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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Generalforsamling 2/5 

 
Distriktet afholder generalforsamling 2. 

maj kl. 19 i Slagelse bridgecenter Det 

kunne jo være, at du er interesseret i at 

overvære mødet. Alle medlemmer har 

adgang, men stemmeret er afhængig af 

antal fremmødte fra din klub. Klubbens 

stemmeantal beregnes ud fra medlemsantal. 

 

Det er højst besynderligt, at distriktets 

generalforsamling kommer på et tidspunkt, 

hvor DBF´s årlige repræsentantskabsmøde 

har været afholdt. Det vil sige, at alt hvad vi 

kan beslutte eller debattere ikke kan 

fremføres på DBF´s møde. Det må der laves 

om på! 

 

 

Vores formand: 

 

Ses vi 2. maj? 

 

 

 
 

 

Jeg har tilladt mig at kopiere ovenstående 

bortset fra datoen. Repræsentantskabsmødet 

i DBF vil pr. 2/5 være afholdt allerede 21/4. 

Det er stadig negativt. En enkel fordel er der 

dog. Vi kan så få et friskt referat fra mødet. 

Jeg laver dette, så du kan reservere dagen, 

hvis du er interesseret i distrikts drift. 

 

Husk, at du ved tilmelding kan sikre dig en 

ostemad og en kop kaffe og et spil bridge. 

 

Nr. 8   17. årgang:  April  2018 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

Majnummeret bliver lettere forsinket. Vi 

vil gerne have referat fra general-

forsamlingen og pokalresultaterne med 

(spilledag 6. maj). Hvis I spiller 

sommerbridge, så send et spil til 

redaktionen. Vi skulle gerne have lidt stof til 

septembernummeret. 

 

 

 

 

Er det  
snart 
Forår? 

 

 

 

 

I sidste nummer måtte dette foto af 3´erne 

fra den grønne klubmesterturnering des-

værre udgå på grund af pladsmangel.  

Her er så Arne Astrup og Flemming Hansen 

fra Høng BK med deres 3. præmie. 

Fra ”gamle” dage 
Fo r ca. 20 år siden: 

 

 

 Distriktets Holdturnering 
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Klubholdturneringen 2018 
 

5 klubber var repræsenteret og Kalundborg 

stillede op med 2 hold. Torsdag meldte 

imidlertid et hold fra, og det samme skete 

fredag. Så var der kun 4 hold. Kampene 

kunne nu afvikles over én dag, og det blev 

lørdag med 2 kampe mod hvert hold. 
 

Slutstillingen da det var ved at blive mørkt 

var: 
 

1 Kalundborg, Jan Petersen              74,10 

2 Svinninge BK, Ole Svinth             67,39 

3 BK 83, John Maagaard                  53,72 

3 Kalundborg, Dagny Lundgaard     44,79 

 

Du er måske lidt nysgerrig for at se, hvem 

der egentlig var med på de 4 hold. 
 

Jan Petersen, Vagn Brobæk, Martin Frand-

sen og Ole Colding-Olsen. 
 

Ole Svinth, Hanne Knudsen, Per Hansen, 

Hans-Henning Nielsen. 
 

John Maagaard, Axel Raft, John 

Heidelbach, Brian Fairchild Olsen. 
 

Dagny Lundgaard, Carl Erik Møller, Poul 

Olsen, Christian Christiansen. 
 

Vi må se nogle spil. 
 

Det er faktisk rent tilfældigt, at denne slem 

er fra den indbyrdes kamp, hvor de 2 

kaptajner (Jan og Ole S.) sad på samme led. 

 

Ved vores bord ”chock-åbnede” Syd (Ole 

Colding) med 3 , som viste 7-farve i ruder. 

Vest (Hanne) fik lige lyst til at vise sin 

hjerterfarve med 3 . 

Det måtte minimum være en 5-farve, så 4 ut 

afslørede et es hos makker, som måtte være 

K eller E. Makkers mindst 10 HP måtte 

være nok til at 6  var en god kontrakt. Ja, 

der var 12 stik. Jan ved det andet bord havde 

også fået fornemmelser og var endt i samme 

kontrakt.  

Et lige spil. 
 

S/ø-v D943 

  E62 

 92 

 8743 

 B72                EK85 

 KD9543                                   BT 

 B                               E74 

 B95                                       EKDT 

 T6 

  87 

 KDT8653 

  62 
 

I det næste spil så man forskellen på en 

mester og en 2´er. Begge var endt i 4 spar. 

Begge (Øst) fik ikke klør ud, men Jan tog 11 

stik, medens der kun var 10 stik til Ole S. 

Ved et af de andre borde startede John 

Heidelbach i Syd med E. Så var der kun 9 

stik. Sådan noget sker ikke for Jan 😊. 
 

 

 

N/ alle 92 

  T987 

 T65 

 KD76 

 D8753                EB64 

 D2                                  EKB4 

 E93                               K7 

 942                                       BT8 

 KT 

  653 

 DB842 

  E53 
 

Dagens topscore 2210 kom med denne 

storeslem i zonen. Det var sidste spil inden 

frokost, så nogle var mere sultne end andre. 

Jan og Ole S. var igen placeret som Nord på 

samme led i hver deres kamp. Jeg tror, Jan 

var lige så overrasket, som jeg var, da 

makker efter pas fra Øst åbnede med 1ut.  

 

 

Efter overføring til spar og 2 esser hos 

makker (spar es og konge), var det 

spørgsmålet, om hvad de 8-10 resterende 

HP bestod af. 

5 ut efter makkers svar (5 ), ville ikke 

hjælpe, da det ikke var muligt for makker at 

vise begge minorkonger med én melding. 

Nu skulle vi have frokost, så 7 spar kan ikke 

være helt forkert. 13 nemme stik uanset 

udspil. Jan og Ole S. styrtede ind til de 

sædvanlige pæne stykker smørrebrød. 
 

Ø/ alle DBT962 

  EK 

 ET4 

 ET 

 543                7 

 87643                                 B9 

 KB3                               98762 

 52                                       98743 

 EK8 

  DT52 

 D5 

  KDB6 

 

 

 

 

 

Lovens lange arm 
 

 

Så vidt jeg husker, er der ret 

ofte diskussion om spilfører kan få strafkort. 

Lad os derfor lige se, hvad der står i § 48. 

 

Thi kendes for ret: 

 

Spilfører pålægges ikke 

nogen begrænsninger ved at 

vise et kort (men se § 45C2 

om kort, som anses for 

spillet), og intet af spil-

førers eller bordets kort kan nogensinde 

blive et strafkort. Spilfører er ikke tvunget 

til at spille et kort, der er tabt ved et uheld. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

😊   De glade vindere   😊 

Martin Frandsen, Jan Petersen, Ole Colding-Olsen og Vagn Brobæk 

§ 48 

http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law45C2
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Distrikts hold 
 

Så er det snart slut. Serie 1 spillede 2 kampe 

11. marts, medens serie 2 holdt pause (de er 

kun 8 hold). Sidste runde á 2 kampe spilles 

15. april. 
 

Stillingen er nu: 

 

Serie 1 

1   Christian Christiansen        95,60 

2   Helle Bergmann                95,33 

3   Hanne Knudsen        83,84 

4   Gunna Steffensen         78,14 

5   Ib Larsen                69,67 

6   Helga Kaldau 66,11 

7   Henning Madsen 65,92 

8   Gunhild Gundersen 64,28 

9   Kirsten Schou 46,42 

10 Peter Madsen                 34,69 

 

Serie 2 (uforandret siden sidst) 

1   Martin Rather 84,12 

2   Inger Trosbjerg 59,40 

3   Jonna Kjelkvist Larsen 59,07 

4   Anders Sisbo 54,59 

5   Ingelise Meiland 44,94 

6   Bent Larsen  37,83 

7   Inge Düz  30,91 

8   Lise Madsen  29,14 

 

Som det ser ud nu, er der to hold, der skal 

kæmpe om oprykning til mellemrækken. De 

ligger med en forskel på kun 0,27 KP. De 

har allerede mødt hinanden, så der bliver 

ikke en særlig ”oprykningskamp”. Det 

bliver resultaterne i de sidste 2 kampe, der 

vil være afgørende. Bliver der mon nerver 

på 15. april? 

 

I serie 2 er der lagt op til en sikker sejr til 

Martin Rathers hold. En føring med 25 KP 

inden sidste runde burde være rigeligt til at 

sikre oprykning til serie 1. 

 

Her et par spil, der voldte flere par 

problemer: 
 

S/alle 2 

  B52 

 ED532 

 T764 

B8763                KDT5 

 E84                                  DT6 

 B9                                 T76 

 983                                      K52 

 E94 

  K973 

 K84 

  EDB 
 

Her var alle borde på nær ét i 1ut. Det var 

Syds åbning og alle passede. 8 par fik spar i 

udspil, og så skulle man tro, at alle fik lige 

mange stik. Imidlertid var der 7,8,9 og 10 

stik som resultat. 

Mon ikke der var flere i Vest´s stol, der fik 

kastet fra sparfarven? 

 

Det er jo i slemkontrakter, der uddeles flest 

point, så vi tager lige et sådant spil. 
 

V/ingen EDT4 

  EDB6 

 K872 

 K 

K5                98762 

 98                                  T52 

 T9                                 D63 

 DBT6432                                      75 

 B3 

  K743 

 EB54 

  E98 
 

Kun 2 par var i slemmen, hvilket nok 

skyldtes, at der var knibninger, der skulle gå 

godt. Måske havde man ikke kontrol-

meldingerne på programmet. Kun et enkelt 

par nøjedes med 12 stik, resten fik 13 stik. 

En 50% slem. Skal den mon meldes? 

 

Forkert postnummer 
 

Jyderup har postnummer 4450. Nu ser vi 

lige et eksempel på en misforståelse, der vil 

noget. Vi kom en tur til Lyngby. 
 

Efter pas fra Øst melder Syd 2 , som viser 

mindst 4-4 i major og under en åbningshånd. 

Stærke Vest dobler selvfølgelig. Nord viser 

med en redobling, at der er lige mange spar 

og hjerter på hånden. Det beder Syd vælge 

en evt. 5-farve som trumf. Det var Syd ikke 

med på, så 2  redoblet blev kontrakten. Syd 

fik sine 3 stik efter udspil af K. 

Velkommen til Lyngby –2800 😊 
 

Ø/alle EB2 

  D62 

 D5 

 DBT96 

D7                K983 

 E975                                  83 

 EK987                                 T43 

 EK                                      8432 

 T654 

  KBT4 

 B62 

  75 

 

 

 

 

 

 

Her er det måske rigtigt at komme med lidt 

hjælpeforslag til nogle af læserne. Vi ser lige 

et par svarhænder, som kan belyse 

mulighederne for en aftale. 
 

     ED9     KB7      E96   K764 

Her meldes 2ut, for at spørge åbner om 

fordeling og point. 
 

     8     K2      ED98763   742 

Både hvis modparten dobler eller siger pas, 

så er en pas med denne hånd et godt bud. 

 

     EB2     B74      E86   8764 

Her er det nok mest sikkert at melde 2  eller 

2 . Der er næppe udgang. Her er det oplagt 

at redoble, hvis 2  bliver doblet. Makker 

skal nu melde bedste majorfarve ud fra 

oplysningen fra makker om, at der er enten 

2-2 eller 3-3 fordeling i major. 
 

     D8     7      E6   KDB764 

Her er svaret på 2  helt oplagt 3 . Makker 

skal sige pas. 
 

     D864     KB7      E6   KDB9 

Hvad vil du melde, hvis modspiller her 

dobler 2 ? Her er det rart at have den aftale, 

at 2ut altid spørger om point og fordeling 

hos åbner. Det ligner en god mulighed for 

udgang. 

 

Når man kommer rundt andre steder ser man 

en del forskellige begrænsninger i point og 

fordeling. Her er hvad man bl. a. kan møde 

rundt omkring. 
 

Mindst 4-4 og 6-11 HP eller mindst 4-4 og 

4-10 HP. 
 

Mindst 5-4 og 4-10 HP eller mindst 5-4 og 

6-11 HP. 

 

En helt anden historie er det, om man skal 

bruge 2  meldingen med denne hånd. 
 

     E98542     KB72      96   4 
 

Personlig passer jeg, da jeg med 8 HP er 

sikker på at få en meldemulighed senere. 

Alternativt kunne jeg åbne med 2 . 

 

 

Er der læsere, 

der vil komme 

med et indlæg 

eller en kom-

mentar til dette 

sidste emne? 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Min hemmelige 

makker 
 

 

 

 

Makker er dygtig, men nogle gange skal 

man også være heldig. Det var makker her. 

Han kravåbnede med 2 , da han kun havde 

4 tabere. Efter relæ 2  kom der 2 . Jeg 

viste min gode klørfarve med 3 , og 

makker genmeldte sparene. Jeg hævede til 4 

med min doubleton. Det kunne makker ikke 

stå for, han sprang til 6 . Udspil D. 

Allerede nu kan enhver se, at makker ikke 

var heldig, når Øst ikke bekender på den 

næste spar. Var der nogen chance for at få 

kontrakten hjem med en taber i hjerter og en 

trumftaber? Der gik som vanligt et pænt 

stykke tid, inden makker havde analyseret 

spillet. Denne gang får du chancen til at 

prøve selv. Vi gemmer makkers spilføring 

til senere i bladet. Kan du gennemskue, 

hvordan makker kunne vinde, og hvilken 

fordeling det krævede hos modstanderne? 
 

S/ ingen 75 

  T8 

 KB7 

 KD7532 

 

 

 

 

 EK98642 

  KD 

 ED 

  E6 
 

Læs mere senere i bladet 

 

 

 

 

 

Sorø Bridgeklub 
Springcup 2018 
 

SØLV 
 

Det var et forholdsvis lille felt, der mødte op 

18. marts. Det skyldtes, at der kun var plads 

til 36 par. Allerede i begyndelsen af marts, 

var der fuldtegnet, og flere par måtte på 

venteliste. 
 

Der blev spillet i 3 rækker á 12 par. Det 

endte med disse top-6 resultater. 
 

A-rækken 

1 Michael Miller-Henrik Rübner-P. Bal.   60 

2 Jan Petersen-Thomas Nielsen Kal.        47 

3 Mikkel & Tim Grønnegaard Blak/Lejre 21 

4 Jytteneia Kamstrup-Vagn Brobæk Kal.  19 

5 Tommy S. Elholm-John Callisen Lejre   15 

6 Irene Collet- Jens Theilgaard Skælsk.      3 
 

 

Henrik & Michael 

 

 

 

 

B-rækken 

1 Niels K. Nielsen-Jens Skydsgaard Sorø  56 

2 Knud G. Rasmussen-Ole Scheel Kors.   51 

3 Bent Møller-Henning Nielsen So/Hø      25 

4 Margit Olsen-Preben Jakobsen Svinn.   15 

5 Lis Pilegaard-Jan M. Petersen Kal.           2 

6 Hans Kierkegaard-Jens Medom Blaks.  -8 
 

 

Niels & Jens 

 
 

Der blev spillet de samme kort i alle rækker, 

så vi kan se om der er forskelle på kontrakt 

og resultat. 
 

Vi starter lige med et ”slemspil”. Spilfører 

mangler es og konge. Der blev spillet i 

spar ved alle borde. Antallet af stik 

varierede, men der var mange, der tog 13 

stik. Kun et enkelt par i A-rækken meldte 

slem. Det var naturligvis Vest, der var 

spilfører. Er det Øst, har Syd et naturligt 

udspil med E. Mon ikke makker kalder og 

så er der 11 stik. Når Vest er spilfører, er det 

svært at se på Nords hånd at der skal spilles 

hjerter ud. 

 

 

 

Der var et varierende antal stik i rækkerne,  

A-rækken: 13(4) 12(1) 11 (1) 

B-rækken: 13(1) 12(1) 11(3) 10(1) 

C-rækken: 13(3) 12(2) 11(1) 
 

Nord/ingen 962 

  KB973 

 42 

 T96 

EKB53                DT874 

86                                   D52 

E6                                 DBT83 

EKB4                                        - 

 - 

  ET4 

 K975 

  D87532 

 

C-rækken 

1 Lotte Glensvig-Senna Madsen Blak.      47 

2 Helle & Svend Ravn Ringsted                36 

3 Nina Nielsen-Bent Madsen Høng          30 

4 Margrethe Olsen-Gurli Visler Kal.          27 

5 Vera Buckhave-Lone Villadsen Ishøj       9 

6 Gunna Steffensen- Bente Øxseth Jy/Ka.   6 

 

Lotte & Senna 

 

N 

V   Ø 

S 

Fjern ikke meldekort, 

før der er spillet ud! 

N 

V   Ø 

S 
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MELLEMRÆKKEN 
 

Vi ser lige på muligheder for op- og 

nedrykning inden de sidste 2 kampe i april. 

Her hvad der kan ske i flg. Kreds 2´s 

hjemmeside: 
 

3. division er færdigspillet og det triste 

resultat er, at der rykker 3 hold ned i 

Mellemrække 1. Da der kun er en sikker 

oprykningsplads, vil der være følgende 

mulige scenarier efter oprykningsspillet: 
 

Hvis Kreds 2 besætter begge pladser, vil der 

være normal op og nedrykning i 

mellemrækkerne. 

Hvis Kreds 2 besætter en plads vil nr. 10 i 

MR1 rykke ned og de 2 10'ere i MR2 X og Y 

skal spille en kamp om at undgå nedrykning. 

Hvis Kreds 2 ikke besætter en plads vil nr. 9 

og 10 i MR 1 rykke ned og begge 10'ere i 

MR2 X og Y rykker ned. 
 

Lørdag d. 10. marts blev der afviklet 2 

kampe i mellemrækken. Situationen er 

noget tilspidset for mange af holdene. Kun 

John Maagaards hold er som det eneste 

sikker på at beholde deres plads i 

mellemrække 2. Alle andre risikerer 

nedrykning med mere eller mindre 

sandsynlighed. Spændende! 
 

Mellemrække 1 
 

Ole Colding Olsen – Thomas Mørkeberg 

0,00 – 20,00 

Veikko Kinnunen - Ole Colding Olsen 

5,32 – 14,68 
 

Ole er nu nr. 10 med 63,23 KP 
 

Mellemrække 2 X 
 

Claus Moesgaard – Bent Jakobsen 

10,00 – 10,00 

Claus Øgard - Claus Moesgaard 

20,00 – 0,00 

Claus er nu nr. 8 med 82,43 KP 

 

Knud G. Rasmussen – Niels Trier 

1,47 – 18,57 

Tommy Madsen - Knud G. Rasmussen 

17,78 – 2,22 
 

Knud er nu nr. 12 med 32,80 KP 
 

Mellemrække 2 Y 
 

John Maagaard – Aage Michelsen 

10,44 – 9,56 

Steffen Yding - John Maagaard 

5,46 – 14,54 

John er nu nr. 6 med 104,51 KP 
 

Bent Daugaard – Helge Lindegaard 

18,76 – 1,24 

Joel Hermansen - Bent Daugaard 

11,27 – 8,73 

Bent er nu nr. 11 med 65,04 KP 
 

Fra mellemrække 1 skriver Jan Petersen: 
 

N/ ingen EB3 

  D2 

 EDT73 

 EK9 

 72                T9864 

 3                                   KT64 

 KB98                               62 

 DBT632                                       54 

 KD5 

  EB9875 

 54 

  87 
 

     Syd       Vest      Nord     Øst 

                                2ut         P 

     3 ▪        P         3 ▪          P 

     4ut▪         P        5 ▪        P   

     6             alle pas 
 

På grund af 6 farven og de to korte farver vil 

der være mange forskellige honnør-

fordelinger, som ville muliggøre en slem. 

Derfor lukkede jeg øjnene og meldte 6 , 

som vandt med ruder konge i plads, og et 

tabsstik i trumffarven. 5 par af 12 var i denne 

slem, desværre også ved Martins bord. 
                                Jan Petersen 

Bent Daugaards hold MR 2Y sender dette 
 

Vi lå på sidstepladsen efter 7 runder, så vi 

skulle spille godt mod Helge Lindegaards 

hold. Med en stor sejr ville vi fortsat have 

chancer for at blive i rækken. Det luner 

derfor gevaldigt med et spil som det 

efterfølgende. Det er også en advarsel til at 

spærremelde med små værdier i ugunstig 

zonestilling: 
 

Øst/ØV  EK43 

   86 

  73 

  EKB98 

 976                 DB5 

  EDB72                                    9 

  9                                  KT8652 

  D753                                        T64 

  T82 

   KT543  

 EDB4 

  2 
 

Ved vort bord gik meldingerne: 
 

Syd       Vest      Nord     Øst 

-               -             -        2  

 P             P           D         alle pas 
 

Øst spærrer med 2 , og da Nord kan 

oplysnings doble (14-15 HP), så er det nemt 

for Syd at konvertere til straf. Udspil 2 

tager Nord med B efter yderligere 2 top 

stik i , hvor Syd smider spar tages K og 

E og spar til trumf. Syd får endnu 3 stik i 

trumf og 4 ned til 1100. Da vore hold 

makkere ved det andet bord sætter Nord 2 

gange i 3UT fik vi 15 IMP for dette spil, 

hvilket bidrog godt til vores sejr med 65 

IMP. 
 

Efter den gode sejr i 8. runde var vi rykket 

op på 10. pladsen dog kun 1,82 kamp points 

foran nr 11 Joel Hermansen, som vi nu 

skulle møde. Vore modstandere var blevet 

ramt af sygdom om formiddagen, og man 

havde haste indkaldt en substitut til at spille 

med Joel Hermansen, Som Dagny og 

undertegnede skulle møde i 1.halvleg. Vi fik 

lidt ”slappe” kort uden de store udfordringer 

og var bagud med 5 IMP. I 2. halvleg var der 

lidt mere dynamik i kortene, hvor 

efterfølgende spil 21 er et eksempel: 
 

Nord/NS  EDT974 

   642 

  E32 

  8 

 83                 52 

  ET7                                    KB985 

  T864                                  975 

  BT74                                        932 

  KB6 

   D3  

  KDB 

   EKD65 
 

Ved vort bord gik meldingerne på følgende 

måde: 

Syd       Vest      Nord     Øst 

 -              -            2         P 

4UT         P           5         P 

 6            P            P         P   
 

Nord starter med en spærremelding 2 . Syd 

vælger at spørge direkte med 4UT. Nord 

svarede 5 , som viser 2E og D. Selv om 

der mangler et E satser Syd på, at der kan 

vindes 6 . Øst vælger det passive udspil 

9, og det er nu ren kabale at vinde 13 stik. 

Med  ud kan modspillet tage de to første 

stik. Ved det andet bord var NS kommet i 7

 (reserven var ikke klar over at de spillede 

RKC (5E incl. trumf K)). Øst tog chancen 

og spillede 9 ud og Vest fik stik med E. 

Han troede dog ikke på, at Øst havde spillet 

ud fra kongen, og spilfører fik 12 stik – og 

kontrakten var sat. Vores hold fik 17 IMP, 

som lunede gevaldigt. Ved 6 borde blev der 

ikke meldt slem, men ved alle borde vandt 

Nord 12 eller 13 stik. Inden de to sidste 

kampe er vores placering meget spændende. 

Vi er nr. 11 med 65,04 og de to nærmeste 

hold har 65,76 og 65,80 points. 
     Carl Erik Møller 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Fra Maagaards hold MR 2Y 
 

Vi er blevet spurgt af bladets redaktør om 

hvad der gik galt i spil 6 i første kamp i 

mellemrækken. Ja som det ofte er, når man 

laver de store katastrofer, så er det min 

erfaring at begge parter ofte må bære noget 

af skylden! Nu kan I selv dømme, hvem der 

var den største kylling? 
 

Ø/ ø-v K8543 

  54 

 EKT86 

 5 

 B9                T72 

 KB9763                                   EDT8 

 53                               D9 

 BT8                                       KD74 

 ED6 

  2 

 B742 

  E9632 
 

Øst åbnede med en klør og makker passede 

fornuftigt og V meldte en hjerter. Nu var jeg 

hårdt ramt af forkølelse og deraf manglende 

ilttilførsel, men jeg huskede da at en UT i 

denne sekvens lover 5-5 i de umeldte farve, 

så det meldte jeg. Hvad jeg totalt overså var 

at 2 UT havde vist det samme, men ville 

være mere offensiv. Med 6 tabere og alene 

udenfor zonen kan man ikke sige det havde 

været en overmelding! Øst kunne nu 2 

hjerter og makker valgte at melde to spar. 

Vest meldte 3 hjerter og alle passede. Skulle 

makker have givet den lidt mere gas med 

hendes dobbeltfit? Måske. Skulle jeg have 

taget et kraftigere hiv af næsesprayen. Ja det 

havde nok været fornuftigt (-: 

At vi så lod 3 hjerter vinde kan jeg slet ikke 

rumme at fortælle om!!! 
Michael Wonterghem 

 

DBF Kreds 2 har naturligvis en hjemmeside, 

hvor man kan se alle spil/stillinger og 

resultater fra mellemrækken. 

 

Ryggen mod muren i MR 2X 
 

Som det fremgår af overskriften er det gået 

lidt ned ad bakke for Claus Moesgaards 

hold. De er kommet lidt i farezonen efter et 

nederlag på 20,00-0,00. Det var godt nok 

mod etterne, men alligevel! Der var et enkelt 

spil som var positivt, men lige meget hjalp 

det. Thomas Nielsen, der spillede med 

Annette Prehn som substitut, vandt som 

eneste par udgang i dette spil: 
 

V/n-s K9842 

  E9753 

 T97 

  - 

 EB                DT6 

 86                                   B 

 K853                               D62 

 98542                                       EKBT73 

 753 

  KDT42 

 EB4 

  D6 
 

Annette var som Syd i 5 , som vandt efter 

udspil af E. Der var nu kun 2 spartabere, 

da ruderne ikke blev rørt i stik 2. Sparene 

kunne nu rejses til 2 ruderafkast på Syds 

hånd. +650 hjem i varmen. 

 

 

 

 

ASNÆS BRIDGEKLUB 

 

SOMMERBRIDGE I 

ASNÆS 
 

 

Asnæs Bridgeklub afholder 

sommerbridge hver onsdag med 

start den 16. maj kl. 19.00 – ca. 

22.30. Sidste gang 29. august 

 

Spillested: Asnæs – Grevinge 

Hallen, Teglværkskrogen 4 4550 

Asnæs 

 

Tilmelding: Parvis til Lissa 42 20 

47 69 (bedst onsdag 10.00 – senest 

12.00) 

 

Vinpræmier uddeles/Bronzepoint 

tildeles elektronisk 

 

Vi spiller med computerlagte kort. 

 

Pris: 35 kr. pr. deltager (medbring 

selv forplejning) 

 

 

 
 

 

Set på nettet: 
 

Eight ever - nine never 

Denne regel er en rettesnor for, hvornår man 

skal knibe efter en dame, og hvornår man 

skal toppe. Situationer er, at man i alt råder 

over EKB i en farve. Hvis man har otte (eller 

færre) kort tilsammen i farven, skal man 

forsøge at knibe damen. Med ni kort (eller 

flere) i farven skal man trække EK og håbe 

på, at damen falder. 

Kan en læser hjælpe? 
 

Vi har fra starten af vores karriere lært, at 

man med 9 trumfer skal toppe for at fange 

damen. Du kan ikke få optælling af de andre 

farver først. 

Senere læser en nysgerrig spiller bøger om 

f.eks. odds. Nu læser man at fordelingen 3-

1 er hyppigere end 2-2 fordeling. Her ser vi 

så et spil, hvor alle bekender småt på E og 

Vest bekender småt på 9 i næste stik. 

Hvad er mest sandsynligt, damen tredje hos 

Vest eller 2-2 fordeling i denne 

sparkontrakt? 

Det er naturligvis små marginaler og mest 

for nørder, men alligevel……… 
 

Hvad gør du? 
 
 

N/alle KBT42 

   - 

  - 

  - 

xx?                x? 

  -                                   - 

                                              - 

 74                                       - 

 E986 

  9 

 K84 

  T9652 
 

 

Kan man håbe på et læserbrev? 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har fået et problem fra en spiller i 

Kalundborg. Der er ikke oplyst noget om 

zonestilling og turneringsform. Der ønskes 

et bud på en svarmelding. 
 

Dette er din hånd som Syd. 
 

     ED8     KB7      EK6   8764 
 

Makker Nord åbner med 1  og næste hånd 

passer. Hvad er din svarmelding? 

 

        N         Ø          S           V 

       1          P          ? 
 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 

 

Jeg melder 1 ruder for at holde meldingerne 

i gang. Jeg er for god til at melde en direkte 

3 ut. 

 
Jan Petersen, Kalundborg    

 

Det kan vel klares med en lille nødløgn i 

form af 1 ruder, så kan makker få lejlighed 

til at vise lidt mere om sin hånd. 
 

Når makker så viser minimum med en 4 

farve i major, kan vi vel med sindsro melde 

3ut, som vil ligge godt på med beskyttet 

spar/hjerter. 

Hvis makker genmelder sin klørfarve kan 6 

kl/6ut vel også gå hen og blive en mulighed, 

hvis makker ikke er udstyret med en 

minimumshånd. 

 

 

Karsten Meiland, BK 83    

 

Mit første valg er 1 , så jeg kan nå at få lidt 

flere oplysninger om makkers hånd. 

Han kunne jo godt have god femfarve i klør. 

I så fald er seks klør ikke langt væk. 

Man kunne også overveje at springe direkte 

i tre sans, da man så beskytter både hjerter 

og sparfarven i udspil. Man skal så blot være 

sikker på at makker, hvis han har femten 

point ikke går i stå. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Jeg melder 1  - vil gerne have makker til at 

limitere sig. (når man skal lyve om 

farvelængde er det bedst i minor) 
 

Hvis man spiller med 15-17ut har makker i 

langt de fleste tilfælde 12-14 jævne p og så 

hedder slutkontrakten 3ut. (makker kan 

"minimums" limitere sig med 1ut / 2  /2 ) 

Jeg søger ikke mod slem efter 2  - makker 

kan simpelthen ikke have nok point til, at det 

er aktuelt. 
 

Makker kan også melde 1  eller 1 . Dette 

udelukker ikke, at han kan have 12-14 

jævne, og meldingen er som reglen bare 

visning af laveste 4-farve efter ruder.  
 

Nu kan man melde den sidste majorfarve, 

som så vil være 4.farve krav. Dette lover 

ikke nødvendigvis en 4-farve. Efter åbners 

næste melding vil svarer vide, om der er 

basis for slemundersøgelser, eller vi blot 

skal stå i 3ut. 

 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 

 

Man melder 1 , for at se om åbner har en 

springhånd, så man skal i slem (6 ut), eller 

en svag åbningshånd (12 – 14), så vi bare 

skal i 3 ut.  

Åbner har ingen 5-farve så slutkontrakten er 

ut, med mindre han viser 5 klør, så er 6  

også en mulighed. 

Som det ses er det ikke noget problem for 

panelet. Der var stor enighed om svaret 1 . 

 

Her er så de 2 hænder overfor hinanden. 

Modpartens fordelinger er ikke oplyst. En 

klørknibning vil med normalfordelinger 

(som det tyder på her) give 12 eller 13stik i 

en sans- eller klørkontrakt, alt efter klør 

dames placering. 
 

Ø/ ingen K65 

  ED7 

 B7 

 EKB53 

                  

                                   

                                  

                                        
 ED8 

  KB7 

 EK6 

  8764 
 

 

 

 

 

Pokalturneringen 
Som I måske husker fra sidste 

nummer, var der et 

”hængeparti”. Ib Larsen havde 

fået udsat afviklingen af deres 

4. rundekamp, som så blev spillet 4. marts. 

Resultatet var en let sejr på 72-36 efter 32 

spil. Det medførte, at vi stadig havde 2 hold 

tilbage i pokalen i 5. runde, som blev spillet 

25/3. Her gav jeg ikke Ib mange chancer, da 

det var et divisionshold, der kom til Sorø. 

Jan derimod havde på forhånd en 50% 

chance for at avancere yderligere. Resultat 

af 5. runde med vinderne i blåt og flere 

farver ved sensationer: 
 

Jan Petersen - Anne Nimb, Islev BK 

                        104 - 82 

Ib Larsen – Freddy Christiansen, Rødovre 

                        111 - 67 

Fra Ib Larsens 4. runde kamp har vi 

modtaget dette: 
 

Det var egentlig en stille og rolig kamp, hvor 

vi med almindeligt solidt spil, aldrig følte os 

rigtigt under pres. Det var nok snare 

modstanderne, der var presset hen imod 

slutningen. 

Resultatet efter de enkelte sektioner var: 16-

6, 27-7, 5-8 og 24-15. Så vi havde en god 

fornemmelse hele tiden. 
 

V/ NS K5 

  T76532 

 B653 

 3 

9                76432 

 B                                  KD 

 EKT87                               42 

 BT8542                                      EKD7 

 EDBT8 

  E984 

 D9 

  96 
 

       N          Ø         S           V 

                                               Pas 

       Pas        1        D        2  

      2           D   alle pas 
 

udspil: ♣ K. 
 

Min makker Jens Erik, er kommet i 2 hjerter 

Doblet, på ovenstående fordeling og 

meldeforløb. 

Klør Konge holder stik, og der skiftes til 
ruder, hvor vest indkasserer Es og Konge. 

Nu følger klør til trumf i nord, og fortsætter 

med hjerter over Dame, stukket med Es i syd 

og vest bekender med Bonden. Her efter 

skal kun afgives stik til hjerter konge. 9 stik 

og en scorer på 870. 

Hvad betyder doblingen i øst? Straf, eller 

kom igen makker, meld noget. 

Ved det andet bord spiller vore makkere en 

delkontrakt i klør med 11 stik. 150+870 = 14 

imp. 

Fortsætter næste side 

N 

V   Ø 

S 
N 

V   Ø 

S 
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V/ingen DBT42 

  D7654 

  - 

 KD3 

K                753 

 EKT82                                  B3 

 ED9732                                BT65 

 4                                      EB87 

 E986 

  9 

 K84 

  T965 
 

       N          Ø           S           V 

                                                 1  
     1        1ut        2         3  

     3         4        pas       pas 

     4          D      alle pas 
 

udspil: ♦ B 
 

Min makker Jens Erik, er kommet i 4 spar 

på ovenstående fordeling og meldeforløb. 

Spilfører lægger lavt fra bordet, og trumfer 

hjemme m. spar 2. Nu følger hjerter til 

hjerter 9, stukket i vest. Vest spiller klør 4 

over klør Dame, stukket i øst m. klør es. 

Klør 7 retur til trumf m. spar konge i vest. 

Vest spiller hjerter Es til trumf i syd. 

Herefter ruder fra bordet til trumf m. spar 4. 

Endnu en hjerter til trumf i syd, (øst`s 

trumfer er for små til at trumfe for). Bordets 

sidste ruder trumfes på hånden.  

Klør Dame trækkes, og man krydser fingre 

for at spar Konge virkelig sad single i vest. 

Nu kan det sidste krydstrumfes hjem, da 

man besidder de største trumfer. Scorer = 

590 

Ved makkerbordet spiller man også 4 spar, 

men udoblet til 420. 

Det er faktisk et rigtigt svingspil, hvor Ø-V 

bør spille 5 ruder der ofte vinder 11 stik. 

 

 

 

 

 

Så kommer der lidt fra de to kampe i 5. 

runde. 
 

Jan Petersen sender dette: 
 

Et enkelt spil fra pokalen, hvor vi mødte 

Anne Nimbs hold. Efter en ret jævn kamp 

trak vi det længste strå og vandt 104 mod 82. 
 

Et ”tjenespil” var nedenstående 
 

Ø/ingen D4 

  K62 

 864 

 DB987 

EKB976532                T 

 B                                  D9832 

  -                                K3 

 653                                      EKT42 

 8 

  ET75 

 EDBT9752 

   - 
 

       N          Ø           S           V 

                     1           5         5  
       6        P            P         6   

Alle pas 
 

Nord spiller ruder ud til K E og trumf. 
 

Da Øst efter 2 gange spar spillede lille klør 

til lille klør fra Nord og klør konge var 

kontrakten dødsdømt med 11 stik 

Vores makkere købte spillet i 5 spar til 11 

stik 
 

Vi kan ikke vinde 6 ruder, da vi praksis nok 

har en spar og en hjertetaber. 
 

Jan Petersen 

 

Vi har fået fat i holdopstillingen. Jans hold 

bestod af: 

Martin Frandsen, Ole Colding-Olsen, Niels 

Olsen og Kaptajn Jan Petersen. 

 

 

 

 

Fra Ib Larsen har vi modtaget: 
 

Ja, så overlevede vi altså endnu en 

pokalkamp, endda temmelig stort. Sejren 

kom i hus med rigtig mange mindre scorer, 

men mange bække små, som man siger, gav 

grundlag for sejren. 
 

N/alle T872 

  E76 

 T75 

 K75 

63                KDB4 

 KDB83                                  T4 

 B4                                K632 

 T984                                      EDB 

 E95 

  952 

 ED98 

  632 
 

            N               Ø             S             V 

            pas           1 ut           pas          2  ▪ 

            pas           2   ▪         pas          3  

            pas           4        a.p.            
 

Vores holdmakkere, Gorm Jensen og Carl 

Andersen, er kommet i en lidt hårdt meldt 

zoneudgang, men når man har tur i den, ser 

man muligheder i kortene, og måske får man 

lidt hjælp fra modstanderne. 

Udspillet ♥5 får lov til at gå hjem til 10.    

4 til Konge og Es i Nord. Nord spiller 10, 

(pyha Gorm slap for ruderskift), stukket 

med Kongen, som holder stik. Dame 

stikkes i syd med Es, og nu føler syd at 

tiden er inde til at skifte til ruder, så 8 går 

til Kongen i øst. Syd sættes ind i ruder, 

derefter ruder til trumf, og den sidste trumf 

trækkes. 4 til Bonden. B og 4 til trumf, 

og endnu en klørknibning. 10 stik. 

Her blev vi altså belønnet for en modig 

satsning, og den fornødne hjælp fra 

modstanderne. 

Ved vores bord står man i 2 hjerter med 9 

stik, så + 10 imp. 

.                                  Ib Larsen 

DISTRIKT 
VESTSJÆLLAND 
spiller MIXED-

PARTURNERING 2018 
 

 

 

 

 

 

 

SØNDAG DEN 22. APRIL KL. 9.30 
 

 

 

Spilleberettigede: 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 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. 
 

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier. 

De 5 bedst placerede er kvalificeret til DM i 

Svendborg, 6.-8. juli 2018. 
 

Tilmelding: Enten gennem klubben eller 

direkte til Otto Rump senest torsdag den 12. 

april. 
 

Husk: at angive om fortæring ønskes! 
 

Foretrukken betaling: er parvis til 

Distriktets konto 1551 4691823512 – husk 

navn! 

 

          Tør du møde op? 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Wonterghem BK 83 sender dette: 
 

En katastrofe 
 

Det er med det anerkendte tema: Hvem 

klokkede mest i det? Var det sket for dig? 

Kom bare med dine kommentarer/gode råd 

og dumsmarte bemærkninger (-: 
 

8  642 

V/Ingen    KB 

   KB96432 

   8 

 D7 
 

 KT53 

 D432  85 

 DT8  75 

 KBT4  D7632 

   EB98 

   ET976 

   E 

   E95 
 

S åbnede med en hjerter, N meldte en 1 UT, 

S 2 UTog N 3 UT. 7 stik, men mindst 11 i 5 

ruder! 

Eftersnak: N mente 2 UT var forkert med 

kun en ruder og S mente at N bare skulle 

have gået efter ruderfarven. Hvad synes du? 

 

Problem? 
 

13  D76 

N/Alle    D8 

   DBT52 

   T54 

 KB9843 
 

 ET52 

 T32  B6 

 7  E84 

 ED6  B982 

    

   EK9754 

   K963 

   K73 
 

 Efter to passer åbner Syd med en hjerter og 

makker Vest melder 2 spar, pas og jeg 

støtter til 3 spar. Den dobler Syd og V 

melder 4 spar. Hvad skal N nu melde? Han 

doblede, men skulle måske have meldt 5 

ruder? Vi var lidt heldige med at få 11 stik. 

Hvordan havde I taklet det som ØV? 

 

Hvorfor kommer så få i 6 spar? 
 

2  KB8762 

Ø/NS    8 

   T 

   EKDT2 

 9 
 

 T53 

 KD952  EB3 

 B652  K984 

 853  B96 

   ED4 

   T764 

   ED73 

   74 

 

S åbner med en ruder og uanset om V 

melder en hjerter ind, kommer N med en 

sparmelding og her skal S altså støtte, selv 

om man kun har 3 spar. En UT er i mine øjne 

en fejlmelding!! Når S har støttet Ns spar, er 

det udelukkende et spørgsmål om esser og 

så er man jo hurtigt i seks (-: 

 

 

Fra minus til plus? 

 

Det, der så ud til at være en katastrofe, viste 

sig at blive til et plus! Jeg åbnede med en 

spar i Øst. Syd meldte pas (jeg havde nok 

givet den 3ru) Nord 2 hjerter, og hvad nu 

lille du? Jeg meldte en mærkelig 3 spar, som 

makker synes hun skulle hæve til 4, i fald 

jeg havde haft til min melding!!! Alle pas. 

Jeg sad med 4 tabere og var vældig tilfreds 

med situationen. S spillede ruder K ud, som 

blev trumfet af N, UPS. Trumf retur og jeg 

endte med 7 tabere. Den er faktisk ret svær 

at doble, synes jeg, men N/S var vel lidt for 

passive. Der er faktisk en del stik i en 

hjerterkontrakt! 

 

 

14  BT8 

Ø/Ingen    EKDBT86 

    

   EB6 

 E3 
 

 KD76542 

 7543  9 

 97652  E 

 54  D973 

   9 

   2 

   KDBT843 

   KT82 
 

 

En rigtigt ondskabsfuld én 

 

6 ruder i S kom vi i, og den er nok en anelse 

hårdt meldt!!!! Vil du være spilfører eller 

modspiller med åbne kort? Kom med dit bud 

 

17  K62 

N/Ingen    E 

   KD87 

   EDT52 

 D983 
 

 ET74 

 DBT3  K964 

 653  B2 

 73  B94 

   B5 

   8752 

   ET94 

   K86 

 

 

 

 

 

En enkelt læser har bemærket, at de mange 

navne på lokale spillere i BK 83 er lidt af et 

mysterium for distriktets øvrige læsere. 

Her vil redaktionen lige anføre, at bladet er 

åbent for alle klubnørder til at fremsende 

spil fra klubaftenerne. Gerne med navne på. 

Spil, fremsendt for at chikanere makker eller 

modstandere, modtages ikke 😊. 

 

Fra plus til minus? 
 

15   

S/NS    B942 

   DT8642 

   984 

 D84 
 

 K732 

 53  DT76 

 B9753  K 

 EK5  DB62 

   EBT965 

   EK8 

   E 

   T73 
 

Syd åbner med en spar, som absolut ikke 

falder i Ns smag, men N har kun en rigtig 

melding. Nemlig pas! Alt andet er vejen 

mod afgrunden (-: 

 

 

 

 

 

Jeg (red.) snupper lige et spil fra 

holdkampen i BK 83, Hvor Michaels makker 

(den flinke Lisbeth) ”glemte” at doble.  

Nord åbnede med 1  og Syd 4  efter pas 

fra Øst. Vest dobler og Øst går nu i 5 . Der 

må have manglet signaler, da Øst meldte 5

. Hvordan får Nord Syd til at sige pas? Syd 

meldte 5 . Så var det Lisbeth (Vest) 

”glemte” at doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 KDB53 

N/ØV KDB7  
           T5  
           75 

      4 
 

     T98 

        E654          T9832 

        EK2          D8643 

      EK862    -  
E762  

            -   
            B97  

      DBT943 
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Min 

hemmelige 

makker 
 

 

 
 

S/ ingen 75 

  T8 

 KB7 

 KD7532 

 DBT                3 

 B9642                                   E753 

 4                               T986532 

 BT74                                       9 

 EK98642 

  KD 

 ED 

  E6 

 

Her så vinderplanen. Kan du se, at 

kontrakten kun kan vinde, hvis Vest har 

mindst 3 klør? Du går i gang med klørene, 

efter at have trukket E og K. Heldet går 

op for dig, da Øst kun har én klør. Du kan 

kaste en hjerter på D og trumfe en klør. Gå 

over på K og spiller en rejst klør med 

afkast af den sidste hjerter. Vest får kun et 

trumfstik. Det er ikke normalt, at makker 

spiller den slags kontrakter. Han havde da 

også disse ord efter spillet: 

 

” Jeg er lidt skuffet over min dristighed. 

Normalt behøver jeg ikke at skulle spille så 

tvivlsomme kontrakter. Jeg ved ikke, hvad 

der fik mig til at satse på en slem. Heldet var 

med mig, men jeg må nok holde mig lidt 

tilbage resten af aftenen.” 

 

 

 

 

 

 

 
Bridge 83 

 

Påsketurnering 
 

 SØLV 
 

Lige før deadline blev der Skærtorsdag 

afviklet en turnering hos BK 83. Desværre 

var turneringen ikke annonceret her i bladet. 

32 par havde en god dag - i hvert fald 

arrangementsmæssigt. Ikke alle var dog 

tilfredse med resultaterne. Der blev spillet i 

4 4-bordsrækker. Vi bringer her toppen af 

”kransekagerne”: 
 

A-rækken  Hcp. gennemsnit 17,66 
 

1Rikke Kjerulf-Ole Vinberg Holte           22 

2Jørgen Christiansen-Jess Jensen Præstø 13 

3Ingelise & Karsten Meiland, BK 83       12 

4Lone Skov-Per Hansen Jyderup             10 
 

B-rækken  Hcp. Gennemsnit 24,10 
 

1Helle Bergman-Benny Kristensen BK83 22 

2A.-L. Pedersen-Henrik Marstrand Vig     9 

3Lise Madsen-Gorm Jensen Ringsted        6 

4Jonna & Ib Larsen Sorø                            5 
 

C5-rækken  Hcp. Gennemsnit 31,03  
 

1Heidi Baran-Pia Jørgensen BK 83         22 

2Jette Laursen-Mona Secher Chr. BK 83  7 

3Susanne Anker-Inger Trosbjerg BK 83    4 

4Grethe Andersen-Bodil Vestbjerg Sk/Hø 3 
 

D-rækken  Hcp. Gennemsnit 44,15 
 

1Marianne & Fl. Byrgesen Fr.værk         27 

2Mai-Britt & Michael Thy BK 83           13 

3Doris Kjeldgaard-J. Brønsro Korsør        9 

4Henny Niemann-Susanne Ryberg Høng  3 
 

Det var de samme kort, der blev spillet i alle 

rækker. Vi bringer nogle spil, der kunne 

have interesse for nogle af læserne. 

Vinder A Rikke & Ole 

Der er forskel 
 

S/ ingen KB64 

  D98 

 E86 

 832 

 D732               E 

 EKB5                                  T742 

 3                               KDBT7542 

 EDBT                                        - 

 T985 

  63 

 9 

  K97654 
 

I dette spil var 3 af de 4 par i 6  i A-rækken. 

Alle fik 11 stik. 

I B-rækken var også 3 par i 6  og alle fik 

12 stik. Hvad hjælper det så, at man spiller 

4  med 11 stik i B-rækken? 

 

 

Den glade 

turneringsleder 

John Maagaard var 

med til at holde 

stemningen oppe. 

 

 

 

 

Vinder B Benny & Helle 

Vinder C Heidi & Pia 

Vinder D Marianne & Flemming 

N 

V   Ø 

S 

Spil ikke sur☹ 
 

Spil bridge😊 
 

P.S. Jeg øver mig stadig red. 

N 

V   Ø 

S 


