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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Så er der igen læsestof til et par aftener. 9 

sider er ny rekord. Det skyldes blandt andet, 

at flere læsere har taget min opfordring i 
sidste nummer op. Som I ser, er der indlæg 

fra andre end Michael Wonterghem. 

Det kunne være, at flere og flere blev 

engageret til at deltage med indlæg. Det er 

det, der gør bladet mere interessant. 

Jeg prøver med sidenumre og linjer mellem 

spalterne. Er det mere læsevenligt? 

 

 

 

 

 
 

Et spil fra Kalundborgs 

Holdturnering 

 
Dette spil blev spillet den 27/2 og er et 
eksempel på, hvor afgørende udspillet kan 

være. 

 

Syd/NS 

  -   

   DBT962 

  B4 

  T7642 

 72                 KB98543 

  K75                                    83 

  KD862                                  E53 

  E53                                        9 
  EDT6 

   E4  

 T97 

   KDB8 

 

 

Nr. 8   16. årgang:  April  2017 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk  

 
5927 7761 

 

Ved vort bord gik meldingerne på følgende 

måde: 

Syd       Vest      Nord     Øst 

1UT         P           2        2  

 P             P           3         P 

 3UT        P           4         P 

 P             P   

  

Med pas fra min makker og 3UT fra Syd 

valgte jeg at spille 9 ud. Makker stak med 
E og gav mig en klørtrumfning. E og lille 

ruder til makkers K. Endnu en klør-

trumfning og makker får også K - tre ned 

og 300 point til Ø -V.  

 

Ved det andet bord gik meldingerne: 

 

Syd       Vest      Nord     Øst 

1UT         P           2       3  

3UT         P           4        P 

  P            D            P        P 
  P 

 

Vores makkere kom også i 4  hos Nord - 

men doblet af Vest. Her blev der spillet ud i 

spar, og spilfører bruger D og smider en 

ruder, E giver endnu et ruder afkast, og 

man vinder 11 stik og får 990 point. 15 IMP 

til os. Vore makkere kunne have mistet 800 

og dermed 11 IMP den anden vej. 

 

Ved de to andre borde har Øst spillet 2  

doblet med 9 stik, og Nord 5  med 9 stik. 
 

Mvh 
Carl Erik Møller 

 

Min hemmelige makker 
 

En almindelig klubaften, 

og allerede i 2. runde 

kom dette spil. Jeg var 

igen lidt heldig, idet 

makker blev spilfører. 

Min første melding efter 

makkers åbning voldte ikke problemer. 1  

fra mig. Makker kunne nu 2 , og med mine 
11 point var meldingen 2 ut ret oplagt. 

Makker må have været lidt stærkere end 

som så. Jeg hævede derfor makker til 

udgang i 5 . 
 

  Nord        Øst      Syd       Vest 

    Pas          Pas      1        Pas 
    1            Pas       2        Pas 

    2 ut          Pas      4        Pas  

    5               alle Pas 
 

N/N/S KD5 

  K973 
 B43 

 D74 
 9873                EBT 

 D652                                  EBT84 
 K                                 976 

 T862                                       95 
 642 

   - 
 EDT852 

  EKB3 

Der kom spar ud til dame stukket med esset 

og B retur til kongen. Hvorfor makker nu 

bad om K fra bordet, ved jeg ikke. Den 

blev stukket af Øst med esset og makker 

trumfede. Så trak makker E, og min-

sandten om ikke kongen kom flyvende. 

Havde han kikket??? Makker sagde ”Øst 

havde vist 9 HP, så har han nok ikke K, da 

han ikke åbnede. Eneste chance er nu K 

blank hos Vest! Det var gratis at undersøge 

hvem, der havde E. Er det hos Vest kastes 
en spar, og så må man knibe i ruder.” Han 

tænker godt ham makker! 
 

3 ut 
 

Du er Øst. Syd er kommet i 3 ut efter dette 

meldeforløb: 

 

         N            Ø             S               V 

                        Pas           1              Pas 

        1           Pas           1             Pas 
        3           Pas            3ut    alle Pas 

 

Makker har spillet 4 (fjerde højst) ud. En 

lille ruder fra bordet og du er inde på D. 

Både makker og spilfører bekender. Så blev 

det din tur. Hvad spiller du? Du har nu 11 

kort at vælge imellem. Det er noget helt 

andet, at få stukket en opgave ud, end når 

man sidder ved bordet. Nu er man på vagt 

og begynder at analysere. Det er ikke så 

svært, som du tror. Spillet vises i sin helhed 

på side 8. 
 

Ø/ ingen EB6 

  (E) 

 K87543(2) 

 T2 

                  984 

 (4)                                   B653(2) 

 (9)                                 (D) 

                                       EB73 

  
  (9) 
 (6) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spiller du med konventionen ”4. 

farve krav”, skal du huske, at 

svarer ikke kan bruge den, hvis 

hun har forhåndspasset! 

4. farve vil så være naturlig. 

N 
V   Ø 

S 
N 

V   Ø 
S 

N 

V   Ø 
S 
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Distriktsmesterskab 

for klubhold 
 

Flot at se hele 5 klubber repræsenteret. Nye 

i ”folden” var Sorø BK og Vig BC. Det var 

oven i købet på trods af den meget sene 

udsendelse af invitation. Det lidt uheldige 

var, at der var tilmeldt 7 hold. Der blev 
derfor oversidder-runder. Oversidderne 

skulle dog ikke sidde og trille tommelfingre. 

Oversidderholdet blev sat til at spille med, 

mod deres egne holdmakkere. Resultatet af 

denne indbyrdes kamp talte naturligvis ikke 

med i det samlede antal kamppoint.  

 

Slutstilling: 

 

1 Carl Erik Møller, Kalundborg BK   178,27 

2 Preben Jakobsen, Svinninge BK      168,27 

3 John Maagaard BK 83                     149,26 
4 Niels Olsen, Kalundborg BK             140,79 

5 Peter Møller-Nielsen, Vig BC         132,28 

6 Brian Fairchild Olsen, BK 83         127,54 

7 Ib Larsen, Sorø BK                         125,59 

 

Bedst på multiholdtavlen var Thomas og 

Hans Ulrik med 12,53. Jan Petersen - Niels 

Olsen fik 12,05 og på 3. pladsen fik Per 

Hansen – Hans-Henning Nielsen 11,18. 

 

Kaptajnen på vinderholdet har sendt 

dette til bladet: 
 

Da Kalundborg Bridgeklub fik invitationen 

til klubhold blev mulige holdopstillinger 

drøftet i klubbens A-række. Vi var enige om, 

at en klub af vores størrelse burde kunne 

stille med to hold. Jan Petersen plejer at 

samle et hold, som har deltaget mange 

gange. Jeg undersøgte nogle muligheder for 

om Dagny Lundgaard og undertegnede 
også kunne samle et hold, idet vi kunne 

spille begge dage. Et par dage før deadline 

meldte Jan Christensen og Christian 

Christiansen, at de kun kunne spille om 

lørdagen, medens Thomas Nielsen og Hans 

Ulrik kun kunne spille søndag. Men på 

denne måde havde vi et hold. 
 

Målt på handicap havde vi en forventning 

om at havne midt i feltet, men vi så frem til 

en hyggelig bridge weekend og måske tjene 

nogle sølvpoints. Turneringsformen med at 

spille med et oversidder hold, hvor man 

skulle spille mod sine holdmakkere 

fungerede godt. Bent Daugaard var en god 
og stilfærdig turneringsleder, som også 

sørgede for en fin resultatformidling. 
 

Resultaterne om lørdagen viste relativt stor 

jævnbyrdighed, og man må vist sige, at alt 

kunne ske om søndagen. Som søndagen 

skred frem kunne vi jo godt se, at vores hold 

var med i toppen - stærkt hjulpet af 

storsejren over Svinninge i 11. runde. 

Desværre fik vi smæk af Sorø i 12. runde, 

men til vores held tabte Svinninge i samme 

runde til Bridge 83, JM. Inden vores 

oversidderrunde i 13 runde (hvor vi fik 13 

kamppoint) var vi foran Svinninge med 3,92 
kamppoint. Men da Svinninge kun vandt 

med 13,12 over Jan’s hold, var vi stadigvæk 

foran med 3,8 inden sidste runde. Vi gik 

friskt til sagen og havde også det fornødne 

held – se spillet nedenfor – og fik en storsejr 

over Bridge 83, JM. På slutstillingen ser 

vores sejr således mere komfortabel ud end 
den reelt var. 
 

 
Vest/NS 

   
   EB9853 

  54 

  ET984 

B93                EKD84 

 DT                                   74 

 742                                 EKDBT9 

 KB763                                        - 

 T7652 

  K62  

 T97 
  D52 

 

Ved vort bord gik meldingerne på følgende 

måde: 

 

Vest       Nord      Øst     Syd 

 P            2           D        P 

 3            P           5        P 

 P             P            

 

Makker spillede K ud, og jeg lagde B, 
som er et farveskift til spar. Makker skifter 

til spar og efter trumfning tog jeg E, og 

dermed var kontrakten en ned. Ved det andet 

bord var vore makkere i en 4 -kontrakt, 

som vandt. Ved de andre seks borde blev der 

spillet en kontrakt i spar med varierende 

resultat – en gang med 11 stik, tre gange 

med 10 stik og to gange med 8 stik. 

 

                Vinderne 

 

 

Her kommer lige et formidabelt spil, hvor 

meldekampen næsten ingen ende fik. Vi 

spillede mod John Maagaard – Niels 

Skipper. 

Spillet vendt 180 gr. Vi havde dette melde-

forløb: 
 

         N            Ø             S               V  

Redaktøren    John       Preben      Niels 

                       2           3            4  

       5             Pas          6             
 

2  = begge major 
 

Ø/ ingen ET65 

   - 

 B762 

 87652 

 DB9                 K8743 

 K97432                                   DT86 

 KD43                                 85 

  -                                       DB 

 2 
  EB5 

 ET9 

  EKT943 
 

Hjerter ud til esset med sparafkast. Trumf 

trækkes. Majorfarverne er elimineret, når 

den 3. hjerter trumfes på bordet og B løber 

rundt til damen. Vest må spille ruder op i 

gaflen eller til dobbeltrenonce. 
 

Sådan gik det imidlertid slet ikke. Efter Syds 

6  mente Niels, at 6  var en bedre melding. 

Den doblede jeg selvfølgelig. Vi fik 500 for 

vores indsat, men i en holdturnering havde 

920 været bedre. 
 

Efter spillet kunne John ikke tie stille, da de 

havde afleveret 500 for de manglende 3 stik: 

”Skulle du ikke have doblet de 6 klør?”  
 

Niels sagde ikke noget. Han havde meldt 

topkontrakten i spillet, hvor N/S havde 6 

klør i kortene uden problemer. 

 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 
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Fra ”gamle” dage 
 

For 20 år siden: 
 

 

Let eller svært ? 
 

 E75 

  ET82 

 B9743 

 B 

 DBT963                 4 

 D73                                   B964 

 E                                 86 

 KD5                                       T76432 

 K82 

  K5 
 KDT52 

  E98 

 

Opgaven i sidste nummer var at vinde 5 

ruder med spar dame i udspil, efter at Vest 

havde været inde i meldeforløbet. Det er nu 

vigtigt at stikke med bordets spar es. Hvis du 

bruger spar konge, kommer Vest ind på 

ruder es, og Øst kan nu stikke spar es med 

den sidste trumf, når Vest spiller spar 

bonde. Så får du en spar taber til sidst. 
Opgaven må have været for svær for bladets 

læsere, idet der ikke kom nogen rigtige 

løsninger. 
 

Klubholdturneringen 

 

Der er i år kun tilmeldt 8 hold. Distriktet har 

i år tilrettelagt turneringen således, at 

distriktsholdturneringen er færdigspillet, 

inden klubholdturneringen begynder. Det 

ser imidlertid ikke ud til, at det giver flere 

tilmeldinger. ”Undskyldningen” med at der 
så meget bridge i foråret er ikke så god, som 

den har været. Ydermere var også 

dameparfinalen flyttet. Der ser altså ud til, 

at det er lysten, der mangler. 

 

Resultaterne fra 1. runde blev (med 

kaptajnens navn i parentes): 
Jyderup(Knudsen)-Svinninge 2(Olsen)       14-16 
Svinninge 1(Huus)-Kalundb. (Holm-J.)       20-10 
Svinninge 3(Jespersen)-Vig (Thonesen)       25-4 
Nykøbing(Stenhøj)-Svinninge 4(Nygaard)    4-25 
 

2. runde: 

Svinninge4 (Nygaard)-Svinning3(Jespers.)  25-4 
Svinninge 2(Olsen)-Svinninge 1 (Huus)     12-18 
Kalundborg(Holm-J.) -Jyderup(Knudsen) 15-15 
Vig (Thonesen) - Nykøbing(Stenhøj)            4-25 
 

Det giver følgende stilling: 
 

                                                  Strafpoint   

1 Svinninge 4 (Nygaard)                     0         

2 Svinninge 1 (Huus)                         12      

3 Svinninge 3 (Jespersen)                  21 

4 Jyderup (Knudsen)                         21 

5 Nykøbing (Stenhøj)                         21 

6 Svinninge 2 (Olsen)                        22 

7 Kalundborg ( Holm-Jørgensen)     25 

8 Vig (Thonesen)                               42 
 

”ORAKLESVAR” 
 

I vinterferien spiller vi ikke i Jyderup BK. 

Kalundborg BK har i den uge åbent for 

”udefraspillere”. Jeg var der og fik denne 

hånd: 
 

  EKB85  E75  E  ED74 
 

Jeg synes, der er problem med åbningen, så 

jeg har siden spurgt gode spillere fra 

distriktet, hvordan de ville åbne. Her 

kommer deres svar: 
Povl Sommer, Svinninge:      2 spar 
Arne Petersen, Kalundborg: 2 spar 
Ole Adamsen, Nykøbing:      2 spar 
Niels Lysgaard, Svinninge    2 spar 
Karst. Skjoldager, Skælskør 2 klør (eneste krav) 
”MIG”: 2 spar (næste gang altså) 
 

Makker havde:  
 

  T5  9643  KDB53  93 
 

Havde han bare haft: 
 

  T5  9  987532  K653 

Er du blind? 
 

Du er kommet i 3 ut som Syd 

med disse kort: 
 

 75 
  2 
 9743 
 KD9642 
 D                 4 

                                     

                                  
                                         
 EK8 
  ET953 
 EK6 
  E3 
 

Udspillet er D fra Vest. Så må du lægge 

en spilleplan. Jeg kan fortælle, at klørene 3-

2 er en 68% chance. 

Hvilket kort spiller du i stik 2, når du nu har 

fået stik på K? 

Se videre side 8. 
 

Otto Rump 
 

Otto er træt af at skulle besvare meldinger i 

rubrikken ”Din melding”. Han sender derfor 

en opgave til læserne, så de kan fornemme, 

hvor svært det er ! 
 

Du sidder Vest med disse kort: 
 

   9      BT9653      EB    EKDB 
 

    Nord        Øst       Syd       Vest 

       P           1         P           2  

       P           3         P             ? 

 

Du sidder Øst med denne hånd. 
 

   EDT643   EKD      T3    43 
 

    Nord        Øst       Syd       Vest 

       P          1         P            2  

       P          3         P            4  

       ? 

Kik på side 8, for at se fordelingen, og 

hvordan din melding ”virker”. 

DISTRIKT 

VESTSJÆLLAND 
 

MIXED-

PARTURNERING 

2017 

 

 
SØNDAG DEN 23. 

APRIL KL. 9.30 

 

 

 

 

Spilleberettigede er alle medlemmer af 

Danmarks Bridgeforbund. Dertil skal 

mindst den ene spiller være medlem af en 
klub i Distrikt Vestsjælland og have været 

det mindst siden 1/9 2016.  
 

Spillested: Slagelse Bridgecenter, 

Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse. 
 

Pris: Kr. 150,00 pr. spiller.  
 

Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles 

ved tilmelding. Drikkevarer kan købes til 

centrets normalpriser.  
 

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier. De 5 

bedst placerede er kvalificeret til DM i 

Svendborg, 7.-9. juli 2017.  
 

Tilmelding: gennem klubben eller direkte 

til Otto Rump senest den 9. april 2017, som 

er Palmesøndag. 
 

 Husk at angive om fortæring ønskes! 

Foretrukken betaling er parvis til Distriktets 

konto 1551 4691823512 – husk navne! 

 

 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 
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Wonterghem   melder fra BK 83 

 

Vi starter med spil 1 

Et svært spil! Den bedste kontrakt er 5 ruder. 

5 klør går ned, hvis man forsøger at trumfe 

2 spar i nord, da Øst så får to trumfstik. Den 

vindende plan med den aktuelle fordeling er 

at trumfe hjerter i syd, men den vinder kun 
fordi Vests klør er så små! 

 

1  5 

N/Ingen    K976 

   KDB8 
   KDB9 

 KT876 
 

 DB93 

 E83  BT52 

 932  75 
 65  ET2 

   E42 

   D4 
   ET64 

   8743 
 

Er der nogen, der har et fornuftigt melde-

forløb til 5 ruder, er det bare om at komme 
på banen! 

 

Vi skal også lige have en slem! 

 

10  9743 

Ø/Alle    EDB8 

   D3 
   875 

  
 

 EKT852 

 KT76543   
 B742  EK98 

 K2  EB3 

   DB6 
   92 

   T65 

   DT964 
 

Rigtigt mange spiller i hjerter eller spar, og 

det tyder på at hverken V eller Ø får 

introduceret ruderfarven. Mit forslag til et 

meldeforløb kunne være: Øst 2 klør, Vest 2 

hjerter (viser 5 farve) Ø 2 spar og V 3 ruder. 

Nu kan Øst cuebidde eller trelde i 4 klør, 
hvis man spiller med det, ellers må Øst bare 

styre skuden i 6 ruder. Den kan meldes 

direkte. Husk at Vest har vist lidt point. Det 

giver ikke rigtigt mening at spørge efter 

esser, når man er rennonce, men kan man 

finde ud af, at Vest ikke har ruder dame 

kommer vi ikke i 7. I kan jo selv pusle lidt 

med spilleplanen i 6 ruder!  

Jeg håber på at få et spil af vinderne af B 

rækken Helle Bergmann og Lis Hjort med 

154 point. Det burde jo være nok til at blive 

salsvindere, men de blev slået af Hanne 
Stokholm og Bente Rothmann med 157 

point. Sådan  

 

Vi vil igen kigge på lidt modspil. 

 

I spil 17 er mange i en sans kontrakt. I A 

rækken er to par i 4 hjerter. Den er ikke 

sjov!! Men nu vil vi kigge på sans-

kontrakterne! De to par i A-rækken der er i 

sans får 9 stik. Det er for mange! 

 

17  T 

N/Ingen    B9754 

   K75 

   B932 
 KB862 

 
 975 

 6  EDT82 

 DB94  T2 
 K54  T76 

   ED43 

   K3 

   E863 
   ED8 

 

Vi starter lige med meldingerne! Syd har 19 

point og åbner med 1 ruder. Vest har lige 

knap til en spar, hvis V melder en spar bør 

N doble negativt! Men hvis V passer 

kan/bør N melde en hjerter og Syd springer 

til 2 UT. Vi spiller i hvert fald med, at her 

må man gerne passere en 4 farve i major! (få 

en aftale med makker!) Nord bør vel nu 
passe, og kontrakten bør ende med at være 2 

UT. Det er jo ikke vindende bridge, når man 

får 9 stik! 

Syd kan faktisk uden hjælp af modspillet 

kun få 7 stik!! Hvor kommer så de sidste 

fra? Ja det ene kunne jo komme fra udspillet. 

Vest har et naturligt sparudspil. Man kan 

dog godt argumentere i mod sparudspillet, 

hvis V har været inde med en sparmelding 

og Syd alligevel melder Sans, så er det nok 

Syd, der sidder med es-dame i spar! Det kan 

dog være svært for V at se, at single hjerter 
mod sans er fin, så mon ikke alternativet er 

ruder D. Her skal Syd gøre det svært for 

modspillet ved at falde fra. Hvad gør Øst 

nu? Ja at smide ruder 10 duer ikke, så må det 

være ruder 2. Nu skal V være på dupperne 

og spille ruder 4. Nu skal spilfører være 

skarp for at få sine 8 stik, men mon ikke man 

kan tvinge Vest til at spille ud fra sine spar 

sidst i spillet! Et spil med mange mulige 

spille- og modspilsplaner!  

 

 

 

I spil 16 spillede langt de fleste en spar-

kontrakt. Alt mellem 1 og 4 spar!!  

Rigtigt mange får 10 stik! Med åbne kort 

virker det ret let at holde spilfører i 9 stik. 6 

spar, 2 ruder og 1 klørstik. Spilfører kan 

selvfølgelig knibe i ruder, men kan så ikke 

komme på bordet til sin ruderkonge! 

Spilfører skal huske at afblokkere klør D, så 
kl B kan blive en indkomst til bordet, når S 

naturligt trækker kl es i udspil. Syd har et 

problem efter sit udspil af kl es, når makker 

naturligt afviser i farven og spilfører lægger 

kl D. Det korrekte modspil er jo netop at 

trække klør konge og spille en klør til. Med 

det modspil vil spilfører ikke få mere end 9 

stik! 

 

 

 

 
 

Påsketurnering 
 

BRIDGE 83 Skærtorsdag 

13/4 

Kl. 9.30 – 17.30 

  

Spillested:  Slagelse Bridge Center, 

Sverigesvej 7, 4200 Slagelse. 

 

Pris: Kr. 250,- pr. spiller inkl. frokost samt 

te/kaffe/kakao hele dagen.  Vinpræmier og 

sølvpoint. 
 

Tilmelding regnes først som modtaget, når 

betaling foreligger. 

 
Turneringsform: Der spilles i seedede 

rækker. 

 

Tilmelding: Betaling til Sydbank konto 

6820 1276778.  Husk navn og adresse.  

Bridge 83, tlf. 5852 3886. E-mail: 

2312@mail.dk 

 

 

16  D3 

V/ØV    DT874 

   DT8 

   762 

 42 
 

 EKBT97 

 965  K3 
 K9764  EB 

 BT3  D85 

   865 

   EB2 

   532 

   EK94 
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Din Melding? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Makkerpar alle i zonen. 

 
Dette er din hånd som Nord, og makker 

Syd åbner med 1 . 

 
DT842      T985      -    EDT8 

 

  Nord        Øst       Syd       Vest 

                               1          Pas 
    1         Pas        3          Pas 

    3          Pas        3           Pas 

     ? 
 
Tommy Elholm, Ringsted BK  

 

Da makker (bør have vist en hånd med 

+16Hp, og mindst 6 ruder) ikke bider på 

mine hjertere, kan man vel håbe på at 

makker har 3 spar med! Meldingen 3 UT, 

må betegnes som værende ”en lotteri-

melding”, så når man nu har meldt de 3 
hjerter i første omgang, vil min melding 

efter makkers præferencemelding i spar 

være 4 spar! 

 

Karsten Meiland, BK 83    

 

Min melding vil være 4 spar. 

Syd har sandsynligvis få hjertere. Udspil i 

hjerter er desuden vanskeligt gjort af min 3 

hjerter melding. 

 

 

Jan Petersen, Kalundborg    
 

Makker har nok noget der ligner 6 farve I 

ruder og 2-3 spar og 16 – 18 hp 
 

Hvis makker har 18 og 3 spar ville han nok 

have meldt 4 spar og ikke kun inviteret med 

3 spar. 
 

Jeg vil derfor melde 3 ut, og håbe på 2 ting 

nemlig en hjerterhonnør hos makker og klør 

i udspil.  

 

Otto Rump, Skælskør 

 

Det hurtige svar: 3UT😊 

 

Makker kan have: 

 

Sp            KB 

Hj            KBx 

Ru           EKBxxx 

Kl            xxx 

 

Da er 3UT rigeligt! Har han mere, kommer 

han igen! 
 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

Makker har vist 16-18 med min. en 6 farve i 

ruder, og ved meldingen 3 spar går jeg ud 
fra, at det er en 3-farve.  
Jeg vil ikke udelukke en slemkontrakt med 

spar som trumf, så min melding er et cue-bid 

i 4 klør. Melder makker nu kontrol i ruder, 

melder jeg 4 spar, da jeg ikke har kontrol i 

hjerter. Har makker kontrol i hjerter må det 

være op til ham at gå videre. 
 

ooooooooooooooooooooooooo 
 

Det er ikke sikkert, at alle andre ville have 

meldt på samme måde i de første 

melderunder. I får fordelingen at kikke på i 

næste spalte. 

 

S/ Alle  
 DT842  
 T985 

    

   EDT8 

 K7 
 

 EB63 

K2  B743 

 7653  842 

 97632  KB 

   95 

   ED6 

   EKDBT9 

   54 
 

 

 

 

 

 

 

Vi har før set underlige kort. Her er et, der 

volder mig problemer. Hvad mon ”H” står 

for? Det er i hvert fald ikke fransk (”R”), ej 

heller tysk eller engelsk (”K”). Er der en 

kvik læser, der kan hjælpe? 

 

Fra HØNG BK 
 

Lørdag den 4. marts var arbejdsdag i Høng 

Bridgeklub. Bestyrelsen samt et par ekstra 

klubmedlemmer mødtes på Høng Rådhus, 

Hovedgaden 37, hvor klubbens residens 

bliver fra og med sommerbridgens be-

gyndelse den 9. maj. 
 

 

 

 

Denne lørdag blev der samlet 20 borde, og 2 

spillelokaler blev indrettet med borde og 

stole. 

Vi regner med at blive helt færdige, så 

sommerbridgen kan afvikles på sædvanlig 

vis i de lokaler, som Kalundborg Kommune 
har stillet til rådighed for os.  

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer til 

sommerbridge og fremvise vores nye 

spillested. 

 

                   Sonja Rasmussen  
 
Formand Høng BK 
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Skolebridge 2016- 17 
 

Vi har kontaktet en af 

underviserne fra skole-

bridgen på Jyderup skole. 

Vi overlader ordet til 

Gunna Steffensen. 

 

 

Læsere af Bridgebladet vil vide, at der 

landet over er bestræbelser på at trække 

unge mennesker til bridgebordene. Initia-

tiver støttes af DBF, der hjælper med 
undervisningsmaterialer og arrangerer juni-

orcamps samt mesterskabsturneringer for 

juniorer. DBF arbejder samtidig ihærdigt på 

at gøre bridge til et valgfag på linje med 

andre valgfag i skolerne, og i skoleåret 

2016/17 har omkring 50 skoler i Danmark 

indført bridge som skolefag i større eller 

mindre omfang (temadage, emneuger, valg-

fag etc.) 

 

På Skovvejens skole i Jyderup blev bridge – 
på foranledning af nogle idrætslærere – gjort 

til en del af valgfaget idræt i skoleåret 

2016/17, således at en tredjedel af 

idrætspakken blev viet til ”tankesport”, altså 

bridge, mens de to andre tredjedele blev viet 

til fodbold, håndbold og futsal.   

En gruppe på 7-8 bridgespillere fra Jyderup 

Bridgeklub trådte til, og de har siden 

begyndelsen af skoleåret hver torsdag 

eftermiddag forsøgt at gøre en gruppe elever 

fra 7. – 9. Klasse interesserede i spillet med 

engagerende undervisning og enkle 
turneringer.  

 

Nogle elever havde aldrig haft et spil kort i 

hænderne før, andre mente, at bridge mest er 

noget for bedsteforældregenerationen, 

hvilket vi jo ikke helt kunne afvise, da alle 

vi instruktører har rundet pensionsalderen. 

Nogle elever stillede sig spørgende over for 

kortspil som et idrætsfag, men tilsyne--

ladende har de alle accepteret det som en 

”tankesportsgren”, og de fleste går da også 

til den med krum hals. 

I alt vil to drengehold og et pigehold på hver 

20-24 personer gennemgå et kursus på 10-

12 dobbeltlektioner. I skrivende stund har de 
to drengehold afsluttet deres del, mens 

pigeholdet netop er startet.  

Vi afventer spændt skolens evaluering af 

forløbet. Hvis skolen viser sig interesseret, 

vil vi gentage ”succes’en” i det kommende 

skoleår. 

10 dobbeltlektioner er ikke meget, og 

indlæringskapaciteten ikke den største i fag, 

der er placeret sidst på dagen, men vi håber, 

at eleverne har fået skærpet deres interesse 

for bridgespillet så meget, at en del af dem 
vil benytte sig af tilbuddet om frivillig 

bridgeundervisning og turnering efter 

skoletid i det kommende skoleår. Et hold vil 

blive oprettet, hvis tolv elever tilmelder sig.  

 

 

 

Redaktionen takker for 

orienteringen! 

 

 

 
  Gunna Steffensen 

POKALTURNERINGEN 
 

Det var et godt spørgsmål, 

om vi stadig havde hold med 

i 6. runde af pokaltur-

neringen. Svaret kom delvis 
26. marts. Her tabte Peter 

Møller-Nielsens hold med 77-40 til Henning 

Kokborg. Det var en udekamp, så kortfor-

delingerne har vi ikke. Det var et meget 

velspillende hold vi mødte, så alle vore 

småfejl talte. Der var 19 helt lige spil af 40 i 

kampen, så trods resultatet var næsten 

dobbelt op, var det ikke helt så galt. 
 

Thomas Nielsens hold har fået udsat deres 
kamp til april, så her må vi vente til næste 

nummer med at høre nærmere. 

 

 

 

 

Et spil fra Jyderup BK 
 

Jeg var substitut i B-rækken sammen med 

min rimelige makker. Vi var beregnet til at 

score 62 %. Det var helt umuligt. Der 

snakkes tit om, at det er sværere at spille i B 

end i A. Jeg er helt enig. I dette spil fik vi en 

ren bund ved at vinde 1ut som N/S. Se her: 

1 , pas, 1 , pas, 1ut, alle pas. 
 

S/ ingen T97 

  KB8 
 BT952 

 84 

 EKB6                 D432 

 D76432                                   5 
 76                                 EKD 

 T                                       B9732 

 85 
  ET9 

 843 

  EKD65 
 

Bedste chance 
 

Når man går ind på de ”nørdede” sider i 

lærebøgerne, støder man blandt andet på 

udtryk som ”Ledige pladser” og ”Det frie 

valg”. Det er virkelig kun for matematiske 

genier. Selv er jeg til den sproglige afdeling. 

Du kan evt. gøre som jeg. De kloge drager 
konklusionerne, og jeg bruger dem (når jeg 

husker det). 

 

I dette spil er du havnet i 7ut. Du bliver 

skuffet, når du ser bordet og den identiske 

fordeling i spar og klør. Du er imidlertid 

heldig, når du trækker K. Bonden kommer 

fra Øst. 

Skal du nu knibe efter damen eller tro Øst 
har DB blanke, når Vest kommer med en 

lille ruder 2. gang farven spilles? 

 

Det er bedste chance at knibe. Det er det, 

man kalder at spille med odds. Du må selv 

læse om hvorfor, hvis du kan finde en bog 

om det. Lidt dumt at fortælle det måske, men 

sådan er det altså. 

 

 D72 
  EK 

 E9765 

 D82 
 B86                 T954 

 T98                                   7532 

 D843                                 B 

 B93                                       T754 
 EK3 

  DB64 

 KT2 
  EK6 
 

Nu er det selvfølgelig ikke noget, der kun 

gælder slemkontrakter. Det gælder, når du 

har en fordeling som hér i ruder. 

 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 
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MELLEMRÆKKEN 
 

2 kampe blev spillet i marts, men der 

mangler stadig de sidste 2 i april. Intet er 

endnu afgjort (heldigvis). Der skulle gerne 

være noget at spille for i sidste runde, hvad 

enten det gælder om at rykke op eller ned. 

 
Resultater fra 18/3: 

 

Mellemrække 1 
 

Ole Colding Olsen – Knud Christensen 

13,94 – 6,06 

Ole Colding Olsen – Poul Larsen 

5,18 – 14,82 
 

Ole er nr. 9 (11). 

 

Mellemrække 2 Y 
 

John Maagaard – Allan Christiansen 

8,14 – 11,86 

John Maagaard – Christian Wennicke 

12,78 – 7,22 
 

John er nr. 8 (8). 

 

Mellemrække 2 X 
 

Claus Moesgaard – Aage Michelsen 

9,35 – 10,65 

Knud G. Rasmussen – Claus Øgard 

6,38 – 13,62 

 

Lokal  opgør i 2 X: 
 

Claus Moesgaard – Knud G. Rasmussen 

9,56 – 10,44 
 

Claus er nr. 2 (2) og Knud nr. 9 (9)). 

 
Thomas Nielsen og Hans Ulrik er tilbage på 

2. pladsen på multiholdberegningen (uden at 

spille!). 

 

Vi kaster os naturligvis ud i et par spil fra 

lokalopgøret. 

Som det ses, blev resultatet næsten uafgjort 

med et lille + til Knud G. Jeg har fundet 2 

spil, som jeg synes er omtale værd. 

 
Først ser vi Syd blive fanget i en håbløs 

kontrakt. Mit gæt på meldeforløbet er, at 

Nord åbner med 1 . Øst 1  og Syd melder 

1 . Vest passer, ligesom Nord gør. Øst 

genåbningsdobler og alle passer. Nord 

havde KT3 med i trumf bag på Vest, som jo 

forvandlede doblingen til straf, så det er en 

helt forståelig pas. 

 

S/ ingen KT93 

  KT3 

 BT4 
 KD3 

 652                 DB7 

 DB954                                   E 

 3                                 EK9762 

 BT64                                       E92 

 E84 

  8762 

 D85 

  875 

 

Det var Thomas Nielsen, der med Hans-
Henning Nielsen som substitut, fangede de 

uheldige Jesper Stokholm og Hans Olesen. 

Det gav lige +800. Ved det andet bord 

spillede Vest 3ut med 7 stik til 100. Summa 

summarum + 900 til Moesgaards hold. 

 

Så skal vi lige se en super slem meldt af 

Kaptajnen og Ole Scheel. Det var en 

revanche, der ville noget. 

 

Jeg var desværre ikke til stede, så hvad 

meldeforløbet angår, er jeg på herrens mark. 
Det er op til læserne at gætte, hvad der skete, 

men det var en fantastisk slem, som ingen 

andre fandt. Den var usættelig og nem at 

spille. 

N/ ingen KB 

  EKT9632 

 D96 

 K 

 E763                 8542 

 B5                                   D74 
 4                                 8752 

 DT9872                                       B4 

 DT9 

  8 

 EKBT3 

  E653 
 

Som man kan se, er der i normalkontrakten  

4  kun 11 stik, men se på 6 ! Træk trumf 

og rejs hjerterfarven = 12 stik 
Med klør ud samme procedure. Så spiller 

man spar mod bordet en eller to gange til 

den rejste hjerterfarve med afgivelse af E. 

Ved det andet bord spillede N/S 4  11 stik. 

Det blev kun ialt + 470 til Knud G.´s hold, 

men en flot slem var det. 

Ø/V var Thomas Nielsen og Hans-Henning 

Nielsen. 
 

Som det ser ud lige nu, forbliver alle vores 

hold i mellemrækken. Dertil kommer så 

vinderen af vores lokale serie 1, som starter 

i mellemrækken i den kommende sæson. 

 

For at glæde vore andre hold (og forhåbent-

lig også læserne) kommer der yderligere et 

spil fra hhv. MR 1 og MR 2 Y. 

 

Fra mellemrække 1 

 

Jeg kunne forestille mig, at da bordet kom 
ned og Martin så det, blev han meget ked af 

det. Så blev udspillet fra Nord vendt, og det 

var D. Så var der 12 ret lette stik. Nord var 

renonce i ruder ! 

 

Det var Ole Colding – Martin Frandsen. De 

endte i en god 4  på disse billetter. 

 

 

N/ ingen 98762 

  753 

 - 

 DBT84 

 EKB53                 DT 

 ET6                                   DB942 
 B76                                 854 

 E6                                       K97 

 4 

  K8 

 EKDT932 

  532 
 

Pia Larsen og Niels Olsen spillede 4  med 

8 stik ved det andet bord. + 580 ialt. 

 

2 Y 
 

Det er vel erkendt, at det er bedre at spille på 

en 4-4 fit end på en 5-3. Det skyldes blandt 

andet at 5-farven kan give muligheder for 

afkast eller ekstra stik. 

Alt går imidlertid ikke altid, som præsten 

prædiker. Her er et spil, hvor 4  ikke kan 

vinde medens 4  går fint hjem. 
 

Michael Thyssen-Søren Nielsen var det ene 

af 2 borde af de 12, der spillede i 4 .  Alle 

andre spillede 4  eller det gode alternativ 3 

ut, som blev fundet ved 2 borde. 
 

N/ ingen DT863 

  BT96 
 94 

 EK 

 72                 EK4 

 D8754                                   - 

 B2                                 T7653 

 D642                                       BT875 

 B95 

  EK32 

 EKD8 

  93 
 

John Maagaard og Hans Knudsen spillede 

mod 4 , som de satte én gang. + 470 ialt. 

 

N 
V   Ø 

S 

N 

V   Ø 
S 

N 
V   Ø 

S 

N 

V   Ø 
S 
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SORØ BRIDGEKLUB 
 

Søndag den 19. marts 2017 

kl. 9.30 – ca. 17.30 
 

36 par var mødt frem til turneringen, og de 

blev opdelt i 3 6-bords rækker. Efter sigende 

en meget vellykket turnering. Du får bedste 
halvdels placeringer: 
 

A-rækken 

1  Thomas Nielsen-Jan Petersen              31 

2  Henrik Rud-Erik Guldhammer            17 

3  Benny Jakobsen-Jørn Berthelsen         13 

4  John Maagaard-Casper Christiansen   11 

5  Niels Skipper-Otto Rump                      8 

6   Birgit Brix-Erik Madsen                      7 
 

B-rækken 

1  Bente Kjeldal-Jens E. Jensen               25 

2  Jens Aa. Petersen-Kirsten Matthes      24 

3  Hans Kierkegaard-Jens Meedom         21 

4  Morten Hansen-Knud E. Rasmussen    8 

5  Margit Olsen-Preben Jakobsen             3 

6  Mette Grove-Jonna Kjelkvist                2 
 

C-rækken 

1  Helle & Svend Ravn              58 

2  Bent & Bjarne Hansen              42 

3  Finn Storm-Torben Christensen          39 

4  Ejner Bryld-Mogens Nielsen               27 

5  Ulla & Jørgen Sørensen                        7 

6  Søren Andersen-Flemming Hansen      4 
 

Farveblind ? 
 

Nu er det jo sådan, at ikke alle er enige, når 

jeg omtaler et spil som sjovt. Her er et 

”kiks”, som nemt kunne være sket for mig, 

da jeg er rød-grøn farveblind. Det, der kan 

være sket, er, at N/S tog fejl af det røde 

dobler-skilt og det grønne pas-skilt. Hvad 

der egentlig skete, ved jeg ikke, men her er 

spillet, som de endelige vindere havde mod 
Maagaard-Christiansen som Ø/V. 

Ø/V fik lov at spille 3  doblet med 10 stik. 

Det gav +5 på barometeret (en top), men 

mestrene havde råd til det, da deres endelige 

sejr var 14 point foran nr. 2. 

 
S/NS B73 
  K3 

 EBT53 
 D82 

 KT82                 E65 
 D54                                   EBT972 

 74                                 962 
 B953                                       E 

 D94 
  86 

 KD8 
  KT764 

 

 

 

 

 

 

3 ut 
 

Her er så de 3 ut fra side 1. 
 

Når du ser bordet og Syd har meldt spar, ser 

den farve forkert ud. 

Ruder kan du ikke spille. 

Syd har meldt ut, så han må nok have K. 

Så er det bare spørgsmålet hvilken klør du 

vælger, når du kan se tieren på bordet.  

Du skal have gaffel over tien, så det må blive 

3. Godt set!      Hele spillet er her: 
 

Ø/ ingen EB6 

  E 

 K875432 

 T2 

 532                 984 

 DT84                                   B6532 

 BT9                                 D 

 KD9                                      EB73 

 KDT7 

  K97 
 E6 

  8654 
 

        Er du blind? 

 

 
Sort uheld med klørene 4-1. Inde på K i 

stik 1 vinder du, hvis du spiller 6 i 2. stik. 

Dine chancer er forøget med ruderne 3-3. 

Vinderchancen er nu steget til 80 %, og det 

er gratis at prøve. 
 75 

  2 
 9743 

 KD9642 
 BT963                 D42 

 D73                                   KB82 
 D52                                 BT8 

 B                                       T875 
 EK8 

  ET953 
 EK6 

  E3 

 

 

 

 

 

Otto Rump 
 

Her er kortene. Tror du, at du kom i 6 eller 

7  ved hjælp af din melding? 

 

N/ Alle B72 

  874 

 K852 
 T65 

 9                 EDT643 

 BT9653                                  EKD 

 EB                                 T3 

 EKDB                                       43 

 K85 

  2 

 D9764 

  9872 

 

Otto konkluderede, at bridge er svært ! 

 

Distrikts hold 
 

Nu mangler der kun 2 kampe inden det 

endelige resultat foreligger. 
 

12. marts blev kamp nr. 6 og 7 afviklet. 

Stillingen før de 2 sidste kampe er denne: 
 

Serie 1 

1   Bent Daugaard                     109,84 

2   Hanne Knudsen                    83,59 

3   Henning Madsen  77,43 

4   Hans C. Nielsen                   70,84 

5   Helga Kaldau           68,27 
6   Helle Bergmann                   65,95 

7   Ib Larsen                               63,51 

8   Kirsten Schou                       57,75 

9   Christian Christiansen          54,88 

10 Henning Eilertsen                 47,94 
 

Serie 2 

1   Gunna Steffensen                 104,65 

2   Gunhild Gundersen              103,62 
3   Jonna Kjelkvist Larsen 97,59 

4   Bent Larsen   82,59 

5   Martin Rather 79,37 

6   Ingelise Meiland  79,12 

7   Anders Sisbo               61,66 

8   Leif Andersen 44,02 

9   Gitte Worsøe 33,99 

10 Inge Düz  13,39 
 

11 S/ ingen - 
  EKD975 

 K6 

 EK753 

EKB98752                 DT64 

  -                                   T84 

 DT7                                 EB942 

 B8                                       2 

 3 

  B632 

 853 

  DT964 
 

Har du set mage? 6  Ø/V og 6  N/S (med 

E i udspil). En ”dobbeltslem”. 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 
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Jeg har fundet dette foto på Svinninge BK´s 

hjemmeside. Kan du tidsfæste det? Det er 
fra dengang, der var askebægre på bordene. 

Man kan se mindst 3 spillere med gang i 

snaden og 2 cigaretrygere. Der er sikkert 

mange af os, der kan huske Evald fra 

”Næsset”. Han havde altid (næsten) en 

cigaret i munden. Det er fra en jubilæums-
turnering, så der var spillere fra mange 

forskellige klubber. I øvrigt var det 

redaktørens første turnering uden for 

klubregi. 

3 af spillerne er senere blevet stormestre udi 

bridgen.  
Mon ikke der er ret mange, der kan kende 

den noble spiller med pullover og slips? 

Det er et fint skarpt foto, så det er taget 

tidligt på formiddagen. Da turneringen var  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slut, var der så tåget (tobak), at det ikke var 

muligt at se hinanden tydeligt. Nu er det 
blevet andre tider. 

 

Foto er fra 30 årsjubilæet i 1987. 

 


