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Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk

Så skriver vi 2018 og ny farer venter ved
bridgebordet. Fat mod, måske bliver det et
godt år, med masser af gode spil. Skulle de
gode spil have en overvægt i forhold til de
dårlige, ja så kan det vel ikke gå bedre.
Selv håber jeg mit handicap forbliver
mindre end 20,00. Så må I selv bakse med
jeres eget.
Et andet ønske for året er, at flere vil deltage
i distriktets turneringer. Kom ud af jeres
klubfokusering. Prøv kræfter ude i
”virkeligheden”.
Godt nytår

5927 7761

B-rækken
1 Birgitte Daugaard – Flemming Larsen 127
2 Uffe Kjær – Kjeld Alfast
122
3 Ruth Hansen – Paula Sindholt
113
4 Maiken Kiel – Michael Jensen
109
4 Carl Elkjær – Hans Jørgen Grieger 109
C-rækken
1 Jette & Erling Pedersen
108
2 Inge Hansen – Kristian Nielsen
104
3 Ejner Bering Bryld – Svend Hviid
87
3 Connie Christiansen – Ole Johansen 87

Red.

Min hemmelige
makker
På en makkerparaften
havde jeg en af mine få
inspirerede meldinger.
Min hånd så fuldstændig værdiløs ud, så
andet end pas kunne ikke komme på tale.
Ikke overraskende åbnede Øst med 1 ut. Den
kunne makker doble, så var næsten alle
pointene placeret.
Vest overførte nu til spar med meldingen
2 . Så kom det til mig, Jeg doblede. Så
kunne makker roligt spille hjerter ud, så han
ikke skulle åbne andre farver. Øst svarede
med 2 , som han skulle. Makker havde
ikke noget at tilføje og vest meldte nu 3 ut,
som Øst lod stå.
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Aftenens spil:
N/ ingen

NYTÅRSBRIDGE
Asnæs BK

Resultater fra
28/12
Der blev spillet i 2 5-bords og 1 4-bords
række. Bedste halvdel:
A-rækken
1 Bodil & Ole Halvorsen
2 H. J. Ligaard - Gudm. Magnusson
3 Hanne Knudsen – Ole Svinth
4 Gitte Druedal - Peter Møller-Nielsen
4 Michael Ross - Jens Peter Simonsen
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Det var spillet, hvor det var lidt flovt ikke at
være i slem. 2 par i A-rækken var de eneste
i 6 . Et enkelt par i C-rækken var i 6 ut. En
del fik alle 13 stik, især med hjerte i udspil

Makker spillede som anvist 3 ud til 9, T og
bonde. Øst kunne nu med normal sits se 9
stik. 2 i hjerter, 5 i spar og 2 i ruder + evt. et
klørstik.
Uha, sparene sad 4-1. Efter K og D blev
der spillet endnu en spar, så farven blev
rejst. Der var jo en ”sikker” indkomst på
D. Det blev så 3 sparstik og 2 i hjerter da
makker inde i spar spillede hjerterholdet
væk med kongen. En lille klør mod damen
gik ikke godt. Makker stak med esset og
spillede hjerter. Vi fik et sparstik, et i klør, 4
hjerterstik og endelig 2 ruderstik. Spilfører
havde jo de første 5 stik, så mere kunne det
ikke blive til.
Efter spillet var jeg spændt på at få
anerkendelse for den noget friske dobling,
som bad om udspil i hjerter.

Makker er en meget jordnær spiller, som
ikke er så flink til ros. Han sagde:
”Hvis du ser på min hånd, er det eneste
rimelige udspil i hjerter. Det havde jeg
under alle omstændigheder spillet ud. I dette
tilfælde er der vist en 5-farve i spar hos Vest,
og med en ut-hånd hos Øst ser hjerterudspil
til at være eneste mulighed. Hvis E er hos
Vest, er den solgt alligevel., og har Øst
esset, har jeg stadig kongen bagpå. Jeg må
dog tilstå, at din dobling hjalp mig til at
spille hjerter igen, første gang jeg kom ind
igen. Det var godt jeg spillede kongen og
ikke 7´eren.”
Der var antydning af et smil bag de sidste
ord.”
Uden fordelingen er det ikke så nemt at
overskue det hele, så her kommer den,
V/ alle
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Distrikts hold
Har ikke spillet kampe siden sidst
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MELLEMRÆKKEN
Lørdag d. 2. december blev der afviklet en
enkelt kamp i mellemrækken.
Mellemrække 1
Jari Hansen – Ole Colding Olsen
13,62 – 6,38
Ole er nu nr. 9 med 41,40 KP
Mellemrække 2 X
Claus Moesgaard – Jens Westergren
17,41 – 2,59
Claus er nu nr. 4 med 57,97 KP
Jens Westergren - Knud G. Rasmussen
17,87 – 2,13
Knud er nu nr. 12 med 18,35 KP
Mellemrække 2 Y
Henning Druedal – John Maagaard
9,35 – 10,65
John er nu nr. 7 med 48,56 KP
Steen Larsen - Bent Daugaard
18,90 – 1,10
Bent er nu nr. 12 med 15,85 KP
Det var ikke nogen opmuntrende lørdag.
Der var ingen avancementer. Vi håber på
fremgang 6. januar.
Redaktionen har fisket lidt på resultatsiderne og fundet et par spil.
Vi er her i MR 2X.
Du skal se vel nok den største dobbeltdækker Moesgaards hold har noteret i
længere tid. Claus og John kom ret naturligt
i 3 ut hos Vest. 6 kom ud. Mon ikke Syd
fik fat i et forkert kort inde på E. Vest
havde åbnet med 1 , så spar ud var gratis
og ville overlade til spilfører at gøre forkert.
Vest fik sine 9 stik til 600.

Ved det andet bord var Thomas og Hans
heldige, idet Øst var kommet i 5 . Hans
kunne altså ikke finde det grønne kort i
kassen, så det blev det røde. Han trak E.
Klør til makker og en hjertertrumfning. Det
endte med 7 stik til spilfører og 1100.
En samlet indtægt på 17 IMP.
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Knud G. og Ole spillede 3 ut hos Øst med
B i udspil. Den var ikke nem og endte med
kun 7 stik. Holdmakkerne Hans og Niels
satte 2ut hos Vest én gang.
Ø/alle
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Vi snupper lige et mere. Her skal vi ikke
kikke på vores spilleres indsats, men på
spillet. Ved 11 af de 12 borde var kontrakten
4 . 6 par vandt og 5 fik kun 9 stik. Af disse
5 par fik de 4 udspil i spar. Det gjorde det
besværligt at få trumfet både en hjertertaber
og en rudertaber.
Et andet typisk udspil var E.
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Vi går til MR 2Y.
Her har blandemaskinen sørget for en lidt
spøjs fordeling. Mon ikke det de fleste
steder er gået med Øst 1 . Syd 2 . Vest 3
. Nord Pas (i zonen), og Øst satser på 3ut.
Dette var også normalkontrakten, som vandt
10/11 stik.
Søren og Michael fra Johns hold ”ofrede” i
5 D hos Nord til 800, medens holdmakkerne Michael og Lisbeth spillede mod
5 med 10 stik.
Bent Daugaard & Margit var også i 5 hos
Øst med 10 stik. Her var Gorm og Carl
tilskuere til, at Øst vandt den usættelige 3ut
med K i plads.

Så kikker vi på ”superligaen” MR 1
Vort hold her klarede lige med nød og
næppe en uafgjort kamp denne lørdag. Der
var en hel del svipsere rent meldemæssigt.
Én for lidt i en 3ut med 9 oplagte stik. En
ikke meldt slem, hvor 13 stik var normalt.
Ja, ja, der måtte da også være nogle gode
spil. Vi har fundet frem til dette:
Her var Vagn og Pia som Nord kommet i
3ut. Den blev kun vundet ved dette bord.
N/ingen

B543
73
EB7
EBT3

Ø/alle

KDT83
EK2
K73
85

742
DT873
E96
ET
N
V Ø
S

EB96
6
B52
K9764

5
B954
DT84
DB32

D96
EKT52
KDT9
6
K72
DB986
864
84

N
V Ø
S

ET8
4
532
KD9752
Udspil

Nu var der 3 sparstik, 2 hjerterstik og mindst
et klørstik. Nu skulle ruderne give 3 stik, og
det gjorde de med E og B foran KDT9.
At der ikke var andre, der vandt er lidt
mærkeligt, men det var heller ikke alle, der
fik spar ud. God simpel spilleplan fra Nord.
Niels og Jan spillede mod 2 ut hos Nord,
som kun fik 8 stik endda med udspil af 2.

7 og så blev

Vi plejer også lige at kikke på multihold.
Bedst af vore 10 par ligger Claus Moesgaard
og makker John Munk. De er på 2 pladsen
med 12,50 i MR 2X. Ikke så ringe 😊
Alle øvrige par er ikke i top-10.

K placeret.
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spiller DAME-PARTURNERING
2018

BK 83 havde samlet spillere til d. 27/12 at
tage forskud på det nye år med 2 5-bords og
2 4-bords rækker.

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

BK 83

UniBrew
½ SØLV:
SØNDAG DEN 28. JANUAR 2018
KL. 9.30
Spilleberettigede:
Alle kvindelige 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 2017.
Spillested:
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A,
4200 Slagelse (58 52 38 86).
Pris:
Kr. 150,00 pr. spiller. Fortæring:
Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles ved
tilmelding. Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser.
OBS:
DBF har besluttet, at nu også DM for
damepar i Svendborg afvikles med fri
tilmelding, og man selv skal betale
indskuddet.
Præmier:
Indskud til DM i Svendborg (11.-12. juli
2018) til nr. 1 og 2 samt vinpræmier og
sølvpoint
Tilmelding:
per e-mail til Otto Rump senest den 28.
januar 2018.
Ved elektronisk tilmelding husk at angive
om fortæring ønskes!
Foretrukken betaling er parvis til Distriktets
konto 1551 4691823512 – husk navne!

Resultater bedste halvdel
A-rækken
1 Kirsten Klæbel – Preben Jakobsen
2 Ole Scheel Nielsen – Niels Skipper
3 Kirsten & Verner Schou
4 Jette & Martin Byrgesen
5 Ann Jensen – Jesper Stokholm

11
8
6
5
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B-rækken
1 Hanne Hansen – Ingvar Jensen
11
2 Hans Jørgen & Viktor Kolding
11
3 Kirsten Matthes – Jens Aage Petersen 10
4 Mona Secher – Henning Eilertsen
7
5 Lis & Henning Madsen
6
C-rækken
1 Nina Nielsen – Bent Madsen
2 Bent Hansen – Bjarne Hansen
3 Grethe Andersen – Bodil Vestbjerg
4 Merete Prammann – Hanne Tew

19
11
5
-1

D-rækken
1 Keld Hansen - Peter Mølgaard Nielsen
2 Lene Lindebjerg - Søren Andersen
3 Gerda Nielsen - Flemming Hansen
4 Susanne Madsen - Kirsten Østergaard

22
15
14
12

Vent med at tage kortet
frem indtil du har bestemt
dig!
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HØNG BRIDGEKLUB
INVITERER!

Kyndelmisseturnering

Søndag 4. februar
på Høng landbrugsskole
kl. 9.30-18.00
Turnering: Bridgemate Howell Seedede
rækker efter handicap Vinpræmier mm.
Max. 72 par
TU-leder:
Erling Jensen, Slagelse
Pris:
275.- kr incl. frokost buffet
kaffe/te og kage.
Øl, vand og vin kan købes
Tilmelding:
Betal ved tilmelding på konto 0378 8977625972 – husk navn!
Sidste frist 27. januar 2018
e-mail:
bridgeklubben4270@gmail.com
Sonja Rasmussen tlf. 29 10 49 51 Høng
Bridgeklubs tlf. 29 10 49 51 (vil være åben
under turneringen)
Tilmeldinger godkendes ved betaling og
fremgår derefter af klubbens hjemmeside
Høng Bridgeklub www.bridge.dk/2330

Wonterghem BK 83 sender dette:
Et svært spil med rigtig mange muligheder:
1
N/Ingen
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I A-rækken var der ved de 8 borde 8
forskellige resultater!! Bedste til ØV var
Skipper og Otto, der satte tre doblede spar 3
gange, bedste NS var Hans Ole og John der
vandt 3 doblede spar!
Hvordan bør/kunne et fornuftigt meldeforløb og spil så se ud. Ja nu kommer jeg
med et forslag og så er alle velkomne til at
kommenterer det og komme med
alternativer 😊.
Hvis N har en åbning, der viser en svag hånd
med begge majorer er det vel ok at bruge
den nu. Hvis man spiller med svage 2åbninger er det et absolut NO GO! Selv med
kun tre kort i den modsatte majorfarve er jeg
ikke meget for at åbne med en svag 2
åbning!
Så pas fra N, Ø åbner typisk med en klør, S
pas. Nu bør V passe og så kan Nord komme
på banen. 2 klør lover nu begge majorer.
Den konvention hedder Michaels cuebid og
den spiller vi selvfølgelig med😊. Nu vil
jeg som Øst doble for at få makker ud af
busken. 2 UT er for meget, da makker har
under 6 point! Nu kan S melde 2 eller 3
hjerter lidt afhængig af stil og Øst kan nu
kæmpe om kontrakten op til 4 klør. Det er

nemlig den korrekte/optimale kontrakt.
Hvad mener jeg med det! Ja NS kan vinde 3
hjerter, så det er OK for ØV at gå en ned i 4
klør.
Denne kontrakt meldte vores modstandere
Mona og Henning. Sådan.
Hvor gik det så galt ved alle de andre borde
HØ HØ?
Ja, at N får lov til at vinde tre doblede spar,
sker jo kun fordi ØV ikke får gang i deres
hjertertrumfninger. Det er faktisk ikke så let
ved bordet, som med åbne kort! Men som
nævnt i indledningen, er det da lidt dumt af
NS at spille i spar, når de har en fornuftig
hjerter fit!
Verner og Kirsten vandt på ØV’s led 3 UT
10 stik, hvor der kun er 8 stik, hvis NS finder
ud af at spille hjerter tidligt i spillet. Endnu
et argument for at N ikke må skjule sin
hjerterfarve.
Så har I lært det. Man skal ikke putte med
sine gode kort i major!!
Vi har fået en enkelt opfordring til at bringe
et par spil mere fra Michaels ”uheldige”
aften med de mange nuller.
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.
17
N/Ingen
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I spil 17 meldte de 4 hjerter og vi fik ikke
spillet klør i tide og Sus fik rejst en stor spar
til afkast af kl 2. 10 stik
0 point

Så er vi endelig ved at nå enden spil 21
21
D973
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Jeg startede med en pas i N. Se eventuelt
kommentarer fra sidste torsdag omkring
svage hænder med 6-4 i major! Ø 1 klør, V
1 spar og nu gik jeg endnu en gang amok. 3
hjerter doblet. Makker lagde en god hånd
ned, men alene i zonen måtte den 2 ned til
500 ud. Umiddelbart ligner det 6 ruder til
ØV, men den er nok ikke så let at vinde i
praksis! Der var i hvert fald ikke nogen, der
kunne finde ud af det!
0 point.
Jeg fik i torsdags ros for min selvironiske
tone i bridgehjørnet. Ja nogle gange er det
nødvendigt for at holde depressionen fra
døren, men det er også for at opfordre andre
til at komme med deres egne fejl og
misforståelser og spørgsmål. Formålet med
bridgehjørnet er selvfølgelig at underholde,
men også et forsøg på at gøre os alle til bedre
bridgespillere. Det burde være muligt med
det niveau der her er lagt for dagen.
Mvh

Michael
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Din Melding?

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spiller
SENIOR-PARTURNERING
SØNDAG
DEN 11.
FEBRUAR
2018 KL.
9.30

Spilleberettigede:
er alle medlemmer af Danmarks
Bridgeforbund, som er fylder 60 år senest
den 31/12 2017. Dertil skal mindst den ene
spiller være medlem af en klub i Distrikt
Vestsjælland og have været det mindst siden
1/9 2017.
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.
OBS: Igen i år afvikles DM for seniorpar i
Svendborg med fri tilmelding, og man selv
skal betale indskuddet
Præmier:
Indskud til DM i Svendborg (11.-12. juli
2018) til nr. 1 og 2 samt vinpræmier og
sølvpoint.
Tilmelding:
per e-mail til Otto Rump senest den 28.
januar 2018.
Husk venligst at angive hvor mange stykker
smørrebrød, der ønskes! Foretrukken
betaling er parvis til Distriktets konto 1551
4691823512 – husk navne!
Er du gammel nok, så mød op!

Vi har igen skiftet lidt ud i panelet. Otto
Rump har forladt os og er nu erstattet af
John Heidelbach.
I spiller hold, og ingen i zonen
Dette er din hånd som Syd.
EK5

KDB9852

KBT

-

Nu er det en smags sag, om man vil
kravåbne med de 4 tabere. Det vælger vi
aktuelt. 2 er åbningen, og makker melder
relæ 2 og nu viser du din hjerterfarve.
Makker melder 3 , som lover hjerter og
mindst et es. Du prøver nu med et cuebid i
spar, for at se hvad makker kan præstere.
Makkers melding er et cuebid i ruder, så lige
nu står meldingen i 4 . Hvad gør du nu?
N
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2
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3
p
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John Heidelbach, BK 83
Makker har vist mindst et es, som ikke er
klE. Cue-biddet i ru er laveste cue-bid og
viser med stor sandsynlighed ruE og det er
nu spørgsmålet om makker kan præstere
yderligere værdier, der kan gøre en
storeslem mulig.
Melder først 4ut = 1430RKC. Hvis makker
viser 1 es med 5kl melder jeg 6hj - satser i
hold, og der er trods alt lovet nogle værdier.

Hvis makker skulle vise 2 esser med 5hj
melder jeg 5sp. Dette er en storeslemsopfordring, der fortæller makker, at vi har
alle relevante 1. og 2.kontroller, og at jeg
selv kan bidrage med spK!
Meldingen 5 spar kan også være (er?) et
spørgsmål om trumf dame. Red.

Jeg vil derfor spørge i 4 ut. efter esser. Efter
essvaret ved jeg, at klør es ikke er med,
hvilket for mit vedkommende er godt, da jeg
ikke spiller med Voidwood.
Med et es melder jeg 6 og med to gambler
jeg på 7 .

Makker kan nu melde af i lilleslem uden
tillæg eller tilsvarende melde storeslem,
hvis han kan se, at hans kort har ekstra
stikpotentiale. (har evt spD plus flere stik i
spar) Han kan også vælge at træde vande
med 5ut (jeg er i tvivl) så melder jeg 6ru, der
må vise ruK, og så kan der ikke udveksles
flere informationer!

Jan Petersen, Kalundborg

Andre, der er mere kyndige i cue-bids spiller
4ut i en anden betydning her; jeg ved ikke
lige, hvordan det kan gå videre derefter.

Da makker ikke laver et cuebid i klør, vil jeg
via 4 ut tjekke om der er 1 eller 2 esser, da
begge esser er brugbare, med 1 es står vi i 6
hjerter.
Hvis makker viser 2 esser, vil jeg melde 5
UT som er en generel storeslems opfordring
selv om makker vil have svært ved at se at
spar dame eller ruder dame er de vigtige
kort.
Så vi vil nok stadig ende i 6 hjerter.

Karsten Meiland, BK 83
Da man har sprunget 4 klør over i cuebid
sekvensen, er der ikke tab her, hvorfor jeg
ville spørge i 1430.
Jeg er villig til at spille mindst 6 hjerter, hvis
makker har et es. Hvis han har to, vil jeg sige
6 ruder. Såfremt makker har ruder dame,
siger kan 7 hjerter og så må jeg krydse fingre
for, at han har 4 ruder eller spar dame.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Når Nord cuer i ruder og samtidigt viser
mindst et es, kan det ikke være E eller K,
da hun ville have cuet i klør.
Nord viser sleminteresse og må have lidt
honnører i spar og ruder. Eneste fare er, hvis
der er single ruder.
Derfor er min melding 4 ut, for at høre om
antal Esser. Er der 2, skal vi i 7 , ellers står
vi i 6.
Svend Stenhøj Nykøbing BK
Ved at cuebidde i 4 ruder benægter makker
kontrol i klør.

Spillet er fra nettet. En noget sjælden
fordeling. Det er D og den tredje spar, der
er problemet. Man bliver nok nødt til at
holde i lilleslem, eller skal man prøve en
50% storeslem? At makker har singleton i
spar, ved man ikke. Efter essvaret 5 hjerter
er 6 den sikre melding, der spørger efter
D, idet 5
kan misforstås som et
spørgsmål om trumf dame.
S/ingen
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