BRIDGE
I Vestsjælland
Så er vi her igen. Dagene er blevet lidt
længere. Der er stadig ikke meget i
”postkassen”. Vi har dog modtaget et enkelt
læserbrev. Af sikkerhedshensyn undlader vi
at nævne navn og klub.
Hr. Redaktør,
Vi er flere her i klubben, der ikke kan forstå,
hvorfor vi skal have alle dine formaninger
om ditten og datten. Et godt eksempel er det
med at lade meldekort blive liggende.
Meldeforløbet er jo forbi !
Der er heldigvis også noget fornuftigt stof i
bladet ind imellem.
Med bridgehilsen NN
Vi tillader os at svare her, da der kunne være
andre spillere, der ikke kan se årsagen.
En af grundene til at du ikke skal fjerne
meldekortene er denne:
Udspilleren har måske ikke fuldendt sine
overvejelser vedrørende udspil. Her skal hun
stadig kunne se alle meldinger.
En anden kunne være, at udspillers makker
gerne vil spørge til meldeforløbet og
meldingernes betydning. Det må hun ikke,
før der er spillet ud. Det er så lidt
problematisk at spørge, hvis alle meldekort
er lagt væk.
Endelig, hvis du fjerner meldekort efter
sidste pasmelding, opfordrer du dermed
indirekte andre til at gøre det samme.

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

Nr. 6 16. årgang: Februar 2017
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk

Min hemmelige makker

5927 7761

Nytårskur
Søndag d. 8. januar i BK 83
Der var 10 par i hver række
Bedste halvdel:

Vi var til holdkamp. Der
var
brug
for
et
substitutpar i distriktets
holdturnering.
Nu
spiller vi sjældent holdkampe, da klubben kun
arrangerer makkerparturnering. Makker har
dog tidligere spillet en del kampe.
I denne historie kom han ”galt” af sted. Det
er sjældent makker ikke vinder sine
kontrakter. Jeg sætter ham af og til på
vanskelige opgaver, men denne gang var jeg
totalt uden indflydelse på spil og resultat.
Jeg sad Nord med

A-Rækken

32

1 Rikke Kierulff – Ole Vinberg Larsen 29
2 John Maagaard – Hans Olesen
21
2 Irene Keller Collet – Jens Theilgaard 21
4 Ulla Wenzzel – Otto Rump
17
5 Carsten Abildgaard – Jens Aa. Petersen 2

T87

B982

K742

Her er hele spillet,
Vest/alle
32
T87
B982
K742
EB85
EDB94
T5
B9

36
30
23
8
5

Her (nedenfor) er vi så efter de første 6 stik,
hvor makker har afgivet 5 stik og Vest er
inde. Ja, resten har makker ikke, men nu er
der kun stik til E.
3

Vest åbnede foran mig med 1 . Min hånd
gav ikke anledning til andre meldinger end
Pas. Øst svarede nu med 2 (De spillede 4farve-åbninger i hjerter).
Nu kunne makker 2 , som Vest doblede
efter få sekunder, og der blev passet rundt.

E85
94

Her er Vest´s hånd.

B9

EB85

EDB94

B9
K742

20
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12
12
11
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T863

KDT6
T5
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Havde du også doblet? Ligger der 800 og
venter? Makker har vist en positiv hånd og
tilsyneladende ingen tilpasning i hjerter.

C-Rækken
1 Paula & Leif Sindholt
2 Mai-Britt & Michael Thy
3 Orla Kristiansen – Niels Rasmussen
3 Ebba Bach Nielsen – Annie Ulrich
5 Jonna Jensen – Joan Meyer

4
632
EKD74
T863

KDT964
K5
63
ED3

B-Rækken
1Anne S. Ahrengot – Svend Mygind
2 Lise Madsen – Gorm Jensen
3 Susanne Anker – Berit Rasmussen
4 Mona S. Christensen – Jette Laursen
5 Vera Bukhave – Lone S. Villadsen

N
V Ø
S

Makker mente bagefter, at hans melding var
rimelig nok, og mon ikke han allerede, da
bordet kom ned, så, at modparten sikkert
kunne vinde 4 .
Vest spillede ruder ud og efter 2 stik skiftede
Øst til en hjerter. Makker måtte trumfe den 3.
gang hjerter. Han spillede så 9, som Vest
stak med bonden.

ED3
200 til fjenden var noget af en bedrift, men
modspillet var ikke helt på tæerne. Som
makker sagde:
Hvis de havde knebet K ud i stik 2, havde
taget E og spillet Øst ind i ruder kunne en
3. gang ruder give afkast af en klør hos Vest,
hvis jeg trumfede højt eller givet et ekstra
trumfstik (overtrumfning).
De faste spillere på holdet undrede sig, da de
havde vundet 11 stik i hjerter til 650.

Distrikts hold
Der blev spillet en enkelt kamp d. 22/1. Det
giver denne stilling efter 5 kampe med 4
tilbage.
Serie 1
1 Bent Daugaard
2 Hanne Knudsen
3 Henning Madsen
4 Hans C. Nielsen
5 Ib Larsen
6 Helle Bergmann
7 Christian Christiansen
8 Henning Eilertsen
9 Helga Kaldau
10 Kirsten Schou
Serie 2
1 Bent Larsen
2 Gunhild Gundersen
3 Gunna Steffensen
4 Jonna Kjelkvist Larsen
5 Anders Sisbo
6 Martin Rather
7 Ingelise Meiland
8 Leif Andersen
9 Gitte Worsøe
10 Inge Düz

79,54
61,84
55,46
53,47
47,20
46,89
46,21
43,91
37,10
34,38

72,37
71,87
68,53
59,99
55,38
47,89
46,98
35,77
30,23
10,99

V/ n-s
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975
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3
EB875

Det viste spil havde forskellige kontrakter og
resultater. Langt den hyppigste kontrakt var
3ut både på Øst´s og Vest´s hånd. Ikke
mange vandt deres kontrakt. 4 spillere i salen
ud af de 20 vandt deres udgangskontrakt.

Fra ”gamle” dage

Redaktionen var så
heldig at sidde som ugle
ved et af disse borde.
Prøv at følge med her.
Vest var spilfører i 3 ut.
Udspillet var B, som
bordet stak. Så kom der
spar til esset efterfulgt af
2, som blev stukket af
damen. Denne brug af
damen var i virkeligheden en fordel for modspillet, idet klørene
ikke rejses så nemt. Damen blev stukket med
E, og nu blev der spillet en lille klør, hvor
Syd brugte kongen. Syd ”fik” nu to sparstik
og tog derefter 9. Nu stod bordet med
indkomst på en stor hjerter.
Modspillet måtte nøjes med 2 klør- og 2
sparstik.

Resultat fra Jyderups
barometerturnering. (1996)

Som ugle var det nemt at se, hvordan
modspillet skulle have forløbet, da der kun
var én indkomst på bordet, når klørfarven
skulle rejses. I stedet for at tage 9 skulle
Syd have fortsat i spar eller have skiftet til
ruder (som Vest trods alt havde meldt 2
gange).
Mine forudsigelser angående den endelige
vinder af serie 1 holder fint stik. Nu fører
Bent Daugaard med 18 KP. Der skal mirakler
til for at hente ham. I serie 2 bliver der kamp
til stregen. Det er rart for os, at der er
spænding i luften.
Ib Larsen - Bent Møller fører multihold med
13,44 i serie 1. I serie 2 er det Hanne
Stokholm - Birthe Kjærgreen, der fører med
12,88.

For ca. 20 år siden:

A-rækken
1 Henrik Olsen-C. Weber Svinninge BK +26
2 Ida Hoffmann-Karl Ulrik, Kalundborg +25
B-rækken
1 John Andersen-Poul Hansen, Korsør +23
2 Keld Eriksen-John Maagaard, BK 83 +22
C-rækken
1 B. Bandholm-Inger Hagen, Sorø
+44
2 Birgit Eriksen-Elseb. Maagaard, Sorø +39
Du skal have et
barometerturnering:

spil

fra Jyderups

N/n-s
KT42
DT96
7
DT83
EB865
E3
D532
E6

N
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D7
B75
T986
KB74

93
K842
EKB4
952
Nu kan du studere hænderne lidt og prøve at
forestille dig, hvordan spillet var gået, hvis
du havde siddet ved bordet.
Du får her de opnåede resultater i de 3
rækker.

NS

ØV

A:

110

110(3)
90

B:

100

100
110
140
300

C:

50
100
140
200(2)

Hvilken række ville du med dit resultat helst
have spillet i?
-----------------------------------------------------

Distriktsfinalen i Mix-par blev afholdt i
Hønghallen søndag d. 2. marts. (1997) Det
hele klappede fint. Det er lidt synd, at ikke
flere end 16 par deltog. Det var Erling
Jensen, der stod for det gode arrangement.
De 5 bedste par, der nu går videre til
kredsfinalen i Næstved 12/13 april blev
fundet efter et ”close race”.
Resultatlistens bedste10 par var som følger
med 420 som middel:
1 Susanne Raft-Karsten Meiland, BK 83 475
2 Jytte Sørensen-Arne Petersen, Kalund. 464
3 Hanne Knudsen-Ole Svinth, Jyderup 452
4 Sannie Kalkerup-Ole Adamsen, Nyk. 447
5 Lisb. Petersen-M. Wontergehm, BK 83 440
6 A-G Svare-Preben Jakobsen, Svinn. 434
7 Ida Christiansen-Jørgen Stilling BK 83 433
8 Birthe & Ib Nørgaard, Ringsted BK 424
9 Lene Jespersen-Benny Madsen, Svinn. 410
10 Dagny Spotoft-Chr. Holm-Jørg. Kal. 419
Det bliver spændende at se, hvordan det går
i Næstved, og om der kommer par videre til
DM i Østjylland i maj måned.

MELLEMRÆKKEN
I januar blev der afviklet 2 kampe i
mellemrækken. Det var en relativ god lørdag
for vore hold. Trods 2 mindre sejre er Ole
Colding stadig kun på 11.-pladsen, men der
er kun 2 KP op til nr. 8. Moesgaards hold
måtte desværre (midlertidigt?) afgive 1.
pladsen til en konkurrent. Der resterer 4
kampe.
Resultater:
Mellemrække 1
Ole Colding Olsen – Bo & Co
13,36 – 6,54
Ole Colding Olsen – Finn Achton
12,05 – 7,95

Vi kan stadig prale af at have et par i top-3
på multiholdlisten. Lidt ned ad bakke for
Thomas og Hans Ulrik, som nu ”kun” er på
3. pladsen med 11,92.
Her er et mindre udspilsproblem fra
mellemrække 2 X.
72

7

KBT8653

E85

Du får her en mulighed for at sætte et af disse
”ansigter” på spilfører  eller .
N/S er kommet i 6 efter kravåbning hos
Syd. Syd har under meldeforløbet vist 5-6
farve i hjerter og Nord har vist primær
hjerterstøtte og et es efter forhåndspas. Syd
har cuebid i klør og Nord i ruder. Spil ud og
vi vender tilbage til spillet senere.
Her er et andet spil fra 2 X.

Ole er nr. 11 (11).
V/N-S
96
EB9873
832
T9

Mellemrække 2 Y
John Maagaard – Veikko Kinnunen
6,38 – 13,62
John Maagaard – Steffen Yding
15,10 – 4,90
John er nr. 8 (8).
Mellemrække 2 X
Claus Moesgaard – Bent Jakobsen
8,53 – 11,47
Knud G. Rasmussen – Lisbeth Bentsen
11,47 – 8,53
Claus Moesgaard – Tommy S. Elholm
17,87 – 2,13
Knud G. Rasmussen – Vivi Petersen
17,21 – 2,79
Claus er nr. 2 (1) og Knud nr. 9 (11).
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E54
EKDB4
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”Vores” 4 par spillede:

Vi vender tilbage til udspilsproblemet.

Thomas Nielsen & Hans Ulrik var N/S mod
3 ut (13 stik).
Ole Scheel & Knud G. spillede også mod 3ut
(12 stik).
Claus Moesgaard & John Munk var Ø/V og
spillede 4 med 10 stik.
Jesper Stokholm & Hans Olesen var i 6 ut
med 12 stik.

N/ ingen

N
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B986
985
D2
BT62

Vi hopper til mellemrække 2Y.
Du ser her et spil, hvor der virkelig kan
kæmpes om kontrakten. Når man kan se
kortene, er det tydeligt, at der er storeslem
hos Ø/V. 2 gange ”ofrede” N/S i 6 . I begge
tilfælde valgte Ø/V det sikre nemlig at doble
de 6 . Ø/V følte sig åbenbart ikke fristet til
at forsøge sig med 7 .
N/ Ø-V

Her er der mulighed for at komme galt af
sted, hvis man er aggressiv og går efter slem.
Som man kan se af sparsitsen har en sparslem
ingen chancer. Derimod er der en god slem i
både ruder og ut.
Tæller man HP ligner det ikke umiddelbart
en slem, så dette er et spil, hvor ”frækhed”
belønnes. 7 af de 12 par var i slem. 1 par i
spar, 4 par i ut og 2 par i ruder.

72
7
KBT8653
E85

ET
EKDB84
74
KD4

E7543
42
KDT97
7

DBT2
T6
B6
86532

KD543
T62
E9
973

Kun ét par var i den gode slem. Desværre sad
Claus Moesgaard og John Munk Ø/V i dette
spil. Øv !

DT6
BT983
32
753
E
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KB854
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Spiller du ruder ud, er kontrakten ikke så
sikker for spilfører, men som kortene er
fordelt, vinder 6 dog hver gang, når Vest
kan bekende til 2 gange spar. Trækkes en stor
hjerter først, er man helt sikker, som det
sidder. Den 3. spar trumfes højt og T er
indgang til den rejste sparfarve. Det giver
afkast af både en ruder og en klør.

5
KD4
EDT97
EDB4

KB987432
72
6
92
John Maagaard – Hans Knudsen spillede
mod 6 , medens Lisbeth Søndergaard –
Michael Wontergehm fik meldingerne 4
efterfulgt af 6 smidt i hovedet. De valgte at
doble til 800.

En lille én til kaffepausen
EKD
E32
K65
E852
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Du er som Vest kommet i 3ut efter 2ut
åbning, og du har på forespørgsel benægtet
4-farver i major. Nord spiller 5 ud, som er
invitation. Syd stikker med kongen, spiller
T´en og du stikker hans tredje hjerter. Så
lægger du en spilleplan. Du tænker dig om og
får fordelingen længere fremme i bladet.

70 års
Jubilæum
i

B-Rækken
1 Lone Skov Jensen – Per Hansen
2 Bo Troels Meier – Jesper Søndergaard
3 Anna-Lise Petersen – Henrik M. Dahl
4 Lars Bagge – Martin Høeg-Sørensen
5 Bent Daugaard – Hans H. Nielsen
6 Tage Christensen – Henrik Rud

D-Rækken
31
30
20
18
12
5

1Arne El Hassan – Bjørn Linkamp
2 Chresten Nauta – Helle Wahlberg
2 Finn Storm – Torben Christensen
4 Ejner Bryld – Mogens Nielsen
5 Maja Holst – Elsebeth Funder
5 Camilla & Knud Flensted-Jensen

30
21
21
19
7
7

Kalundborg bridgeklub

Lidt historie. Redaktøren deltog selv i
turneringen. Vi fik ingen præmier, men hvis
der havde været præmie for ældste par, var vi
muligvis kommet på podiet. Jeg spillede med
Karl Ulrik, som har spillet bridge i 80 år!!
Vores gennemsnitsalder er 84½ år. Man kan
vist godt sige, at det var ikke rutinen, der var
noget i vejen med. Vi havde en rigtig god
dag, som jeg tror de fleste andre også havde.
Turneringens kedeligste/nemmeste spil?
S/ n-s

Med formand Dagny Lundgaard og
turneringsleder Martin Frandsen i spidsen
blev dagens turnering en succes.
DT63
T94
D954
85

I får bedste halvdel fra de 5 6-bordsrækker
A-Rækken
1 Jan Petersen – Niels Olsen
2 Ole Colding Olsen – Hans H. Jensen
3 Helle Elbro – Niels Anker
4 Carl Erik Møller – Carl Andersen
5 Pia Larsen – Vagn Brobæk
6 Otto Rump – Niels Skipper

48
23
20
16
5
4

Spil nr. 14
E5
K86
KT8
KB743

Arne & Bjørn
Per & Lone

E-Rækken

C-Rækken

1 Maibritt & Johnny Madsen
51
2 Vivi S. & Niels K. Jensen
24
3 Britta Ruhrskov – Anne Beth Hansen 23
4 Inger & Lilli Madsen
11
5 Birgit Jensen – Nana Marcher
4
6 Jytte Borregaard – Grethe Marcussen 3

1 Pernille & Peter Mygind
2 Kirsten Klæbel – Birgitte V. Sørensen
3 Bente Kjeldal – Jens E. Jensen
4 Inge Truelsen – Jørn Almdal
5 Mikael Ross – Jens P. Simonsen
6 Minna & Peder Jessen

93
21
15
-1
-2
-5
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KB4
B
EB762
T962

9872
ED7532
3
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Ved 23 af de 30 borde var der 480 til N-S for
4 12 stik.
Alle 12 borde i A- og B-rækken havde dette
resultat.
I C-Rækken var det 4 borde, som endte på de
480. 1 par var i slem og et par vandt kun 11
stik.
I D-Rækken fik alle 12 stik, men et par var i
3ut til 490.
Størst spredning var der i E-rækken.
Kontrakten kan have været den samme, men
kun 2 par fik 12 stik. Et par fik 11, et par fik
10, og 1 par fik 12 stik men var ikke i udgang.
Endelig måtte et enkelt par aflevere 50 til
modstanderne.

Jan & Niels
Pernille & Peter

Maibritt & Johnny

Honnør på honnør og
10´eren er en honnør

4

N
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S
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Jamen, er det nu rigtigt?
Her er nogle situationer, hvor du må afgøre,
om du skal dække. Der spilles ud fra bordet
(Øst), og du sidder Syd. De øvrige kort er
fjernet for at gøre det mere overskueligt, og
for ikke fordeling m. v. ikke generer.
1

KT5
Skal du dække, når damen spilles?
5
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DB74
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K6
Skal du dække, når damen spilles?
2
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K653
Skal du dække, når bonden spilles?
3
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DBT74

K653
Skal du dække, når damen spilles?

Skal du dække, når damen spilles?
Der er naturligvis utallige muligheder for at
opstille problemer, men her har vi valgt 5 ret
ens scenarier. Da det er princippet, det
gælder, har vi ikke taget hensyn til, om det er
farvekontrakt eller sans. Vi antager også, at
det er første gang farven spilles.
1
Her skal du dække damen. Spilfører kan
næste gang spille en lille klør, hvor du så må
bruge kongen. Kongen skulle gerne have lidt
med på vejen.
2
Dæk ikke bonden. Du skal dække hvis ti´en
kommer næste gang, men ikke hvis der
spilles en lille klør. Spilfører ved jo ikke, om
du har læst dette i bladet. Han kunne også
stikke damen over, for at spille en lille mod
bonden.

3
Her skal du bare lade honnørerne gå uden at
dække. Spilfører bruger nok esset på et
tidspunkt. Tænk også på, at makker kunne
have esset alene, når du kan se alle de klør.
4
Her har vi så et eksempel på, at du næsten frit
kan vælge. Det skyldes, at du har klør T.
Spilfører kan ikke få alle stik, da du har
gaffel over bonden med KT, når du ikke
dækker damen.
5
Her er så klassikeren. Du SKAL dække. Hvis
ikke makker har es eller bonde får I aldrig et
stik. Det er i dette spil makker har bonden
anden. Hans blik fortæller alt, hvis du ikke
dækker. Det er ikke spilfører, du narrer.
Det er altså ikke hver gang, du skal dække,
men de fleste gange er det rigtigt. Det er
ligesom den med højt i tredje hånd og lavt i
anden hånd.

Det er ikke så let at skrive om spil, som man
ikke selv har overværet. Udspillet er ofte
angivet på resultatlisten, men hvad lagde
spillerne til i stik 1? Hvad blev der spillet i
næste stik? Det er så desværre overladt til
redaktionen at gætte. OK, det kan læserne
også selv, men giver det så et resultat, der
svarer til det opnåede?
Lidt inspireret af Michael Wontergehm, viser
jeg her et spil fra Svinninge BK´s makkerparturnering.
Vi starter med meldeforløbet. Noget
usædvanligt valgte Vest at åbne med 2 for
at vise styrke fremfor fordeling. Se hvad, der
skete.

Nord

P
P
P

Øst

Syd

2 (relæ) P
3 (overfør) P
6ut?

Vest
2
2ut (22-24)
3
alle P

Lidt underligt at overføre, når man alligevel
går i en sanskontrakt. Det skyldes sikkert, at
Øst kom i tanke om, at sans er bedre i en
makkerparturnering, eller måske snarere at
Øst opdagede, at han ikke kunne få svar fra
Vest, om han havde tilpasning til hjerter ved
at melde 3ut og evt. misse en slem efter pas
fra Vest!
V/ Alle
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T863
D542
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Nu kan du så se lidt på spillet og lægge din
egen plan. Der blev spillet spar ud fra Nord.
Der er 10 topstik, hvis vi regner med 3 stik i
klør. Det kniber gevaldigt med indkomster
hos Øst, så der er ikke mange knibnings
muligheder. Hjerterne kan af gode grunde
ikke sidde 3-3, da der er syv ude. Sidder de
4-3, er der en chance for 12 stik. Hvis du
trækker B efterfulgt af E og dame og
spiller 3. gang klør er kontrakten hjemme
med 5 hjerterstik, 2 i spar, 3 i klør og 2 i
ruder.
At historien om at K altid sidder alene,
passede ikke her, men de 12 stik var hjemme.

POKALTURNERINGEN
I januar blev 3. runde
afviklet. Her deltog de hold,
der havde vundet en kamp og
tabt en kamp. Vinderen i
denne opsamlingsrunde går
videre til 4. runde, og taberen er ude af
turneringen.

Peter Møller-Nielsen trak et hold fra
Vendsyssel, men heldet var med Peter, hvad
rejse angår. Det blev en hjemmekamp i
Odsherred.
Det er faktisk ret sjældent, at 2 lokalhold
mødes i pokalturneringen, men det skete
altså denne gang.

John Maagaards hold trak Thomas Nielsen i
4. runde. Et spændende møde. Der kommer
givet mange supportere fra Kalundborg og
Moesgard/Munks hjemby Holbæk. Flest
kommer der selvfølgelig fra hjembyen
Slagelse. Nu ikke noget med romerlys i
spillelokalet ! Kun udendørs !

Jo, der er en bedre åbningsmelding end pas,
nemlig 2 ut.
Vores 2 ut viser en tofarvet minorhånd under
en åbningshånd, så den havde passet fint her.
20-21 ut hånd vises under 2 klør.
Aktuelt som meldeforløbet er gået, ville jeg
melde 4 ruder som sleminvitation.

Din Melding?

Arne S. Sørensen – Jan Petersen, Kalundborg
VUK
John Viggo Nielsen – Thomas Nielsen,
Kalundborg
103-139
Henning Kokborg – Bent Daugaard,
Kalundborg
VUK
Jan Petersen (Birkerød) – Brian Fairchild,
BK 83
89-73

Stort lokalopgør!

Makker har formentlig ingen 5-farver i
major, hvilket betyder at modstanderne må
have mindst både 8 hjerter og 8 spar til
sammen. For at lægge maks. pres på dem vil
jeg springe til 5 ruder, som er en mulig
vinder og ellers er et godt offer mod en
majorudgang.
Karsten Meiland, BK 83

I 3. runde var der disse kampe, (vindere i
blåt)

Det var kun Thomas, der kom i 4. runde. Vi
har så 3 hold med her, men med garanti
mindst et og højst to tilbage efter søndag
26/2.

Jan Petersen, Kalundborg BK

Otto Rump, Skælskør og omegns BK

Holdturnering med alle i zonen
Du er Vest og kortgiver med denne hånd,
7

8

B8542

ED9632

Du har ikke noget bedre end pas (Se Karsten
Meilands svar). Nord passer og makker
åbner med 1 (mindst firfarve). Syd melder
1 . Hvad melder du og hvorfor? Noget tyder
på skæve hænder.
Nord
PAS

Øst
1

Syd

Vest

1

PAS
?

Vi har denne gang 5 forskellige svar.
Opgaven må have været vanskelig. Der er
gode argumenter hos alle ”eksperterne”. En
enkelt havde et ”lucky punch”.

Meldingen er 2 .
Makker kan have fra 12 til 19, så vi skal have
flere oplysninger på bordet for at afgøre, om
vi spiller en minor delkontrakt, 3UT eller en
minorslem?
Har makker Kxxx, Kxxx, EDxx, x er
kontrakten 3ru rigelig. Videre meldeforløb:
Ø 2UT, V 3 , a.p.
Har makker Kxx, Kxxx, EDxxx, x er
kontrakten 3ru rigelig. Videre meldeforløb:
Ø 2 , V 3 , a.p.
Har makker Exx, EBx, EDxx, Kx er 6
aktuel. Videre meldeforløb: Ø 2 (krav
uden god melding – altså bl.a. ingen Major
4-farver), V 4 , osv. indtil 6 .
Alternativet 3 efterlader makker i vildrede
om fordeling af min hånd, så jeg foretrækker
2 .
Svend Stenhøj Nykøbing BK
Hvis modparten på et tidspunkt ville komme
i en majorudgang, ville jeg offermelde i
ruder. Derfor kan jeg lige så godt tage tyren
ved hornene. Derfor står mit valg mellem 5

og 6 ruder. Min melding vil være 6 ruder.
Det kan både være rigtigt og forkert. 6 ruder
kan på en god dag godt vinde. Så håber jeg
bare, at modparten ikke vinder 6 i major.
Tommy Elholm, Ringsted BK
Meldingen her er lidt svær at håndtere. Det
kommer ganske enkelt også an på, hvem ens
makker er, og dermed også hvilket system og
måske også hvilken stil man spiller. Men mit
bud på en melding vil være 2!!!. Det er en
melding som viser primær støtte i ruder, samt
lover min 10HPF (Honnør-fordelingspoints),
for derefter, at afvente både fjendens og
makkers videre meldinger. (Det kunne vel
meget vel tænkes, at der skulle kæmpes hårdt
om kontrakten!) Alternativt kunne første
melding være 3 .
--------------------------------------------------Spillet er hentet fra et ældre nummer af det
norske bridgeblads meldekonkurrence. Det
ene par meldte sleminvit 4 , og det andet
par meldte 3 , som viste klør og
rudertilpasning. Ingen af parrene nåede den
”sikre” ( K i plads) 6 , idet Øst i begge
tilfælde takkede nej til invitationen. Det var
2 landsholdspar.
S/ n-s
43
DT6542
6
T854
7
8
B8542
ED9632

N
V Ø
S

BT9862
EKB
D6
KB

EKD5
973
EKT93
7

Wonterghem

skriver fra BK 83

Efter at have udleveret makker og
undertegnede i første omgang, kommer der
lige en gang selvros her fra (-:
I går havde vi succes med en af
parturneringernes sikre vindere: Doblinger af
delkontrakter!
Her er det Øst, der åbner med 1 UT, og Syd
der dobler. Vest passer. Jeg sad med 6 point
og makker havde lovet mindst 15. Så en gang
til PAS. Igen var modspillet ikke helt skarpt,
men den gik 2 ned og 8 til os.
Makker spillede korrekt en lille hjerter ud og
nu bør ØV ikke få mere end 4 stik, nemlig et
hjerter, to ruder og et klørstik, men jeg fik
ødelagt modspillets forbindelser!
24
V/Ingen

I spil 11 åbnede makker (Syd) med en spar
og Vest pippede to hjerter. Jeg passede, vel
vidende at makker ofte ville holde
meldingerne i gang. Hun doblede som
planlagt, og jeg havde en fin pas. Havde vi
spillet hold, havde det været meget mere
risikabelt. Vinder 2 hjerter doblet, giver det
en spandfuld point, der skal mange spil til at
indhente, men her spiller vi om toppe og
nuller! Vi satte den to gange til en top.
11
S/Ingen

854
64
DB982
753

D862
D3
9832
T83
EBT93
4
KD54
D52

D76
KD2
E53
EB42
K93
E853
K64
KD8

Hvordan forsvarer man sig så mod de
mennesker, der bare sidder og venter på at
doble vores sansmeldinger! Nogle spiller
med en meget kompliceret konvention, som
hedder ”Nilslands slinkninger”. Spiller man
med små sans, kunne det være en god ide at
indføre dem. Hvis man ikke ”orker” det, vil
jeg foreslå, at I aftaler, at når en Sans er
doblet, så er alt naturligt. Det betyder at Vest
i dette spil kunne have meldt 2 ruder naturligt
og som stop. Husk at Redoblinger er SOS,
som betyder ”makker find på noget”.

I #22 åbnede Øst med en ut, og makker
doblede. Jeg kiggede lidt på zonestillingen
og passede. Øst mente efter spillet, at han
burde have meldt to ruder, og det har han jo
nok ret i. Vi missede et stik i modspillet, så
der blev 3 stik til spilfører, han burde kun
have haft 2, men de 1100 point rakte fint til
de 8 point.
22
Ø/ØV

Spillet:

Så blev det afgjort. 16 par dystede på en mild
januardag. De 2 bedste par går til DM.

N/ N-S
DT
ET7
KD96532
T
743
K652
B
KB952

N
V

75
KT965
76
EB94

K4
EB872
EBT
K76

EBT2
BT97
T7
T96

Damepar- Mesterskab

ET763
973
KB642

85
852
T953
DT75

DB
EB6
EDB764
93
K942
KDT4
K82
E8

Ø
S
EKB965
93
ET
D86

82
DB84
874
E743

Vinderne med præmien bagved
Top 8
1 Lisbett Damm-Elsebeth Maagaard
2 Inge Andersen – Paula Sindholt
3 Kirsten Klæbel – Birgitte V. Sørensen
4 Jyttenia Kamstrup – Pia Larsen
5 Heidi Baran – Pia Jørgensen
6 Lissa Hjørnegaard – Annette Nielsen
7 Hanne Knudsen – Elise Nygaard
8 Lene Holst – Lone Skov Jensen

58
55
54
32
29
12
5
-2

Ih, hvor forfriskende at se nye par i toppen.
Der var ikke mange meldte slemmer i de 45
spil. Kun et par i salen meldte og vandt en
slem. Det var de endelige vindere Lisbett og
Elsebeth. Uden den havde de ikke vundet.
Fortjent sejr.
Du skal se et spil, hvor jeg synes, at der burde
være nogle par i slem, men det var der ikke.
Her er der altid 12 stik, og med alt andet end
klørudspil er der 13 stik. Der var 2 par der
fandt dette udspil og fik en god score. Det var
ikke nemt at se med denne hånd mod 4 .
743

K652

B

KB952

Nord havde meldt ruder og Syd spar.

En lille én til kaffepausen (2. kapitel)
Med den viste fordeling er der kun én
spilleplan i 3 ut, der er OK. Hvis E sidder
sammen med hjerterlængden, er der kun en
chance mere, nemlig sparene 3-3 hos
modstanderne. Du skal afprøve dette, inden
du håber på, at Syd har E.
V/ N-S
B74
DB985
E42
B7
EKD
E32
K65
E852

N
V

Ø
S
T53
KT6
BT97
T93

9862
74
D83
KDB6

Distrikt VESTSJÆLLAND
inviterer

Et nødråb fra Wonterghem BK 83

Hjælp !

ÅBEN
KLUBMESTER PAR
TURNERING
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR 2017
KL. 13:00 – ca. 17 I SLAGELSE
BRIDGECENTER
Spilleberettigede er alle medlemmer af
klubber i Distrikt Vestsjælland uden titel
eller højst 2* klubmester. Skæringsdag for
DBF medlemskab er 1/9 2016 og for titel den
1/1 2017. Turneringen er åben for spillere af
samme status fra vore nabodistrikter
Storstrøm og Østsjælland. En unik lejlighed
til at prøve kræfter med en distriktsturnering
uden at skulle kæmpe mod alle ”eksperterne”!

Ø/ ingen # 14
Redaktionen anbefaler at starte med Freud !
Vi skal have psykologhjælp. Vi snakker tit
om, at vi laver de største fejl i nogle af de
første spil. Det sad vi også og luftede i går,
inden vi gik i gang. Vi startede med spillene
13-15 og modstanderne var Otto Rump, der
havde forstærket parret voldsomt med Ulla
som substitut.

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier.
Tilmelding senest søndag den 12/2 2017.
Se nærmere på distriktets hjemmeside.

Bliver det din første
distriktsturnering?

T874
T932
B
T876
B95
EB65
T874
92

5
DT54
D84
EKB95
KDT6
8
KB62
T763

N
V

Ø
S

987
9762
T753
D2

EB432
EKB2
E9
84
Vi lagde ud med en godt meldt slem, som
jeg spillede ned! Jeg fik trukket lidt for meget
trumf og endte med én ned. Jeg var ret sikker
på, at der ikke var noget af gøre, men mit
analyseprogram ”Deep finesse” siger at den
sagtens kan spilles hjem. Du kan jo prøve at
lege lidt med den!

N
V

Ø
S

D32
874
K932
K53

EK6
KD
ED65
EDB4

N/ alle #13

Pris: Kr. 50,00 pr. spiller.
Fortæring: Drikkevarer kan købes til centrets
normalpriser.

I spil 14 havde vi igen gode kort. I hvert fald
Syd. Hun åbnede med 2 kl og sprang til 3 UT
efter min 2 ruder. 3 UT lover 25-27 point. Nu
skulle jeg bare have passet, men jeg
vurderede, at det var bedre at spille i en
eventuel 4-4 fit i major, så jeg meldte 4 klør.
Vi spiller baron og overførsel her. Makker
viste sine 4 ruder og jeg meldte 4 hjerter. Nu
sagde makker 4 UT, som burde være
naturlig, men jeg opfattede den som efter
esser. Nu endte vi efter en del panik i 6 UT.
0 point!

I spil 15 åbnede Syd med 1 hjerter, jeg
meldte 1 spar og syd sprang til 3 hjerter, jeg
meldte 3 spar, som er udgangskrav og
makker meldte 4 spar. Her kunne hun godt
have stukket et cuebid ind i 4 ruder, og så
ville jeg vide, at vi ikke havde klørkontrol og
melde 4 spar. Nu spurgte jeg i stedet for efter
esser, og makker glemte, at spar er trumf.
Hun troede at det var hjerter, så hun talte hj.
Konge med og viste 3 esser. Jeg nøjedes med
6 spar, da makkers hånd var limiteret. Øst
trak heldigvis ikke klør es, da vi jo ikke
havde afsløret vores manglende klørkontrol!
Det lykkedes mig trods alt at få 12 stik hjem.
Ikke retfærdigt men endelig kom der da lidt
point ind på kontoen! Et par i A-rækken
meldte 6 UT og vandt! Surt for ØV!
De tre første spil var ren kaos. Så nu hyrer vi
en sportspsykolog og så lægger vi hårdt ud
på torsdag!!!
Jeg vil senere lægge en fil op om doblingers
succes i parturneringer, hvor jeg vil
skamrose makker og undertegnede og
skræmme kommende modstandere mod at
melde noget som helst mod os .

S/ N-S # 15
KDB963
4
EB72
32
2
983
T654
KB984

N
V

Ø
S

E85
EKBT65
K8
D6

T74
D72
D93
ET75

Hjerter dame i nyt design !
Næste nummer forventes udsendt til
marts.

