BRIDGE
I Vestsjælland

Nr. 4 17. årgang: December 2017
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761

7
S/Alle

EB5
97
T975
BT95

Jubelberetning
fra Seniorhold
Peter Møller Nielsen beretter:
Vores hold (Hanne Nielsen, Erik
Guldhammer, Gitte Druedahl og jeg) var
ratet som nr. 20 ud af 24 hold, så
forhåbningerne til andet end en Dfinaleplads var ikke særligt store.
Vi startede ud mod holdet ratet som nr. 8. En
lige kamp. Derefter mod vores venner i hold
nr. 16.
En af os glemte at tælle sine stik. Nederlag
på 4-15.

Redaktionen ønsker alle læsere
en glædelig jul.

Derefter gik det jævnt fremad med to pænt
vundne kampe. I 5. runde ventede Flemming
Dahls divisionstropper. De bogstavelig talt
meldte sig selv ud af kampen, som vi vinder
17,50 mod 2,50.
Derefter foregik resten af turneringen mod
gruppen af bedst placerede hold.

For

Søndag morgen mødte vi holdet, der var
placeret som nr. 6.

2018
ønskes overstik og godt humør.

Det blev en kamp med 6 ligespil, herunder
en slem og en storeslem, alt i alt 3-0 i IMP
til os.
I følgende spil fra kampen vandt alle, der var
i 3 NT som Vest med udspil i klør eller spar.
Gitte Druedahl spille kontrakten som Øst.
Gitte klarede et giftigt modspil, der dog viste
sig at være en foræring, hvis man tør tage
imod den.
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Klør 6 i udspil fra Syd gik til esset og klør
konge fra hånden. Dernæst hjerterskift til
hjerter Konge. Nu forsøgte Gitte at skabe en
indkomst til bordets potentielle klørstik på
spar knægt. Den gik ikke.
Hjerter igen fra nord gav lige den hjælp, der
skulle til - Gitte lod den køre til bordets
hjerter 9 – tæppe.

rigtigt værktøjet i orden til at klare
spørgsmålet om hjerter dame efter svaret 5
ruder (0 eller 3 esser) på 1430-konventionen
(det har vi nu !)
Nå, men Rødovre var også i storeslem. Alt i
et lille nederlag til os på 15-19 i IMP.
Slutstillingen blev:
1 Henrik Kruse Petersen
2 Henrik Norman Hansen
3 Flemming Dahl
4 Peter Møller-Nielsen
5 Erik Lund
6 RKB 1

De fem bedste hold går videre til a-finalen.
De indbyrdes opgør mellem de fire første
hold vandt vi med 35,72. I skrivende stund
har vi ikke fået armene ned endnu. Nu ringer
Sepp Piontek sikkert snart :)
Peter

Hårdt kæmpet for et ligespil.
Resten af søndagen gik i tynd olie. Sidste
kamp spillede vi mod RBK 1 (Rødovre), der
skulle bruge godt 10 kp i overskud for at slå
os.
Sidste spil i turneringen var følgende
slem/storeslem.
24
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Ikke ligefrem en sund kontrakt, når man
mangler hjerter dame. Men vi havde ikke

171,04
167,64
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146,51
144,00

Dobler du tit?
Hvis du siger nej, så må du prøve at være
lidt mere aggressiv. Det gælder specielt i
makkerpar. Jeg kunne tænke mig, at det er
frygten for at kontrakten vinder, der holder
dig tilbage. Det er lidt af det samme problem
du sidder i, når du åbner med 1 ut, makker
siger 2ut. Nu er der 2 muligheder. Du kan
vælge at gøre, som du tror de andre gør, eller
du kan som man siger ”gå mod salen”.
Der har været lidt om ”parhajer” tidligere.
Jeg tilhører ikke selv gruppen, men disse
spillere må have fortjeneste i det lange løb,
ellers var de vel holdt op. Husk nu, at i hold
skal man passe meget mere på.
Har du en mening, som du har lyst at dele
med andre, så lad os få den i bladet.
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Distrikts hold
12. november blev 2 kampe mere afviklet i
begge rækker. Det gav lidt ændringer i
stillingen, som nu ser sådan ud:
Serie 1
1 Gunna Steffensen
2 Christian Christiansen
3 Helle Bergmann
4 Hanne Knudsen
5 Henning Madsen
6 Ib Larsen
7 Helga Kaldau
8 Gunhild Gundersen
9 Kirsten Schou
10 Peter Madsen

57,24
54,50
49,80
42,81
40,93
40,39
33,96
31,05
25,20
24,12

Serie 2
1 Martin Rather
2 Jonna Kjelkvist Larsen
3 Anders Sisbo
4 Inger Trosbjerg
5 Ingelise Meiland
6 Bent Larsen
7 Inge Düz
8 Lise Madsen

69,88
51,31
48,83
47,54
37,89
25,59
22,77
16,19

Vi ser lige på et spil, hvor man får brug for
”næsen”.
N/ Ø/V
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Hvis vi forestiller os at Øst dobler, ja så
melder Syd 1 . Nu kan Vest 2 og Nord 2
. Mon ikke Øst med glæde melder 3 ?
Syd kan ikke mere og nu kommer Nord igen
med 3 . Øst har meldt sin hånd og passer.
Vest er lidt begejstret for sin single spar og
går i 4 . Nu bliver Nord presset. Tænk hvis
4 vinder til 620. Det går ikke, der meldes
4 , som ikke dobles. Dette er spillets
”guldmelding”. 4
er usættelig, men
kommer man i den? I serie 1 var 2 par i den,
og kun et enkelt par fandt offeret i 4 . I
serie 2 var kun et enkelt par endt i 4 , men
ingen var i det gode offer 4 . I 4 er der en
taber i spar, hjerter og ruder. 4 doblet
giver 7 stik, men kun 500 til Ø/V og udoblet
150.
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Nord åbner med 1 . Kan du se
konkurrencen for dig? Hvad sker der. Kik på
det, inden du går videre.

Her kommer et
kort man skulle tro
stammer fra et spil
på nettet.
Mon disse 2 kort
kommer med påtrykte koder til
kortblandemaskinen?

Lassie til et deprimerende møde i appelkomiteen

Er vi kommet til Slagelse for at spille
kort – eller hvad?
En del borde gad ikke deltage i kampen i
dette spil. 5 borde i serie 1 og 3 borde i serie
2 fandt det ikke opportunt at deltage med
andet end 4 passer. Vil man have point,
bliver man altså nødt til at være aktiv. Både
N/S og Ø/V forsøgte sig, alle med vekslende
held! Var det zonestillingen, der var
årsagen?
Ø/ alle
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En spøjs ruder 2!
Hvad motivet er,
står helt hen i det
uvisse.
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Efter sidste måneds katastrofe med tilkaldelse af politi, blev Lassie - som var
turneringsleder i opgøret – naturligvis
indkaldt til mødet i turneringskomiteen.
Stemningen her var mildt sagt afslappet.
Lassie gjorde sit bedste for at overbevise
formanden om, at karantæne var for mild en

dom. De 2 af komitemedlemmerne var
tilsyneladende midlertidigt ikke til stede, og
de 2 tilbageværende viste ikke megen
interesse i Lassie´s argumenter. Lassie
kaldte dem efter mødet en gang pampere,
som ikke var deres opgave voksen.
Lassie: ”Jeg stopper som turneringsleder!”
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MELLEMRÆKKEN
Lørdag d. 11. november blev 2 kampe mere
afviklet. Som I husker fra de første kampe,
gik det ikke helt godt for vore hold. Bedste
placering overhovedet var en 8. plads! Der
var plads til forbedringer. Der blev rettet en
smule op på tingene. Resultater og stillingen
er her,

Det er rart med lokalopgør, men 2 af slagsen
i samme runde er lidt ærgerligt. Vi må kikke
lidt efter et spil fra de 2 indbyrdes kampe.
Ved det ene bord sad Knud G. Rasmussen
og Hans Jørgen Kolding N/S mod Thomas
Nielsen og Hans Ulrik. Her gik det helt efter
bogen. Resultatet var 4 med 12 stik = 480.

Mellemrække 1
Vera Petersen – Ole Colding Olsen
15,24 – 4,76
Ole Colding Olsen – Niels Hagemann
15,50 – 4,50
Ole Nr. 8 med 35,02 KP
Mellemrække 2 X
Lokalopgør:
Claus Moesgaard - Knud G. Rasmussen
16,90 – 3,10
Claus Moesgaard – Jens Westergren
17,41 – 2,59
Claus Nr. 4 med 49,64 KP
Lokalopgør:
Knud G. Rasmussen – Claus Moesgaard
3,10 – 16,90
Ruth Larsen – Knud G. Rasmussen
9,78 – 10,22
Knud Nr. 11 med 16,22 KP
Mellemrække 2 Y
Lokalopgør:
John Maagaard – Bent Daugaard
18,61 – 1,39
Sten Larsen – John Maagaard
15,24 – 4,76
John Nr. 7 med 37,91 KP
Lokalopgør:
Bent Daugaard – John Maagaard
1.39 – 18,61
Bent Daugaard – Henning Druedal
4,00 – 16,00 – 3,76
Bent nr. 12 med 14,76 KP

Fra det andet lokalopgør fandt vi dette spil.
Ved det ene bord var John Maagaard – Hans
Knudsen N/S mod Margit og Bent Daugaard
som Ø/V. Hvis du kikker på spillet, tror jeg
du selv vil kunne spille de 12 stik hjem uden
hjælp. Problemet her at få makkers antal
esser uden for ruderfarven. Har makker bare
ét, er slemmen i hus. Voidwood er her et
godt hjælpemiddel. Med en 5 melding, ja
så er man i slem alligevel. Vi er altså ude i
en gættekonkurrence. John og Hans valgte
rigtigt og meldte slemmen.
Ved det andet bord var Gorm Jensen og Carl
Andersen mere tilbageholdende. De
”nøjedes” med at melde 5 . Der var ingen,
der fik andet end 12 stik. Der var åbenbart
ingen, der kneb efter
K. Sikken en
fordeling! Det er nemt at få points, når man
gætter rigtigt.
Ø/ alle

Knud G. spillede lige efter bogen
Ved det andet bord var det Claus Moesgaard
og John Munk, der sad N/S, og på den anden
led sad Hans Olesen og Niels Thomsen. Her
gik Ø/V ind i konkurrencen uden at skele til
zonestillingen, idet de ”offermeldte” i 5 ,
som naturligvis blev doblet til 800 for 8 stik.
Ø/Ø-V
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Dette resultat var dog ikke alene om at
forårsage det lille nederlag i det indbyrdes
opgør.
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hold i spar. Så meldte stormesteren 4 for
at konkurrere eller genere. Jeg fik pludselig
lyst til at doble.
S (den unge mand) V (Pia) N
D
2

Ø (red.)
1ut
P
D

P
2
3
4
Alle pas

Det var sjovt at
spille i mellemrækken igen og
møde ungdom-men
og også mange af de
rigtig gamle.
Her ser du spillet,
hvor bordet er uden
indkomster.

Pia lå på lur

Ø/ alle
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Den unge mand (nok turneringens yngste)
var kommet til Køge med sin erfarne
stormester (Ekenes). Efter 1 ut fra mig
doblede junior, for at makker skulle melde
2 . Det er er en ny konvention. Han (Syd)
ændrede til 2 . Nu ville Pia også være med
og meldte 3 , forklaret som spørgsmål om

Det kostede 1400 for 5 for lidt.
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Wonterghem

Et svært spil
Vi spillede i lørdags i mellemrækken, og det
gik ikke alt for godt. Vi havde et meget
spændende spil, som gav lidt diskussion i
pausen:
16
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Ved begge borde åbnede Ø med en UT og
Nord viste begge majorfarver. Lisbeth og
undertegnede meldte 5 ruder og fik 11 stik.
Ved vores makkere Karsten Meiland og
John Maagaards bord kom modstanderne i 6
ruder, hvor John i nord også havde vist
begge majorer og doblet en hjerter melding
fra V, som udspilsdirigerende. Karsten
spillede pligtskyldig hjerter ud. Går John nu
på esset er der 12 lette stik, men er der også
det hvis han stikker hj.7 med nieren?
Øst trækker trumf i bund og de tre store klør
fra toppen. På den sidste klør er N i
problemer. Kaster han spar står sparerne og
kaster han HJ B, sættes han ind på esset og
skal spille ud fra sine spar.
K8
EB
D7
D
B

eller et bevis på at selvironi nogle gange er
et nødvendigt onde!
Vi fik 8 nuller, og det kan være en hård en
at sluge. (I får kun de 5. red.)
Det startede i spil 7
7
S/Alle
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5 gange NUL point

melder fra BK 83

E9
83
Syd er sat ud af spillet.
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Jeg åbnede med en klør i Ø. Syd doblede.
(jeg havde nok meldt 3-4 hjerter i stedet
for!) Nu har vi den aftale, at man godt må
lægge sig på lur, så V passede. N måtte vise
sin bedste farve udenfor klør, så 1 ruder, mig
pas, S 1 hjerter. Makker var nu lidt presset
og meldte 2 klør. (jeg havde lovet 4 klør) pas
pas og S 2 hjerter. Nu kunne både V og Ø
have klaret ærterne ved at melde 2 spar, men
nej. Da den kom rundt til mig meldte jeg 3
klør. Tåbeligt. Jeg havde en gratis to spar til
rådighed, men jeg meldte 3 klør. Doblet af
N og to ned. 0 point
Og videre:

T54
T83
K86
EK65
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Makker åbner i V med en hjerter, jeg melder
2 ruder. Nu melder makker 2 spar som er
revers eller en tretrinspresser eller hvad I nu
kalder det. Det lover mindst 16 point, men
hun har jo en spillestærk hånd. Jeg melder 3
klør som 4.farve. Det betyder: Makker
fortæl noget mere. Nu meldte hun 3 hjerter,
som viste 6 hjerter. Nu flyttede meldesvinet
fra V til Ø og jeg gik amok med 5 hjerter.
Det spørger makker, om hun nu virkeligt
mener, hun har gode hjerter. Det havde hun
og meldte 6 hjerter. 4 som i fire ned i en
frivillig meldt slem. 0 point!

S 1 klør, makker 2 hjerter. Svag hånd med 6
hjerter. N 2 spar. Nu meldte jeg 3 klør som
viste ruder, men makker var ikke helt med
på spøgen og meldte 3 hjerter med hendes
single ruder. Doblet. 4 stik og 1100. 0 point

Næste spil:

Næste:

8
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Vi går videre:
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Efter 3 passer åbner S med en hjerter,
makker dobler, N 1 spar, jeg melder 1 UT, S
2 spar og 3 gange pas. 2 spar vinder. Her
synes jeg faktisk, det er lidt svært at finde ud
af om vi fejlede? Skal 2 spar sættes, bør vi
melde mere og i så fald hvad. 2 UT vinder
nok, men med 20 point tilsammen virker det
ikke som god bridge på sigt, 3 i minor på en
4-3 fit eller skal vi sætte 2 spar? 0 point

EK
975
954
D9754
8763
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Makker åbner i V med 1 hjerter, N dobler
(ikke min cup the, jeg havde passet) jeg
melder 1 UT og S melder 2 spar, som går
rundt til mig. Hvad nu lille Michael? Ja en
mere fornuftig spiller havde vel meldt 3
klør, 3 hjerter kunne vel også komme på
tale, men nej! Hvad fandt jeg på! Jeg
doblede. Par turnering, jeg havde jo
benægtet 4 spar osv. Jo, jeg havde
argumenterne på plads. Makker passede
glad med sine gode spar og havde jeg nu fået
spillet klør i tide, i stedet for hjerter ud, så
var spillet ikke kommet med i bridgehjørnet
den her gang, men med mit geniale udspil,
vandt 2 doblede spar!
0 point
I spil 16 lavede vi ikke fejl! Her meldte Axel
og Sus en god 5 ruder, som de eneste og
vandt 11 stik. 8 til dem. 0 point til os.
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Min hemmelige makker
Det var tirsdag og vi
skulle spille makkerpar.
Det var gået rimeligt
inden kaffepausen, da
dette spil dukkede op.
Jeg var Nord og havde
lyst til at spærre med 2
. Desværre havde vi aftalt at spille med den
nye konvention, hvor 2 viste begge major.
Det blev altså pas fra mig og næste hånd.
Makker valgte at åbne med 1 , for som han
sagde Jeg får ikke vist 5-farven på anden vis.
Vest havde ikke lyst at melde, og jeg syntes
godt, at jeg kunne snyde lidt og prøvede med
2 . Makker gik direkte i 3ut. Jeg undrede
mig lidt over, hvad han havde. Makke sagde
bagefter, at han ikke kunne se nogen slem,
når jeg ikke havde spar med.
Vest spillede D ud, og jeg tog første stik.
Pausen, der kom, brugte makker nok til at
planlægge overstik. Nu kan du prøve at
planlægge og gætte på, hvordan makker
spillede. Der var jo kun 8 topstik. Prøv ikke
at snyde, ved at kikke på hele fordelingen.
Det kunne måske hjælpe dig.
N/ alle

”Jeg mangler et stik, og der er 3 muligheder
for det niende. Klørene 3-3, ruderne 3-3
eller K i plads. Nu gælder det så om at
spille i rigtig rækkefølge. Ruder først duer
ikke, så kan man ikke komme over til den
sidste klør. Går spar knibningen galt, er der
ikke tid til at prøve klørene.
Altså 3 til E og K. Det gav det niende
stik, da DB faldt ud. Har Øst DBT, sidder
de 3-3, og har Vest T så spiller jeg 5 og
har det sidste klørstik på 9, med indkomst
i ruder.”
Det var en lang forklaring, men jeg måtte
nikke anerkendende. Det var godt, jeg
meldte 2 . Havde jeg meldt 1ut, skulle jeg
have spillet 3ut.
N/ alle
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Makker fortalte:

Hvad har fodbold med
bridge at gøre?
Intet !

Du får et spil fra turneringen.
Jeg har blandt andet det princip, at når man
har 2 åbningshænder, skal man i udgang.
Det går som regel godt, MEN ikke lige her.
Normalt åbner Vest med 1 og Nord dobler.
Øst har 12 HP og hold i begge major, så
hvorfor ikke prøve 3 ut.
Klørfarven er ikke meldt, så i stedet for at
spille ud i en af makkers farver prøver Syd
med klørudspil. Så kan 3 ut vinde, da der er
spillet ud fra esset. Prøver man at finde
makker er 3 ut en hård nød at knække. Du
ville selvfølgelig spille hjerter ud.

Solskinsturnering
Skælskør og omegns
bridgeklub
Top 5 resultater:
Orange række
1 Svend Mygind – Henrik Parl
2 Bodil & Hans Nielsen
3 Irene Collet – Hans Theilgaard
4 Ulla Wenzzel – Arne Poulsen
5 Tim & Mikkel Grønnegaard

V/ alle
36
34
32
24
23

Blå række
1 Ib Larsen – Poul Rasmussen
48
2 Sonja & K.E. Rasmussen
23
3 Birgit Dybro – Jette Nyvang
18
3 Helle Bergman – Benny Kristensen
18
5 Birgitte Kirkeskov–Annette Treschow 17
Gul række
1 Heidi Baran – Pia Jørgensen
2 Sonja Christensen – Ulla Larsen
3 Kirsten Ellekjær – Søs Jannerup
4 Grethe Andersen – Bodil Vestbjerg
5 Kirsten Matthes – Jens Aa. Petersen

43
34
26
24
23

Rosa række
1 Jette Ø. Jensen – Jens Peder Jensen
2 Merete Prammann – Hanne Tew
3 Maritta & Per Jarmer
4 Peter Nielsen – Børge Pedersen
5 Bent Hansen – Bjarne Hansen

69
54
28
26
14

Grøn række
1 Birgit Kofoed – Henny Olsen
2 Doris Kjeldgaard – Jørgen Brønsro
3 Heather Strandberg – Poul E. Schouw
4 Jeanette & Joen Guldbrandsen
4 Bibs Lyngsdal – Annie Ulrich

46
41
32
30
30
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ET864

NYTÅRSBRIDGE
Åbent Hus
Asnæs Bridgeklub
28-12-2017 kl. 19:00
Styrkeinddelte rækker. Vinpræmier.
Pris: 50 kr, incl. Boblevand og Kransekage.
Tilmelding til Paula. Tlf 29292285 eller
mail: sindholt@gmail.com
Seneste tilmelding 23-12-2017
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Fra ”gamle” dage

Hvad gør du?

Kort hukommelse

For 20 år siden:

I spiller holdturnering med ingen i zonen.
Du har denne hånd og makker åbner som
giver med 1 og næste melder 1 ?

Efter at have sendt besvarelsen til ”Din
melding”, tilføjede Per Granlund dette:

KD42

DT864

98

D3

Jeg vil altid doble. Hvorfor? Hvis jeg melder
5-farven (hjerter), så forsvinder sparfarven
og man har kun vist 4-farve i hjerter. Det
er en dårlig beskrivelse af hånden.
Som man kan se af fordelingen vil Øst støtte
til 2 og Syd må melde pas, da der ikke er
point nok til at introducere sparfarven Du
som Nord har ikke point til at melde 2
(revers).
S/ alle

Sådan!
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Det får mig til at huske et spil fra 31.03.2014
Det var hold og vi spillede mod Bente
Hvilsom og Inge A. Andersen.
Makker Ege Christiansen spærrede med 2
(en taber for meget).
Pas fra Inge. 4 fra mig. Dobler fra Bente,
pas, pas og jeg redobler.
5 ud (4de højest) til Es.
T går rundt. Makker ved nu at øst kun har
2 hjerter, og 5 spar. Derefter 7 stukket
med 8 eren. 9 til D og E med afkast af
4.
5 til 6. 7 til K, D med afkast af klør
fra Øst og Syd (eller trumf og overtrumf).
9 til
E og ny hjerter til trumf og
overtrumf. 10 stik.
Synd at Ege ”glemte” at knibe i ruder og fik
en hjertertrumfning fra Bente og gik 2 ned.
Minus 600 i stedet for plus 1080. Vi tabte
kampen og dermed 1. pladsen.
Ø/ alle

Hvis du har denne hånd,
KD542

DT84

T7
EKD3
ED85
E53
-

98

D3

er det forsvarligt at melde 1 , selv om jeg
vil foretrække doblingen. Hjerterfarven
forsvinder ikke så nemt. Den kan du melde
næste gang, samtidig med at du viser 5-4
fordeling, det kræver ikke så mange point.

BT65
K6432
KB64

N
V Ø
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ED432
98
BT7
T87

KB9865
742
9
D92

Har du en anden mening? Skriv til bladet,
hvis det er tilfældet.

6

Din Melding?
Har I en aftale her? Hvad
går den ud på? Hvad vil du
melde og hvorfor? Makker
åbner med 2 (6-farve 510) og næste hånd melder
2 . Er dobling negativ/
straf? Spørger 2ut om makkers styrke? Er 3
en mulighed? Det er makkerpar.
Lad os få et svar med denne hånd:
EDT42

B

8

K98653

Karsten Meiland, BK 83
Ja, jeg har en makker aftale, dobling efter
svag åbning fra makker er straf. Hånden her
anser jeg ikke at være stærk nok til at doble.
Derfor er mit valg pas.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Vore spærremeldinger er baseret på tabere.
På 2-trækket: 7 uz og 6 iz og max 9 Hp (vi
åbner med 10Hp)
Normalt har vi negativdoblinger til og med
4 , men efter makkers spær er dobling af
en indmelding straf.
Ny farve betyder, at min farve er længere og
bedre end din. (absolut ikke krav).
Overmelding søger efter cuebid og 2 ut
spørger efter styrke. (farve først, styrke
sidst).
Min melding:
Pas er for passivt, dbl er forkert, da fjenden
nemmere kan finde deres ruderfit. De har 4,
5 eller måske 6 i deres kort (9-10 rudere
og krydstrumfning). Jeg har 2-4 stik til
makker, men kun 1 i modspil.
Derfor spærrer jeg videre med 3 .
Fordelen ligger i at, hvis fjenden til venstre
har de 3 sidste små spar, kommer de i en
forkert kontrakt, og det er sværere at finde
rudertilpasningen. Det gør de med garanti
ved en dobling.

Svend Stenhøj Nykøbing BK

Ø/ N-S

Min melding er pas. Hvem siger vi
overhovedet kan sætte 2 spar? Der er måske
kun 3 sparstik og et muligt klørstik på min
hånd. Makker har måske slet ingen stik.
Hånden synes jeg slet ikke er god nok til at
melde videre på. Var der ikke blevet meldt
2 spar, havde min melding stadig været pas.
I den aktuelle situation ville 2ut spørge om
hjerterfarven, og dobler ville være straf.
Jan Petersen, Kalundborg
Niels og jeg spiller med kravpas/negativ
dobling til og med to spar.
I en makkerparturnering vil jeg tage chancen
med en kravpas og så håbe at vi kan sætte 2
par et par gange.
De to alternativer med tre hjerter efter
makkers dobling på kravpas eller evt. 3 klør
ser ikke så appetitlige ud.

Redaktionen blev nysgerrig:
”Er det ikke kun efter åbning på 1trinet, at I spiller kravpas?”
Jans svar:
”Nææ, det er samme ordning”
Otto Rump, Skælskør
Med min mest faste makker melder jeg 3
klør – der er ikke 15 p. som kræves til D
eller 2UT.
Resultaterne:
N/S

V 4SP D
S 2SP
S 3UT
S 2SP
S 3UT

8
7
7
6
4

Ø/V

6
987
D765
DT743

EDT42
B
8
K98653

N
V Ø
S

Pokalturneringen

K8
ED6532
T432
B

B9753
KT4
EKB9
E

Spillet kommer selvfølgelig også.
Se i næste spalte hvordan fordelingen var.

I den ”fine” række for vindere af første
kamp havde vi 3 hold med.
Ib Larsen, Sorø BK – Lisbeth Bentsen
115 - 111
Thomas Nielsen, Kalundborg BK – Anders
Hagemann
63 - 88

BK 83 inviterer

UniBrew
½ SØLV:
Præmierne er sponsoreret af
ROYAL UNIBREW
Bridgecenteret Onsdag den 27.
december 2017, kl. 19.00.
Pris for deltagelse inkl. 2 stk.
smørrebrød, kaffe, te og kakao, kr.
125,-.

300
100
200
200
500

Vi havde alle vores hold
med endnu. De, der tabte
første kamp, fik en ekstra
chance i opsamlingsrunden. Det var altså
muligt, at alle kunne fortsætte. Her er
resultaterne med vindere i blåt:

Øl og vand til sædvanlige priser.
Tilmelding:
Telefon: 5852 3886 eller 4038 1588
e-mail: 2312@mail.dk
eller listen i Centret.

John Maagaard BK 83 - Niels Trier
75 - 86
I ”B-rækken” havde vi 4 hold, der tabte
deres kamp i runde 1.
Anders Neimann –
Kalundborg BK 49 - 91

Jan

Petersen,

Peter Møller-Nielsen, Vig BC – Bo Tinning
V.U.K.
Bent Daugaard, Kalundborg BK – Peter
Quist
79 - 103
Torben Fersløv – Jens Peter Simonsen,
Rørvig BK
115 - 83
Disse resultater bringer 4 af vore hold videre
til 3. runde, som spilles 14. januar. Denne
runde er for hold, der har vundet en og tabt
en kamp. Det er altså en sidste
opsamlingsrunde- Fremover er det knald
eller fald. Ib Larsen sidder over (vundet 2
kampe), så vi har stadig 5 hold med.
Mere pokal næste side
7

Med 5 hjemmekampe burde der være gode
muligheder for at få nogle spil i bladet. Her
kommer da også først et spil fra Hans Ulrik.

Fra et af
vinderholdene
kommer dette.

Selve kampen skulle vi have vundet, men
som næsten altid har man sig selv at takke
for et nederlag. Vi førte med 20 imp inden
de sidste 8 spil, men vi spillede skidt de
sidste 8 spil, så vi tabte forholdsvis sikkert.

Det var en glad
Ib Larsen, der
efter 2 sejre
sendte dette spil.

Ved det andet bord spiller vore holdmakkere
5 ♠, som gik 2 ned og afleverer 100.
Nettofortjeneste 500 = 11 imp.
Pointen må være, vælg aldrig et udspil hvor
der er risiko for at give spilfører tempo til at
vinde sin kontrakt, hvis den med det rigtige
udspil næsten med 100% sikkerhed sættes 1.
Og så oven i købet doblet.

N

Et spil fra kampen:

5

N: Thomas Nielsen
S: Hans Ulrik Petersen
Ø: Per Ekenes
V: Per Schwerdtfeger
N/ NS

P

N/ ingen

KDT874
ET2
EB42

EDB543
52
85
K92

KT862
E9
K974
85

N
V Ø
S

Udspil

Ø
D
P

E efterfulgt af

B74
D75
T87
B532

Fra Bent Daugaards hold kommer dette.
Kaptajnen var ikke med, da en ferie skulle
afholdes, så vi har fået dette fra Lene Holst,

T5
EK4
KDB6542
9
N
V Ø
S

29 V/ alle
KD9832
6
E6
EDT6

E6
BT9832
9
K874

97
B63
DB64
DT76
N
1
5

Men se nu lige her. Vores holdpaller var
endt i 5 D hos Syd. Så når man ikke har
spillet sammen før, kan der ske misforståelser, der vil noget. 5 stik, heldigvis uden
for zonen = 1400.
Du får lige meldeforløbet, da det ikke er helt
så ligetil at gennemskue årsagen til ”katastrofen”.

S

V

2
P

4
P
9.

Thomas meldte korrekt 5♥ zonestilling taget
i betragtning, Problemet er kongernes
placering. Sidder de bagpå kan Thomas ikke
vinde, sidder de foran er der ingen
problemer. Sidder de fordelt, skal han gætte,
hvordan de sidder.
Rent gæt, men Thomas tog en lille
tillægschance ved at trække ♣Es (større
chance for kongefald i klør end ruder).
Korrekt ræsonnement, men desværre skulle
han knebet i klør: 5 ♥ -1, hvor 4 ♠ ikke kan
vinde.

N
Ø
S
V
1
1
D 2
3
4
P
P
5
D alle pas
Min makker Jens Erik Jensen sidder Nord,
og er kommet i 5♦ doblet efter ovenstående
meldeforløb.
Umiddelbart ligner det 1 bet, med det
oplagte udspil af ♠K. Men Øst ville have
mere, og valgte at spille ♥6 ud for at få en
trumfning på ♦6. Det var fatalt, ♥Kn fælder
♥D, som stikkes med ♥K. I stik 2 spiller Nord
♦Kn, Øst falder fra i håb om en honnør hos
Vest, hvilket var fejl nr. 2. Trumf Es fjernes,
og den rejste hjerterfarve giver afkast til de
2 sorte tabere. 12 stik 650 noteres.

D
875
BT86543
T7

ET6
B632
D
EK964

Ø
D
P

S

1
D

V

(1) Nord opfatter meldingen som
naturlig med ruderfarve og 11-14
HP. Den var ment som begge
major. Syd flygter til hjerter med
single ruder.
2 spil = 25 skæve, og vi tabte med 24.
30 Ø/ ingen

B9875
D4
E972
82
N
1
P

S

2 (1) P
5
P
alle pas

Det blev 16 IMP til fjenden i spil 30.

K432
EKT9
K
DB53

N
V Ø
S

Ø
1ut
P
D

V

5 (mig!)
alle pas

Udspil K og 3 for lidt til 800. Vores
holdmakkere havde solgt ud til Øst med 1 ut,
der fik 4 stik, som gav 300. 11 ud
I spil 30, som altså kom lige efter
ovenstående ”uheld”, endte Hans Henning
(Ø) i 3 , som gik en ned.
N
Ø
S
V
1
P
2
3
3
alle pas

75
T82
KB3
DT764

KD62
6
ED9865
B3
N
V Ø
S

E43
EKB73
T74
E5

BT98
D954
2
K982
😊 Det var 4 hyggelige fyre, så pyt. 😊
Lene
Der er trukket lod til 3. runde 14/1 således:
Peter Møller Nielsen-Jacob Cholowa
Niels J. Engel – John Maagaard
Flemming Øster – Thomas Nielsen
Torben Fersløv – Jan Petersen
Ib Larsen oversidder
8

Distriktsmesterskab

Ø/ N-S

Åben par
20 par var mødt op. Ikke siden 2013 var så
mange tilmeldt. Bedste halvdel blev:
1 Pia Larsen – Thomas Nielsen
2 Karsten Meiland - John Maagaard
3 Irene C. Collet – Otto Rump
4 Carl Andersen – Carl Erik Møller
5 Birgit Fog – Arne Poulsen
6 Svend Stenhøj – Ole Svinth
7 Hans-H. Nielsen – Preben Jakobsen
8 Sonja & Leif Andersen
9 Susanne Anker – Inger Trosbjerg
10 John Fog – Niels Thomsen

146
111
103
104
56
53
39
27
6
-3

Pia og
Thomas og
deres
velfortjente
præmier

94
KD7
97432
D83

N
V Ø
S

EKDB
853
KT8
E76

Pia var Vest og fik (lidt heldigt) E i udspil.
Nu gjaldt det om at få stik på K og D for
at nå de 9 stik. Efter hjerter igen spilles ruder
mod kongen. Tager Nord for esset, kan der
ikke fortsættes i hjerter. Nu er man hjemme,
hvis K sidder foran damen. Det gjorde
den! Ingen andre var i 3ut.
Var der nogen slemmer? Ja, ja, der var flere.
Nu taler vi altså kun om dem, der både blev
meldt og vundet. Dem var der 6 af. Her er
en af de skrøbelige, der afhænger af DB
blanke i 6 . Sådan sad det. Der var da også
kun 2 par i denne slem. Ydermere var B
ikke blandt Vest´s firfarve, hvilket også var
heldigt. Var det en dårlig slem?

9754
KD7
DB
K754

D63
E863
T964
D2
N
V Ø
S

dem. Nøglen her er at finde det 12. stik. Der
er ikke nemt for Vest at se, hvad der skal
kastes af på de 3 ruderstik. Udspillet var
8. Godt udspil! Nord klarede den
alligevel. Hvordan er ikke let at se.
Det var Birgit Fog - Arne Poulsen, der tog
en medtop mod mestrene.
N/ ingen

T853
BT962
DB
KB

S/ ingen

Lige fra første runde var Pia og Thomas i
spidsen, og det holdt lige til sidste stik.
Ib Larsen var turneringsleder. Han havde
kun 3 tilkald om uregelmæssigheder.
En ny funktion i bridge-mate var også skyld
i 2 andre tilkald. Bridge-mate fortæller, at
der er fejl enten i spilfører, udspil eller
spilnummer. Dette kan lade sig gøre, idet
kortfordelingen er blevet integreret i
systemet.
Vi starter med et spil, der gav mestrene en
top. Det var dagens andet spil

762
E4
E65
T9542

B
BT9542
875
T93

EKT82
EK32
EB86
Her kommer så én, hvor mestrene ikke
kunne sætte 6ut.
Her var 2 ut-hænder over for hinanden og 4
par satsede på 12 stik. Det gik godt for 3 af

976
D762
6
KB742

E43
E83
EKB5
T96
N
V Ø
S

DT5
B95
T9842
85

KB82
KT4
D73
ED3

NYTÅRSKUR i Bridge 83,
Sølvturnering
Søndag den, 7.01. 2018, kl. 9.30-17.30.
Præmier ved Royal Unibrew
Spillested:
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A,
4200 Slagelse.
Turneringsform:
Seedede rækker – EDB kort – Bridgemate.
Pris:
kr. 250,- inkl. frokost, kaffe/te/kakao hele
dagen. Øl, vand og vin til centerets priser.
Tilmelding:
Bridgecenter tlf. 5852 3886.
mail 2312@mail.dk
Eller på listen i Centret.
Tilmelding regnes først som modtaget, når
betaling foreligger. Sydbank, reg. 6820
kontonummer 1276778.
HUSK NAVN OG ADRESSE.

Voidwood
Voidwood bruges, når man er renonce i en
sidefarve. En speciel spørgemelding efter
esser. Normalt tælles 5 point for en renonce,
hvis vi har fundet en trumffarve. En
storeslem med en renonce og kontrol i de
øvrige farver kræver ikke mere end 27-30
HP. Det sker, hvis alle fjendens værdier
sidder i vores renonce farve!
Nu kommer vi så til et eksempel på brugen
af Voidwood.
Efter 1 - 3 (4-farve og 10-11 HP) er 5
Voidwood.
Der spørges efter antal esser uden for
klørfarven, og der svares med samme trin
som i RKC 1430.
5 = 1,4 esser og 5 = 0,3 esser. 5 = 2
esser uden trumf dame, og 5ut = 2 esser med
trumf dame.
Makkers og din hånd kunne måske være:
EK5
9

KDBT765
E832

KBT
ED74

T863

Det er forståeligt, at dette kun kan bruges i
forbindelse med majorkontrakter. I
minorkontrakter kommer man jo automatisk
i slem, da svarene optager for meget plads.
Ved en klørslem er Voidwood ikke god med
en renonce i f.eks. spar.

Det var så 9 sider med god læsning til
juleferien. Januar nummeret bliver ikke så
fyldigt, idet der ikke spilles så meget i
december. Har du alligevel et spil, så kom
med det!
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