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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

2. maj var der generalforsamling i distriktet. 

Vi viser her er uddrag af referatet som 

skønnes at have almen interesse. 
 

16 klubber ud af 20, repræsenterede 1274 

medlemmer og 58 stemmer, ud af 1406 

medlemmer og 65 stemmer. 

Distriktsbestyrelsens beretning: 

John Maagaard aflagde beretning. 

Beretningen i sin fulde ordlyd ligger på 

Distriktets hjemmeside. 

Aflæggelse af regnskab: 

John Maagaard fremlagde regnskabet på 

vegne af kassereren. Regnskabet som viste 

et lille underskud for året på 667 kr. og en 

kapital på 53.412 kr. er at finde på 

hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt uden 

kommentarer. 

Fastlæggelse af kontingent til Kreds og 

Distrikt: 

Uændret og godkendt. 

Meddelelser fra DBF. 

Fra forbundet 

deltog formand 

for hovedbestyr-

elsen Nis Ras-

mussen, der ori-

enterede om en 

række emner 

(blandt andet): 

 

 
 

Forbundets regnskab viste et overskud på 

små 160.000 kr. 

Turneringsafvikling med fri tilmelding i 

Svendborg, blev sat i værk på grund af 

manglende tilslutning til Distrikternes 

kvalifikationsturneringer, som gjorde at de 

ikke kunne udfylde deres pladser.     

Nr. 9   17. årgang:  Maj  2018 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 
 

---------------------------------------------------- 
 

Fremtidig distribution af Bridgebladet med 

fremsendelse til klubberne og delvis 

digitalisering, en serviceforringelse, men 

nødvendig løsning. 

Bridgens Dag d. 26 august. Målet er lige 

som i 2016, 50% flere k-medlemmer end 

året før. 

Nis Rasmussen sluttede af med at mindes 

Prins Henrik, som var protektor for Bridgen. 
 

Kommentarer til Nis Rasmussen: 

Peter Møller Nielsen roste hovedbestyrelsen 

for at udarbejde retningslinjer for 

udvælgelse af spillesteder til 

forbundsturneringer. 

Preben Jacobsen spurgte, om der blev 

udsendt det antal Bridgeblade til klubberne, 

der svarer til antal medlemmer, og hvad med 

dem, der ganske givet bliver til overs? 

Nis opfordrede til at dele evt. overskydende 

ud til naboer, venner og bekendte. De ekstra 

blade koster ikke så meget at trykke. 

Dagny Lundgaard spurgte til kontingentet til 

Dbf. Det forbliver uændret. 
 

Forslag fra bestyrelse, klubber eller 

medlemmer: 

Peter Møller Nielsen præsenterede kort sit 

forslag vedr. Klubholdturneringen. John 

takkede for initiativet, og bekendtgjorde at 

det allerede fra næste sæson er indlagt i 

turneringskalenderen. 
 

Valg af Distriktsbestyrelse (lige år). 

Kasserer: Poul Rasmussen, Otto Rump og Ib 

Larsen blev alle genvalgt. 
 

Referent: Ib Larsen. 

 

Vi har modtaget: 
 

Hej Ole, 

hermed et spil til dit fine distriktsblad. 
  

Spillet stammer fra en turnering med 

Reinholdt på Falster i påsken. 

Jeg fik som åbner følgende lækkerbisken op: 
 

EK2 – EKBT6543 – B3 - - 
 

og kort efter var jeg i 4 HJ med 12 stik. 

Åbning 4 HJ, alle pas. 

Hvordan melder man slemmen? 
  

Min efterfølgende analyse med makker 

resulterede i erkendelsen af, at jeg var for 

stærk til åbningen 4 HJ (eller 1 HJ). 

Med en kravåbning 2 KL (med mine 4 

tabere) og makkers pointsvar 2 UT, kan jeg 

melde 4 HJ eller opfordre kraftigt med 5 HJ 

og håbe, at hun bider på. 

Har syd 3 dækkere? 

Vores aftale for en kravåbning er 22 hp, 

eller højst 4 tabere og min 18 hp. 

Måske skulle vi droppe hp begrænsningen? 
  

7 borde var i 4 HJ 12. 

1 bord var i 5 HJ med 12. 

1 bord var i 4 HJ med 11(!). 
  

Hele fordelingen var: 
 

N/alle EK2 

  EKBT6543 

 B3 

  - 

B95                T8764 

 872                                   - 

 K987                                            DT52 

 E92                                      K543 

 D3 

  D9 

 E64 

  DBT876 
 

Hvad siger eksperterne? 
 

             mvh 

Poul-Michael la Cour 

BK59 Holbæk 

I første omgang kommer her redaktionens 

kommentarer. Læsere er meget 

velkomne til at bidrage yderligere. 
 

Jeres aftale om åbningen 2  er god. Du har 

4 tabere, så her er der brug for denne åbning. 

Du er for god til at starte med 4 . Bedste 

alternativ er 1 , men som sagt er du for 

spillestærk. 

Et punkt, som jeg ikke kan lide er, at I spiller 

med pointsvar. Hvorfor? Jo, du får 

problemer med at nå at vise begge farver, 

hvis du har en 2-farvet hånd. Pointsvar er 

OK, hvis I går efter en ut-kontrakt eller du 

har en énfarvet hånd. 

Har I en aftale om, hvor længe svarer er 

forpligtet til at holde meldingerne åbne? 

Selv holder vi åbent indtil 4 i minor. 

 

       N           Ø             S             V 

      2           p             2  1        p 

      2            p              3  2         p 

      4  3       p              4  4        p 

      4ut 5        p              5  6        p 

      6  7         a.p.  

         

1 Relæ 

2 Hjerterstøtte = mindst honnørx eller xxx. 

Meldingen lover et es. Ellers meldes 4 . 

3 Cuebid = første eller anden kontrol 

4 som 3 

5 RKC 1430 Makker kunne have 2 esser. 

6 Et es 

7 En chance. Der er ingen trumftabere. Er 

det E, makker har, skal E sidde foran 

kongen, så er der ingen spartabere.  

Er det E, må man håbe på, at spartaberen 

forsvinder på et minorkort, som ikke er vist 

i meldeforløbet. Makkers D er en gave! 

Nogen spiller Voidwood, men det løser ikke 

problemet med spartaberen. 6  er altså en 

chancebetonet melding. Det er nok derfor, at 

ingen var i slem. 

 

 

N 
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S 
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MELLEMRÆKKEN 
 

Så nåede vi frem til slutstillingen. Vi må 

imidlertid vente med op- og nedrykningen 

til efter 26. maj, hvor kvalifikationen til 3. 

division afgøres. Det vil herefter vise sig, 

hvem der beholder deres pladser i 

mellemrækkerne. Alle med placering som 

nr. 9 er i ”zonen”. Fortsat sikker på deres 

plads i mellemrækken er kun John 

Maagaard. Bent Daugaard og Knud G. 

Rasmussen rykker ned. Øvrige må vente. 
 

Resultater fra de 2 sidste kampe: 
 

Mellemrække 1 
 

Finn Achton - Ole Colding Olsen 

9,14 – 10,86 

Ole Colding Olsen – Poul Larsen 

8,93 – 11,07 
 

Ole slutter som nr. 9 med 88,77 KP 
 

Mellemrække 2 X 
 

Claus Moesgaard – Tommy Elholm 

17,31 – 2,69 

Lisbeth Bentsen - Claus Moesgaard 

17,21 – 2,79 

Claus slutter som nr. 10 med 102,53 KP 
 

Claus Øgard - Knud G. Rasmussen 

18,76 – 1,24 

Knud G. Rasmussen – Bent Jakobsen 

3,43 – 16,57 

Knud slutter som nr. 12 med 37,47 KP 
 

Mellemrække 2 Y 
 

Joel Hermansen - John Maagaard 

5,91 – 14,09 

John Maagaard – Helge Lindegaard 

16,90 - 3,10 

John slutter som nr. 3 med 137,50 KP 
 

Bent Daugaard – Knud Christensen 

5,91 – 14,09 

Ejgil Sjøgaard - Bent Daugaard 

16,57 – 3,43 

Bent slutter som nr. 11 med 74,38 KP 

Vi kikker lidt efter nogle spil.  
 

Dagens allerførste spil satte Ole Coldings 

hold i gang i MR1. 
 

N/ ingen B987 

  EK95 

 E2 

 983 

 42                K63 

 DT62                                   843 

 D73                               KB985 

 E654                                       K2 

 EDT5 

  B7 

 764 

  DBT7 
 

I dette spil mødtes de 2 kaptajner. 

Tilsyneladende havde Nord (Finn Achton) 

ikke fået gnedet søvnen ud af øjnene, så han 

startede med pas. Det ”passede” de andre 

fint. Ved et enkelt bord mere var 

slutmeldingen også pas!! Ved de andre 

borde var de vågne og Nord åbnede 

selvfølgelig, og den almindelige kontrakt 

var spar (N/S) eller ruder (Ø/V). 2 borde 

nåede i 4 spar og vandt. Det ene var Pia 

Larsen – Vagn Brobæk. Den gode start 

lagde grunden til en spinkel sejr. 

 

I mellemrække MR2Y fandt vi dette, som 

viser en modspilsfejl. 
 

Ø/ø-v EDT73 

  K65 

 D98 

 65 

 K6                B982 

 EDBT43                                   987 

 E652                               KB7 

 4                                       KB3 

 54 

  2 

 T43 

  EDT9872 

 
 

Normalkontrakten var 4  hos Vest og Nord 

startede med 5. Et naturligt udspil hvis 

makker åbnede med 3  efter Østs pas-

melding. Nu gælder det om at have styr på 

et sådant udspil. Har Nord en eller to klør? 

Syd kan nu kun gætte. Trækker man E 

vinder 4 , da man kan kaste 6 på en rejst 

klør. Nord kan selvfølgelig trække E inde 

på K, men det giver stadigvæk kun én 

spartaber. 3 tabere én i spar, hjerter og klør. 

Stik 2 var afgørende. 8 af de 12 par i rækken 

var i 4 . 3 par vandt. Dog var den ene Nord 

så venlig at trække E i det blinde udspil! 

Det ene af parrene, der vandt efter 

klørudspil, var Lisbet Søndergaard – 

Michael Wonterghem fra John Maagaards 

hold. 
 

I MR2Y fandt vi dette spil 
 

V/ alle 9753 

  T4 

 T42 

 T873 

 EK8                B 

 KB9652                                   E73 

 DB8                               EK653 

 5                                       EDB2 

 DT642 

  D8 

 97 

  K964 
 

Som Kortene sidder er der 14 stik ”fra 

taget”. Det gælder både i ruder, hjerter og 

UT. Der er bare dette lille problem: ”Hvor 

er D?”. Det går godt på en god dag, da der 

er over 60% chance for at den ikke sidder 

tredje. Det gælder i alle kontakter. Den sikre 

kontrakt er 6 , som vinder uanset damens 

placering. Dette vidste sikkert alle, men der 

var 2 dristige par, der forsøgte sig i 7 . Det 

ene var Annette Prehn - Thomas Nielsen fra 

Claus Moesgaards hold.  

 

Vi snupper lige et spil mere fra MR2Y. 

 

Man skal ikke doble delkontrakter i 

holdturnering, medmindre man kan se den 2 

nede. Knud G. Rasmussen – Ole Scheel 

(N/S) var så ”venlige” at doble 3 , som 

vandt. Deres holdmakkere Hans Olesen – 

John Fog var heldigvis i samme situation, da 

de også blev doblet i en delkontrakt i spar. 

Den vandt de naturligvis også. Ufortjent 

ligespil? 

Hyppigste slutmelding var 4  som fik 10 

stik. Ingen var i 6 , som er en ren vinder ! 

2 spar kan trumfes (højt). Der er kun en 

rudertaber. Det er næsten umuligt at nå 

slemmen oven på Vests spærremelding. 
 

S/ N/S 5 

  DT532 

 DB 

 ET843 

 KDT9864                B7 

 6                                   B9874 

 T765                               E42 

 2                                       965 

 E32 

  EK 

 K983 

  KDB7 
 

På multiholdberegningen endte Lisbeth 

Søndergaard – Michael Wonterghem fra 

John Maagaards hold på en andenplads med 

12,10, medens John Maagaard – Hans 

Knudsen fik en 4. plads med 11,30. 
 

 

 

Vinderen af mellemrække 1 var Thomas 

Mørkeberg. Han har bl.a. Karsten Hansen-

Nord BK 83 på holdet. De kunne tåle at tabe 

sidste kamp med 19,00 – 1,00. Det var tæt 

på, de gjorde det, men med et nederlag på 

3,43 – 16,57 klarede de oprykning til 3. 

division. Der er flere tidligere Vestsjællands 

spillere med på holdet. Sonny Schultz var i 

mange år en af topspillerne i Svinninge BK. 

Ligeledes er Eddie Nielsen også 

”oplært/udlært” i Svinninge BK. 

 

N 
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Distrikts hold 
 

Slutstillingen efter sidste runde 15/4 blev: 
 

Serie 1 

1   Helle Bergmann                123,86 

2   Christian Christiansen        117,79 

3   Gunna Steffensen         101,58 

4   Hanne Knudsen        101,41 

5   Helga Kaldau  86,11 

6   Henning Madsen  83,10 

7   Ib Larsen                 82,88 

8   Gunhild Gundersen  77,82 

9   Kirsten Schou  71,91 

10 Peter Madsen                  53,54 
 

Serie 2 

1   Martin Rather 107,72 

2   Jonna Kjelkvist Larsen  86,30 

3   Inger Trosbjerg  82,68 

4   Ingelise Meiland  69,81 

5   Anders Sisbo  68,97 

6   Lise Madsen   65,33 

7   Bent Larsen   48,49 

8   Inge Düz   30,70 
 

De samme kort blev spillet i begge rækker. 

Vi kikker lige på en slem, som kun 5 par i 

serie 1 og 3 par i serie 2 fandt ved de 18 

borde. 

 

Efter pas fra Syd havde Vest et lille 

problem. Skal man åbne med 2ut med 2 

doubletons? Nej vel, der er 5 tabere, så det 

må blive åbning 1 . Makker meldte 1 , så 

er det nok til udgang, og meldingen er 4 . 

Med 10 HP har Øst ikke noget problem med 

at spørge med 4ut over for åbners 18+ HP. 

Svaret er 3 esser, og 6  må være et godt bud. 
 

S/ alle T852 

   - 

 53 

 BT96432 

DB                K7 

 ET96                                  KB87542 

 EKD84                                 97 

 E7                                      K8 

 E9643 

  D3 

 BT62 

  D5 
 

Efter at spillet var lagt i mapperne, kom 

dette spil. Slem igen? Syd træder i første 

hånd ind med en sparåbning, som Vest kan 

doble. Med kun 4hp er det nok begrænset, 

hvor mange i Nord der støtter til 2 . Øst 

melder under alle omstændigheder 3 , som 

Vest hæver til udgang. Kun 2 par i salen 

fandt det gode offer i 4 .  

 

 

V/ ingen B98 

  BT3 

 942 

 D974 

T43                D7 

 E986                                  KD754 

 EK753                                 DB6 

 E                                      T86 

 EK652 

  2 

 T8 

  KB532 
 

Med hensyn til 4  meldingen, er det efter 

resultaterne nemt at se, at ingen har valgt at 

prøve 5  i stedet for at doble. 4  går 

normalt kun én ned, men det lykkedes Lone 

Ulrik & Jens Jørgensen at sætte kontrakten 

to gange ved at få en klørtrumfning. Det kan 

også være, at Syd har startet med B, når 

der trækkes trumf. Det giver også to for lidt. 

 

 

 

 

 

Tillykke til vinderne! 
 

 

 

 

Fremtidens topspillere ? 
DISTRIKT VESTSJÆLLAND 

Kvalifikation til BEGYNDER DM 
I PAR d. 8. APRIL 

 

Dette er en turnering, hvor N/S-parrene 

spiller mod alle Ø/V-parrene. 

Der blev spillet i 2 rækker med henholdsvis 

3 og 4 borde. 
 

Rød række var toppen N/S par 

1 Lauge Voldby-Erik Svendsen, Holb 49  56 

2 Ole Sørensen-Karsten Pedersen, BK 83 44 

2 Peer Jensen-Karsten Marcher, Kor. 51    44 
 

Rød række Ø/V 

1 Freddy Andersen-Lars Jørgensen, Kal   60 

2 Kirsten Nielsen - Marianne Nørgaard, 

BK83                                                             48 
 

Blå række var det disse N/S par 

1 Keld Hansen - Johannes Stoltenborg, 

Ringsted                                                    78 

2 Annemarie Hansen - Lone Korsbæk,  

Sorø                                                                  74 
 

Blå række Ø/V 

1 Claus Illemann-Stig Jensen, Kalundb      84 

2 Peder Kristiansen-Jørgen Voigt, BK 83  78 
 

Disse klubber havde leveret spillere: 

BK 83, Holbæk BK 1949, Kalundborg BK, 

Korsør Bridge 51, Ringsted BK og Sorø BK. 

 

Turneringen blev spillet samtidig over hele 

landet og vinderne af hver række er 

kvalificeret til DM i Svendborg. 
 

Bedst på landsplan Ø/V klarede Claus 

Illemann - Stig Jensen sig med en placering 

som nr. 11. 

Som N/S blev Erik Svendsen-Lauge Voldby 

placeret på en 22. plads. 
 

Der var 91 N/S par og naturligvis lige så 

mange Ø/V par. 

 

 

N 

V   Ø 

S 

Vinderne serie 1: Benny Kristensen, Helle Bergmann,                      Vinderne serie 2: Morten Hansen, Henning Nielsen, Tove Aakjær 

Poul Olsen og Lis Hjorth Jensen                                                           Jakobsen og Sonja Rasmussen (Martin Rather var ikke med her) 
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Min hemmelige 

makker 
 

Meldinger var efter 

bogen, som det fremgår 

af skemaet. Jeg var 

Nord og havde ingen meldeproblemer denne 

gang. 
 

        N         Ø           S           V 

       1         P          2          P 

       2          P         3ut      alle pas 
 

Nord/ingen BT 

  E76 

 KD8753 

 D3 

D854                9762 

T542                                   983 

T6                                 EB9 

ET4                                       K96 

 EK3 

  KDB 

 75 

  B8752 
 

Udspil vestfra 4 (fjerdehøjest i bedste 

farve) var også efter bogen, og det passede 

makker fint, at T holdt stik. Efter en lille 

pause, var jeg klar til at spille en stor eller 

lille klør, da makker åbenbart ikke havde en 

major 4-farve. Jeg blev lidt overrasket, da 

makker bad om en lille ruder. Trods et par 

panderynker gjorde jeg som makker 

forlangte. Der gik nu et par ekstra sekunder 

inden Øst lagde 9 i bordet, som til min 

store overraskelse holdt stik. Øst spillede nu 

hjerter for at fjerne en eventuel indkomst til 

bordet, men makker stak på hånden og 

spillede ruder til kongen. 

Øst stak, men kunne godt se at ruderfarven 

nu gav fire stik. Nu var der kun klørene at 

håbe på, så af sted med 6. 9 stik til makker 

(og mig). 2 ruder- og 2 klørstik til fjenden. 

Makkers kommentar med et lille smil var 

denne, ”Hvad skulle jeg ellers have gjort?” 

Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold og N/S i zonen. 
 

Dette er din hånd som Syd: 
 

     98     KB76      ET2   K764 
 

Meldeforløbet med makker som Nord og 

kortgiver: 
 

        N          Ø          S           V 

       1  (4)   D        RD        2  

        P           P          ? 
 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Jeg dobler som forslag til straf. 
 

Makker vil vide, at jeg har 10-11p med 

klørværdier, når jeg ikke går efter udgang 

alene iz. 
 

Makkers pas til (2kl) mere end antyder 

minimumsværdier. Med genmeldelig 

ruderfarve kan makker melde ruder - 

alternativt med 12 jævne bør han passe. 
 

Hvis makker vælger at passe til doblingen. 

Det værst tænkelige scenarie er at 

doblehånden sidder med en Marmichånd (4-

4-1-4) med single ruder og makker ligeledes 

sidder med en Marmichånd blot med single 

klør! (At der meldes (2kl) fremfor (1ma) 

giver stof til eftertanke.) 
 

Sandsynligheden er meget lille, men klart at 

der så lurer en gang krydstrumf i de røde 

farver - så trumf ud, makker! 

 

 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

Jeg dobler 2 klør ment som straf. 2 klør 

melderen kan ikke have mange point i dette 

meldeforløb. Jeg kan umiddelbart ikke tro, 

at vi har udgang i kortene. 

Tager min makker doblingen ud, må han 

være god, og vi kommer så nok i en 

udgangskontrakt. 

 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Hvad foregår der? Bliver vi bluffet ud af en 

udgang? Der er mere end 50 HP i dette spil. 

Men vi har minimum 23 Hp men ingen fit, 

bortset fra måske i ruder. Det har Ø – V 

heller ikke. 

Øst har få Hp og 4-4 i major, Vest har heller 

ikke mange points, men 5-6 klør.  

(Husk Ø-V er udenfor zonen, derfor den 

noget vilde indmelding). 

Nord må have 4-2-5-2 eller 4-2-6-1 

fordeling, og kunne derfor ikke åbne med 1 

ut (hvis han har 15-17 HP). 

En sidste mulighed er at Nord har en 

springhånd med 5-6-7 ruder. 

Hvis jeg dobler får jeg 2  lige i hovedet, 

ligeledes hvis jeg melder 2 . Det fører ikke 

frem. 

Hvis jeg melder 2  (viser dog kun 6-9Hp), 

så står vi der. 

Derfor er mit bedste bud 2 ut, viser 10-12 

HP, klørhold og jævn fordeling. 

Hvorpå makker passer med 12-14 Hp og 

siger 3 ut med 15+(evt.5ru ) 

 

Karsten Meiland, BK 83    
 

Mit umiddelbare bud er 2 ut. Overvejelserne 

går dog også på en hård dobling eller sætte 

sig ned og håbe på, at man stille og roligt 

kan sætte 2 klør. Makker må have noget i 

spar, hvor er ellers hans honnørpoint? 

 

 

 

 

Jan Petersen, Kalundborg    
 

Hos os vil en RD i første melderunde være 

lig med manglende tilpasning i ruder, 

hvilket vel er OK her. 

Makkers pas til 2 klør, må vise, at han ikke 

har yderligere at vise, hvilket jo nok er 

sandt, hvis de øvrige ved bordet har til deres 

melding. 
 

Mulighederne er vel: 
 

2 ut, som må være opfordrende over for en 

hånd som har lidt mere end minimum til sin 

åbning. Klørholdet er til stede, eneste 

bekymring er sparfarven, som vi må håbe 

nord kan klare. Hvis nord flytter til 3 ruder 

bagefter, er det endestationen. 
 

2 hjerter vil vise det gode hjerterhold, men 

hånden er lige svag nok til meldingen. 
 

Dobler/Pas håber at vi kan sætte 2 klør, som 

hvis den smutter doblet hjem ikke vil koste 

en bondegård. 
---------------------------------------------------- 

Her er så spillet. Hvis der dobles, sender 

man aben videre til makker, som så må 

vælge. Det samme gælder ved at melde 2ut. 

Hvad gør makker? Mon ikke der hæves til 

3ut med de 14 HP. 

Det er ikke nemt, men det hjælper, når man 

ser fordelingen. Der ser ud til at være både 4

 og 3ut på N/S´s hænder. 

 

N/n-s DBT4 

  DT65 

 KD97 

 E 

652                EK73 

 8                                  E932 

 532                                B96 

 DBT954                                      82 

 98 

  KB76 

 ET2 

  K764 
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND 
spillede MIXED-

PARTURNERING 22/4 
 

 

 

 

 

 

 

Der blev samlet 20 par til kampen om 

distriktsmesterskabet. Som vanligt viser vi 

bedste halvdel af feltet. 
 

1   Kirsten Klæbel - Preben Jakobsen 

     Jyderup/Svinninge                                   93 

2   Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller 

     Kalundborg                                             62 

3   Annette Prehn - Thomas Nielsen 

     Studenterf./Kalundborg                        46 

4    Lis Pilgaard - Vagn Brobæk 

     Kalundborg                                           44 

5   Lone Skov Jensen - Per Hansen 

     Jyderup                                                 40 

6   Helle Bergmann - Benny Kristensen 

      BK 83                                                    36 

7   Kirsten & Verner Schou 

     BK 83                                                      23 

8   Lise & Erik Madsen 

     Sorø                                                       22 

9   Ingelise & Karsten Meiland 

     BK 83                                                    21 

10 Hanne Knudsen - Ole Svinth 

     Jyderup                                                  15 

 

Naturligvis kommer der også et spil. 
 

Vi ser vinderne og 2´erne i indbyrdes opgør, 

hvor Dagny og Carl Erik sad N/S og Ø/V var 

Kirsten og Preben. 

Mon ikke de fleste i Øst melder 2  efter 

Nords pas. Så må Syd vælge mellem dobling 

eller 2 . Dagny valgte at doble, så det var 

Nord, der blev spilfører i 4 . 

N/Ø/V T975 

  86 

 EK92 

 B94 

K43                8 

 EB4                                  DT9752 

 T75                                63 

 7653                                      KDT8 

 EDB62 

  K3 

 DB84 

  E2 
 

Halvdelen spillede spar på Nords hånd de 

andre på Syds. Hos Nord var kontrakten død 

med udspil af K. 

Hos Syd vandt kontrakten hver gang efter 

udspil af E. En enkelt listig Vest (min 

makker) startede i ruder og så gik også Syd 

ned. Nu blev der 2 hjertertabere. 
 

 

 

Turneringslederen sørge-

de for, at alt gik efter 

reglerne. Der var mange, 

der spillede fejlfrit, altså 

ikke brød lovens bogstav. 

 

 
 

 

 

De glade distriktsmestre 

Kirsten og Preben 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 

 

 
  Jeg laver spilleplan og tæller mine stik. 
 

 

N 

V   Ø 

S 
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 Pokalturneringen 
 

Så kom vi til 1/16-finalerne. 

Nu kom de virkelig hårde 

modstandere. En trøst var, at 

det var 2 hjemmekampe. 
 

Resultaterne fra de 2 kampe med vinder i 

blåt: 
 

Ib Larsen – Anders Hagen         30-117 

 
 

Jan Petersen – Stig Farholt        42-103  

 
 

Jeg har presset kaptajnerne til at levere lidt 

spil. 

 

Jan sender dette: 

 

Det gik desværre som forventet med 

resultatet, vi tabte 42 -103. 

 

Sektion 1 var lige, men så tabte vi med 48 – 

0 i 2. sektion og med 10 – 12 stykker i de to 

sidste, inden vi kastede håndklædet i ringen. 
 

Det gode var, at de ud over at være dygtige 

bridgespillere var hyggeligt selskab. 
 

Et af vores tjenespil var nedenstående. 
 

Meldingerne gik: 

 

       N          Ø           S           V 

       1         p          1           p 

       1         p          3ut           p 

       6ut                  alle pas 

 

N/ingen KB94 

  E5 

 KD6 

 EDT3 

xxxx                xxx 

 xxx                                  xxxx 

 xx                                xxx 

 xxxx                                      xxx 

 E6 

  KT32 

 ET432 

  B7 

 

Selve spillet var uden de store problemer. 

Spar ud og ruderne sad 3 – 2 imod. K var 

ude af plads = 12 stik. 

 

Ved det andet bord, stod man kun i 3 ut med 

same antal stik. 

 

Vi stillede med Pia og Vagn og Niels og 

mig. 

 

Modstanderne var: Ulrik Zeeberg - Stig 

Farholdt og Mathias Bruun - Mads Grove. 

 

 

 

 

 

 

Fra IB dette: 
 

Så sluttede vores pokaleventyr. Vores 

forventninger til deltagelsen er jo så rigeligt 

blevet indfriet, men der for er det jo aldrig 

rart at tabe stort, 117 – 30. 

Vi var virkeligt kommet op mod 

overmagten, og niveauforskellen kom 

meget hurtigt til udtryk, så det var fair nok. 

Vi glæder os over at vi fik så mange kampe, 

og stiller optimistisk op igen næste sæson. 
 

Ø/ alle K865 

  8 

 E872 

 D943 

T4               EDB2 

 EDB62                                  K4 

 D9653                                BT4 

 T                                      KB82 

 973 

  T9753 

 K 

  E765 
 

       N          Ø           S           V 

                    1ut          p          2  

       P           2           p          4  

                            alle pas 

Et af de få spil hvor vi scorede point. 

udspil: ♠ 3 
 

Vores holdmakkere, Gorm og Carl, er 

kommet i denne, ikke helt unaturlige 4 , 

men umiddelbart ligner det 4 tabere. 

Udspillet går over spar 10, spar konge, til 

spar Es. Yderligere 2 gange spar, giver 

afkast til klør 10. K, og hjerter til E, 

afslører den uheldige sits. Nu spiller Gorm 

ruder til Bonden, stukket med kongen i syd. 

Syd prøver med en lille klør, som Gorm 

lægger ruder fra bordet på, nord bruger 

damen til Kongen. 10 kører rundt til Es, 

og der kommer ruder til trumf i syd. Så er 

løbet kørt for syd, klør til hjerter 6, trække 

trumf, og indkasserer de sidste ruderstik. 10 

stik. 

Ved vores bord står modstanderne i 2 

hjerter, og hvorfor gør de så det? Jo, de 

åbner med små ut. både i og uden for zonen, 

så meldeforløbet går 1klør -1 hjerter – 1 ut – 

2 hjerter.                 

                                             Næste spil: 

Ø/n-s D2 

  EDB8 

 EBT3 

 K94 

ET73                B9864 

 T                                  9654 

 8652                                4 

 DT32                                      765 

 K5 

  K732 

 KD97 

  EB8 
 

       N          Ø           S           V 

                    p           1ut          p 

       2         p           2            p 

       4         p           4           5  

       5ut        p           6                alle pas 
 

Her er jeg som syd kommet i 6 , og det 

samme er sket ved makkerbordet. Jeg får 11 

stik, og den mere snu spiller ved det andet 

bord får 12. Der kommer 8 ud, som 

spilfører selvfølgelig vinder, og trækker der 

efter hjerterne i bund. Nu tager jeg 

klørknibningen, i stedet for at trække alle 

ruderne, som man gjorde ved det andet bord, 

hvilket giver vest afkastproblemer. Jeg 

afleverer derfor 1 klørstik og et sparstik. 

Ved det andet bord trækkes begge de røde 

farver og der spilles spar mod Damen som 

holder stik, og der efter spar til det nu blanke 

Es. Vest er slutspillet, og må spille op i 

klørgaflen. 

 
Carl, Jens, Ib og Gorm efter kampen 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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SØLV 
 

Korsør 
Kontraktbridgeklub 

 

Søndag d. 26. august 2018 

 Kl. 9.30 – 18.00 

 

Korsør Kulturhus Skolegade 1 

4220 Korsør 

 

Turnering: 

BridgeMate Seedede rækker efter 

Handicap 

 

Præmier: 

Sølvpoint Vin-, spurt- og trøstpræmier 

 

Pris:  

inkl. buffet kr. 300 + kaffe/te 

Vin, øl og vand kan købes 

 

Rygerestriktion:  

Kun rygning i det fri. 

 

Tilmelding: 

Senest 19. august til e-mail: 

rasmussenj20@gmail.com 

maks. 80 deltagere Tilmeldinger 

godkendes ved betaling og fremgår 

derefter på vor hjemmeside. 

 

Betaling: 

ved tilmelding på konto 1551 

4950070617 - husk navn!  

 

Telefoner: Formanden 21 65 95 25 

Turneringsansvarlig 40 45 68 13 

 

Wonterghem BK 83 sender dette: 
 

”Meldesvinet” 
 

Når man bliver grebet af meldesvinet eller 

noget med at melde højere end vingerne kan 

bære! 

John Heidelbach var ikke helt tilfreds med 

at gå ned i 5 hjerter i spil 22, når man kunne 

have fået mange point på kontoen ved at 

doble modstanderne i 3 spar! 
 

22  5 

Ø/ØV    8 

   DT9862 

   EK765 

 EBT84 
 

  

 BT94  EKD52 

 K5  EB743 

 93  DT2 

   KD97632 

   763 

    

   B84 
 

Brian Fairchild Olsen (Johns makker) 

åbnede med en hjerter i Ø og S meldte 3 

spar. En dobling fra John ville nu betyde 

ruder og klør i deres system (en negativ 

dobling) så det kunne han ikke. Han var 

bange for at makker kunne finde på at passe 

til 3 spar, hvis han passede og der var jo god 

trumffit, så han blev grebet af meldesvinet 

og fik den presset i 5 hjerter, som med den 

skæve rudersits må en ned. 

Min makker som er berømt for at melde 

utroligt solidt, meldte faktisk 4 spar i S!! 

Den fik hun lov til at spille udoblet til 3 ned. 

Umiddelbart virkede det jo som en succes, 

da der er 4 hjerter i kortene, men ved næsten 

alle de andre borde var det gået, som ved 

John og Brians bord, hvor ØV var gået ned 

i en hjerter kontrakt! 

Tilbage til Johns spørgsmål: Hvad havde du 

gjort som V ovenpå 3 spar? 

A: 4 hjerter 

B: 4 UT efter esser 

C: 4 spar Cuebid 

D: Pas. Vi spiller nemlig med kravpas op til 

følgende meldinger: 

E: 3 ut!!! Den vinder faktisk også (-: 

F: Noget andet: Jeg har en helt genial aftale 

med makker, som kommer i brug nu!!!! 

Et andet spil, hvor modstanderne kom for 

højt: 

Det er næsten aldrig sjovt at gå mange ned, 

så vores modstandere var ikke helt tilfredse 

med resultatet af spil 4 

V åbnede med en klør (en lidt hård åbning 

med 12 point og meget jævn fordeling, men 

for mange en åbningshånd) Min makker 

ville have en klar pas! Nå jeg kunne 2 ruder 

i N. Her var det nok mig der blev grebet af 

meldesvinet, men det er jo svært at 

argumentere mod succes (-: Ø har det nu 

svært, men jeg har absolut forståelse for 

hans (Hans Jørgen Kolding) melding. Han 

kunne doble til de to umeldte farver. Han 

manglede nok et point til det, men 

fordelingen var jo perfekt, så jeg havde gjort 

det samme. Hvad skulle V nu gøre. Ja han 

meldte 2 UT. En ganske naturlig melding 

med dobbelthold i modstandernes farve 
 

4  K 

V/Alle    72 

   KBT972 

   BT93 

 T87 
 

 E643 

 864  DB53 

 ED4  865 

 ED54  82 

   DB952 

   EKT9 

   3 

   K76 
 

Makker var så venlig at undlade og doble 

eller også kender hun mine svage 

indmelding og er før blevet skuffet! Men 4 

stik til ØV og 400 point til os. Det var en 

ringe trøst at vi jo kan vinde 3 UT og få 600 

point for den skal der mere et almindeligt 

par meldesvin til at melde Lone Ulrik og 

Jens Jørgensen Undskyld (-: 

Ø og V havde en mindre meningsudveksling 

omkring fordeling af skyld, men jeg vil 

egentligt mene at begge meldte en anelse 

hårdt, men absolut ikke dårligt i et ganske 

naturligt meldeforløb, så i dette tilfælde må 

det blive Don’t blame the man, blame the 

system!! 

Husk det en gang i mellem. Nogle gange når 

man får en bund er det faktisk ikke nogens 

skyld (-: 

 

En ny sæson truer 

 

Ses vi ? 

 

Hav´ en  go´ 

sommer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg forventer et 

spil fra dig inden 

20. august. 

Der er ingen 

undskyldning, hvis 

distriktet har betalt dit turneringsgebyr til 

DM ! 


