9432
T5
E
EDT7
N
V Ø
S

ET7
KB842
T72
82

5
ED963
K986
K43
Udspillet var 8 og ruder tilbage. Det var
den eneste Syd, der ikke vandt sine 3ut.
Ved næsten alle borde blev der spillet
ruder ud.
Det lidt usædvanlige udspil var Pia
Larsens ide.
Redaktionen havde fat i hende og hendes
forklaring var denne:

Mellemrække 2y
John Maagaard – Ole Kofoed
14,24 – 5,76
John Maagaard – Joel Hermansen
7,05 – 12,95
John er nu nr. 6
Mellemrække 2 x
Claus Moesgaard – Niels Trier
15,76 – 4,24
Knud G. Rasmussen – Niels Hagemann
2,13 – 17,87
Claus Moesgaard – Leif Barfod
16,12 – 3,88
Knud G. Rasmussen – Niels Anker
4,12 – 15,88
Claus er nu nr.3 og Knud nr. 11

Ole Coldings hold havde ikke den bedste
start, men ind i mellem var der guldkorn.
I dette spil kom Syd i 3 ut trods Nords
ihærdige sparmeldinger.
Hvad tror du Vest spillede ud?
Ja, det var ikke det udspil, jeg havde
fundet.

Når Syd ikke vil høre om Nords mange
spar, så er der sandsynligvis singleton i
spar. Makker må have noget dér. 8´eren
var det mest luskede jeg kunne finde på.

Så var der dommeren, der frikendte den
anklagede for drabsforsøg på hustruen.
Han spillede selv bridge.

Du gør det svært
for makker, hvis
du tøver og melder
pas!

Søndag d. 6. november 2016
Kl. 9.30 – 18.00
Kirkeskovhallen 4243 Rude
Turnering:
BridgeMate
Styrkeopdelte rækker efter handicap
Sølvpoints
Vin-, spurt- og trøstpræmier
Pris inkl. frokost og kaffe/te kr. 300
Vin, øl og vand kan købes
Tilmelding:
betal ved tilmelding på
konto 6150 1731212 - husk navn!
indtil 23. oktober 2016 – eller fuldtegning.
Otto Rump 40 45 68 13
e-mail: otto@rump.dk
Tilmeldinger godkendes ved betaling og
fremgår derefter på vor hjemmeside.

Trelleborg-turneringen
Top-4 Resultater fra søndag, den 25/9
A-rækken (12 par)
1 Otto Rump – Niels Skipper
2 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen
3 Jørgen Christiansen-Tommy Elholm
4 Karin Risom-Herik Rübner-Petersen

36
14
12
11

B-rækken (12 par)
1 Tage Christensen-Henrik R. Pedersen 33
2 Sten Højlund – Bent Quist
28
3 Kell Bøg – Arne Poulsen
16
4 Birthe & Bent Hansen
14
C-rækken (14 par)
1 Hans C. & Kirsten Marie Nielsen
44
2 Helle & Svend Ravn
32
3 Sonja & Leif Andersen
29
4 Grethe Andersen – Bodil Vestbjerg 28

Vinder af C –rækken:
Kirsten Marie og Hans Christian fra BK 83.

Du får her dagens spil, der viser lidt om
forskelligheden i de 3 rækker.
Nu er Nord giver og mon ikke hele salen
har åbnet med 1ut?

Det er vist ikke alle, der spiller med
overføringsmeldinger. Det er i dette spil en
god ting. Problemet her, at Syd kun har 8
HP (og 3 10´ere), hvilket normalt er nok til
udgang over for en 15-17 ut, da man har
mindst 8 trumfer i en af majorfarverne.
Spillet er fra 3. runde om eftermiddagen.
Altså, Syd overfører til spar og fortsætter
med 3 . Dette viser kun 4-farve i hjerter.
Når Nord melder 3ut skal Syd melde 4
hjerter, især på grund af den skæve
fordeling.
N/Ø/V

ED
K76
EK85
9732

843
D5
BT64
EKD8

N
V Ø
S

952
E32
973
T654

KBT76
BT984
D2
B
2x4
1x4
3 x 3ut

11 stik
11 stik
9 stik

1x2
1x3
2x4
2 x 3 ut

11 stik
8 stik
11stik
8 og 10 stik

A-rækken

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

1x2
11 stik
1x3
10stik
1x4
11stik
C-rækken
1x4
11stik
3 x 3ut 2x9stik og 1x8 stik
Forestil dig, at du er Syd og din
sædvanlige makker er Nord. Kommer I så
i 4 i major???

S/ingen

Mellemrækken
I mellemrække 1 ligger Sannie Kalkerups
hold fra Nykøbing BK på 9. pladsen med
12 hold i rækken.
I mellemrække 2 y er Karsten Skjoldager
Skælskør BK på en fin 2. plads med Jan
Petersen Kalundborg BK på 3. pladsen.
I mellemrække 2x er Ole Svinth, Jyderup
BK på 3. plads, Anette Prehn, Svinninge
BK på 5. plads og Henrik Olsen, Svinninge
BK på 9. plads. Der er 10 hold i begge
mellemrækker.
På multiholdberegningen er de bedste
pars placeringer:
Sannie Kalkerup-Ole Adamsen 15,89
Verner Schou-Poul Jensen
16.59
Niels Olsen-Mog. Stephensen 16.06
Edith Àsteig-Per Granlund
15.95
Anette Prehn-John Jeppesen
15.55
Der mangler endnu 3 kampe
Resultat Åben Par:

B-rækken

TRØST !!

Distriktets finale i december havde
følgende top:
1 Rolf Kjær-Hansen – K. Simonsen
Jyderup BK
1208
2 Arne & Jan Petersen
Kalundborg BK
1192
3 Niels Lysgaard – John Jeppesen
Svinninge BK
1176
4 Susanne Post - Pierre Honoré
Jyderup BK
1125
5 Sannie Kalkerup – Ole Adamsen,
Nykøbing BK
1119

K9
D8
D2

BT
9
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N
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74
42
96

ED3
T5
3

Det var sidst på aftenen i klubbens
holdturnering. Tobakstågerne var lidt
tætte, (vi må ryge hver halve time).
Klokken var mange, klør´erne var gået
hjem!! Jeg var spilfører i en sanskontrakt
og ovre på bordet. Jeg spillede spar bonde
og den ”stak” Vest med spar 9 og inde på
den lagde han den ”sættende” hjerter
dame i bordet med en glad mine. Han
kunne dog ved nærmere eftersyn godt se,
at 9èren var lige lille nok til at tage stikket.
”Min skarpe analyse” sagde mig, at han
nok havde spar konge bagpå, så eneste
chance var at fælde den med esset. Hovsa!
Der kom den jo – og den lille spar 3 fælde
strafkortet hjerter dame.
I skulle have set hans makkers blik! Det
var en kredsmeste ⃰ ⃰ , der sov!
Nå, jeg har engang set Elkjær brænde et
straffespark !
”Øjenvidnet”

Hanne Knudsens hold i 2. division damer
klarede ikke skærene i år, og de må rykke
ned.
Holdet bestod foruden af kaptajnen af
Lene Jespersen, Elise Nygaard og Edith
ÀSteig.

Din Melding ?

Otto Rump, Skælskør
Med min mandag/torsdags makker er der
ingen tvivl: Pas – der er kun 14 p (ikke
15).
Modparten kan ikke have alverden (12-20
tilsammen), makker kan have 14 p.
Har han bare lidt, dobler han vel vidende,
at jeg kan sidde med en åbningshånd.

Her et spil, der dukkede op på skærmen.
De implicerede experter fik narurligvis
ikke hele fordelingen inden de skulle
komme med deres melding.
Du er Syd med denne hånd.
DB84

B5

BT

EKD92

Holdturnering alle i zonen.
2 viser 6-farve i ruder (spær).
Vest
2

Nord
pas

Øst
3

Syd
?

Hvad trækker du op af meldekassen?
Jan Petersen, Kalundborg
Jeg ved ikke, om det er et let spørgsmål !
Vi har ikke nogen specialaftaler vedr. dette
forløb.
Men efter spær efterfulgt af 3 , må
makker have noget, og jeg tror at jeg vil
melde 3 spar og ved en evt. dobling flygte
til 4 klør.

Karsten Meiland, BK 83
Jeg melder pas. Det er næsten sikkert, vi
kommer galt af sted, hvis jeg melder
andet. 3 melderen kan godt have en god
hånd.

Som I måske kan huske, har alle de 4
andre ”meldere” været vist med billede i
de foregående numre. Vi vil her gerne vise
et foto af Tommy. Nu ved du, hvem han
er, når du ser ham.

Jette Knudsen. BK 83
Pas
Det er nemt at konstruere en hånd med få
point hos makker, og 4 er oplagt.
Men omvendt, er der endnu flere hænder,
hvor det vil være skidt at melde.
Makker har max 2 rudere, dvs en skæv
hånd og havde mulighed for at komme ind
på lidt færre point end ellers men har sagt
pas.
Jeg har altid spillet med høje krav til en
dbl fra makker og genåbnet på lidt i 4
hånd.
Men må erkende, at indmeldinger - selv
oven på spærrehænder - bliver mindre og
mindre konstruktive, og udfra det princip,
er pas en god melding.

Tommy Elholm, Ringsted BK
Min melding vil være PAS!
Dette vil jeg begrunde med: Vest må i
denne Zonestilling kunne sættes til 8-11
HP, og da makker i Nord ikke kan doble
eller indmelde, betyder det enten, at der
ikke er begge 4 farver i major, og ej heller
nogle 5 farver at indmelde, styrken må vel
også være begrænset. Da øst spærrer
videre, og denne hånd teoretisk set, vel
kan indeholde op til 14-16 HP (Alt efter
aftale), og Syd, ikke har overdreven styrke
må det blive PAS.

De nye dumme konventioner.
Den viste hånd er fra holdturneringen i
Jyderup Bridgeklub.
Den nymodnes 2 ruderåbning (begge
majorfarver max. 10 HP) har grebet vildt
om sig. I spillet var Syd lidt uheldig, idet
det var et par, der spillede med 2 som
spær i ruder (6-farve).
Vest åbnede med denne melding og N/S
var nu dømt til at finde kontrakten 5 for
at komme i udgang. Det var ikke helt
nemt.
Ved alle de andre borde startede Vest med
en pas-melding, da der ikke var mindst 4-4
i major på hånden. Nord kom i den
”oplagte” 3 ut, som vandt ved alle borde.
Der var ingen Øst, der fandt ruderudspillet.
Alle udspil var i en af majorfarverne.

Her er hele fordelingen

Syd mente, at verden var uretfærdig.

V/alle

V/ns

72
863
ED9653
T7

E653
K974
K8
654
N
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KT9
EDT2
742
B83

DB84
B5
BT
EKD92
I denne situation, var det ritigt med pas.
Kontrakten 3 er endda lidt svær at vinde,
idet hjerterfarven ser lidt vanskellig ud.
4 ser ud til at gå 1 ned.
Der er ikke sikkert, at Øst er så stærk,
næste gang du ser problemet  .

KD96
ED3
T
K6532

83
KT4
KB5432
97

N
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BT542
B962
E98
4

E7
875
D76
EDBT8

Husk at medregne
fordeligspoints, men
ikke før trumffarven
er fastlagt.

Fra 1

til 6

Når du kikker på trumffarven, er det eneste
du skal kikke efter risikoen. Eneste fare er,
at ruderne sidder 4-0.
Hvad hvis ruderne sidder 4-0 hos Øst eller
Vest.
Du skal ungå at afgive 2 ruderstik, og det
gøres ved at spille damen.
Har Vest alle 4 ruder, så får han stik på
T´en eller kongen efter en dobbeltknibning.
Husk at lade damen gå, hvis Vest bekender
med 5. Skulle Øst have kongen blank
kan Vest´s to sidste trumfer trækkes med
EB.
Har Øst alle 4 får han stik på kongen og
T´en kan knibes ud efter at have trukket
esset.
Det er ruder 8 og 9, der er afgørende for
succes.
Skulle man få ideen med at spille en lille
ruder mod DB er man sikker på at afgive
et måske unødigt stik til kongen.
Det eneste man ikke skal gøre, er at starte
med at spille esset, så giver KTxx hos Vest
2 stik.
S/ingen

96
BT5
KT75
B982

EDT2
E98
E986
KD
N
V Ø
S

K4
K73
DB432
E64

B8753
D642
T753

Distriktets Holdturnering

Ø/Ø-V

De første 2 runder i sæsonens turnering
blev afviklet 2/10.
Den aktuelle stilling:
Serie 1
1 Bent Daugaard
2 Hans C. Nielsen
3 Ib larsen
4 Henning Madsen
5 Kirsten Schou
6 Christian Christiansen
7 Helle Bergmann
8 Hanne Knudsen
9 Henning Eilertsen
10 Helga Kaldau

32,99
24,45
23,33
21,26
20,17
19,38
18,21
17,32
15,01
7,88

Seie 2
1 Anders Sisbo
2 Gunhild Gundersen
3 Bent Larsen
4 Ingelise Meiland
5 Gunna Steffensen
6 Jonna Kjelkvist Larsen
7 Martin Rather
8 Gitte Worsøe
9 Leif Andersen
10 Inge Düz

35,82
33,29
32,68
25,85
23,34
20,80
15,69
5,61
3,82
3,10

Der blev spillet de samme kort i begge
rækker. Jeg viser her et spil, hvor du –
kære læser – kan forsøge at regne på,
hvordan det var gået for dig og din makker
i klubben.
Jeg kan fortælle, at i dette tilfælde kan
resultatet ikke blive andet end 12 stik i en
hjerterkontrakt. Det skete da også ved alle
borde i begge rækker.
Der hvor forskellen opstod, var den
kontrakt man endte i.

Min hemmelige makker

E943
KT762
K
E95
752
E76543
8642

N
V Ø
S

KDT86
B8
DT9
BT7

B
ED9543
B82
KD3
Når man ser kortene, kan man se, at det
her drejer sig om singletons. Det er det,
der giver de mange stik sammen med de
mange trumfer.
Der var kun 4 af de 20 N/S-par, der var i
slemmen. Det bemærkelsesværdige var, at
alle slemmeldere var i serie 2. Der er vist
nogle serie 1-par, der skal have udviddet
melde-repetoiret.
Det var disse par, der fandt slemmen:
Martin Rather-Orla Kristiansen (Martins
hold), Ingelise Meiland-Grethe Andersen
(Ingelises hold), Anders Sisbo-Carsten
Sylvest (Anders hold) og Gitte WorsøeVibeke Nielsen (Gittes hold), der fandt
den oplagte slem.
Det er nogle kapable holdkaptajner hér.

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

Det
måtte
vente
til
kaffepausen, da makkers
forklaring ikke gik rent ind i
første omgang. Han er noget af en nørd, du
ved en af dem, der går op i ”småting”.
K65
K3
K3
EKBT72
D74
B87
876
8654

N
V Ø
S

32
T9642
T9542
D

EBT98
ED5
EDB
93
Jeg kunne godt forstå, at vi her skulle
toppe en af farverne (klør eller spar).
Hvorfor det skulle være klør, man skulle
toppe, var ikke nemt at se, så jeg måtte
have det penslet godt ud, før jeg fattede,
hvad han talte om.
Makker: ”Hvis du vil gardere dig mod en
blank dame ved at trække en tophonnør i
den ene farve, og det ikke lykkes, så skal
du have de bedste muligheder for at fange
damen fjerde i den anden.
Hvis du topper i klør og ingen dame
kommer, så kan du stadig fælde en blank
dame i spar med kongen og fange damen
fjerde hos Øst.
Hvis du topper sparene, er du nødt til at
knibe første gang med kun 2 klør, for at
fange damen fjerde i klør hos Vest”.
Efterfølgende spurgte jeg makker, hvor
stor forskel der var på de to forskellige
fremgangsmåder.
”Der er ikke stor forskel. Der er 5,6 %
chance for en dame blank, når der er 5
kort ude” svarede makker.
Mit svar var ”ser man det!”

