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Min hemmelige
makker

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

Så skriver vi

2019
og vi skyder nytåret ind med en af de store
dyre raketter.

5927 7761

Distrikts hold
Der har ikke været kampe siden sidst. Næste
runde er en enkelt kamp 20. januar.

MELLEMRÆKKEN
Heller ikke her er der spillet siden sidste
udgave af distriktsbladet. Næste runde
spilles 19. januar.

I dette spil fra sidste mandag skal du se et
eksempel på makkers ”overblik”.
Sammenholdt med fordelingerne ses det
klart, at ingen havde overraskende
meldinger. Slutkontrakten blev 4 – lige
efter bogen -. For sjov skyld kan du lige
lægge din spilleplan over for bedste
modspil. Nedenfor ser du, hvordan makker
vandt de 10 stik med B spillet ud.
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Kan du huske fra sidste nummer?
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Rent bridgemæssigt er der ikke sket meget i
december, så dette nummer er lidt ”tyndt”.
Det skal nok blive bedre i de næste numre af
bladet.
Redaktionen ønsker

Godt Nytår til alle !

Det er vist en meget gammel konge

Øst var nu fanget til at spille ud fra sine
hjertere eller spille bordet ind i klør.
Set fra min side var der ikke noget særligt i
hans spilføring, men makker måtte lige
forklare hvorfor han vandt og næsten alle
andre måtte én på gulvet. Makker sagde:
”Når du får sådan en opgave, er det nemt at
se, at spillet kun drejer sig om Øst, som har
alle 3 esser efter åbningsmeldingen. Øst
skal tvinges til udspil fra hjerterne, og det
kan kun lade sig gøre, hvis han har højst 3
rudere. Har han 4 kan han spille sig fri i
ruder inde på E. Her havde han 3-farve.
Så vinder man ved at korte ham ned, når
man trumfer bordets 3. ruder. Kast ikke en
ruder af på 3. gang trumf!”

Udspil B til esset og Øst spiller B retur
til kongen. Makker beder så om en spar og
trækker 3 gange trumf. Jeg blev lidt
forbavset, da makker bad om en klør, da han
trak den tredje trumf. Nu var trumferne væk,
og Vest kunne ikke komme ind. Øst havde
jo åbnet og måtte have de 3 esser. Makker
trak lige
K inden han spillede 8 til
kongen, som Øst ikke ville stikke. Så bad
han om bordets sidste ruder, som han
trumfede og spille sin sidste klør.

Vi tager den lige igen, med lidt andre
forudsætninger.
Har
du
studeret
scoretabellerne siden sidste gang?
Det er så et spørgsmål, hvad der giver flest
point. Det gælder naturligvis i både
makkerpar og holdkamp. I alle tilfælde får
du 11 stik.
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doblet ?
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doblet ?

Er du nysgerrig? Så kan du se, hvad du får
for de forskellige spil på sidste side.

Tænke –
1

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spiller DAMEPARTURNERING 2019

½ Sølvturnering
Torsdag den 27/12
BK 83 afholdt barometerturnering, som
blev spillet med deltagelse af 42 par.
Julestemningen lå stadig over feltet, hvad
flere resultater tydede på. Der blev virkelig
uddelt gaver.

SØNDAG DEN 27. 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 2018.
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.
DM for damepar i Svendborg afvikles også
i år med fri tilmelding, og egen betaling af
indskud.
Præmier:
Indskud til DM i Svendborg i juli 2019 til
nr. 1 og 2 samt vinpræmier og sølvpoint.
Tilmelding:
per e-mail til Otto Rump senest den 17.
januar 2019.
Ved elektronisk tilmelding husk at angive
om fortæring ønskes!
Foretrukken betaling er parvis til Distriktets
konto 1551 4691823512 – husk navne!

Bedste halvdel var:
A-rækken
1 Otto Rump - Niels Skipper, Skælskør/BK
83
9,0
2 Ann Jensen - Jesper Rosenberg Stokholm,
BK 83
4,0
3 John Heidelbach - Brian Fairchild Olsen,
BK 83
1,0
3 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen, Sorø BK
1,0
B-rækken
1 Margit Olsen - Preben Jakobsen,
Svinninge
27,0
2 Lise & Erik Madsen, Ringsted
8,0
3 Ingvar Jensen - Niels Erik Jensen, Høng
6,0
4 Mona Secher Christensen - Henning
Eilertsen, BK 83
4,0
C-rækken
1 Erling Jensen - Kaj Jozwiak, BK 83/Sorø
20,0
2 Susanne Anker - Christian Højen
Burchardt, BK 83
14,0
3 Eva & Børge Gram, Høng
4,0
4 Birgit Arentsen - John Fog, Korsør 51
1,0
D-rækken
1 Annette Pedersen - Arne Hansen, BK 83
23,0

2 Lidia Nagel - Peter Sveistrup, Høng
14,0
3 Arne Astrup - Flemming Hansen, Høng
10,0
4 Freddy Dybdahl Andersen - Lars Jørgensen, Kalundborg
1,0
E-rækken (10 par)
1 Susanne Madsen - Kirsten Østergaard, BK
83
32,0
2 Poul Gorm Hansen - Anders Vigen, BK 83
20,0
3 Inge Düz - Søren Andersen, BK 83
11,0
4 Maibritt & Michael Thy, BK 83
8,0
5 Kirsten Nielsen - Marianne Nørgaard, BK
83
-2,0
Vi snupper et spil.
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SØNDAG DEN 10.
FEBRUAR 2019
KL. 9.30

Spilleberettigede:
er alle medlemmer af Danmarks
Bridgeforbund, som er fylder 60 år senest
den 31/12 2018. Dertil skal mindst den ene
spiller være medlem af en klub i Distrikt
Vestsjælland og have været det mindst siden
1/9 2018.
Spillested:
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A,
4200 Slagelse.
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spiller
SENIOR-PARTURNERING

E
KT754
E842
ED5

B9853
T9765
T42
Dagens eneste vundne slem kom i Drækken. 2 par meldte og ikke mindst vandt
6 ut som Ø/V i dette spil (begge efter udspil
af en hjerterhonnør). Andre forsøgte sig,
men de vandt ikke.
Hjerter ud er en dejlig gave. 3 hjerterstik, tre
stik i spar, 4 stik i ruder og to klørstik med
kongen i plads.
Flere forsøgte sig i 6 , men man må
medgive, at hjerterfordelingen ikke just var
med odds.

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 i juli 2019 til
nr. 1 og 2 samt vinpræmier og sølvpoint.
Tilmelding:
per e-mail til Otto Rump senest den 31.
januar 2019.
Husk venligst at angive hvor mange stykker
smørrebrød, der ønskes! Foretrukken
betaling er parvis til Distriktets konto 1551
4691823512 – husk navne!
Kommer du,
eller er du blevet for gammel ?
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Karsten Meiland, BK 83

Din Melding?

Kyndelmisse i Høng

Denne gang spiller vi makkerpar, og Ø/V er
i zonen.

Efter nøjere eftertanke vil jeg doble igen.
Der efterlades ikke mange points til makker
men bonden 4. i hjerter vil f.eks. være et
kæmpe aktiv, eller enhver klør støtte vil give
et godt spil. Risikoen ligger i, at makker
måske kunne finde på at melde 2 spar på en
tre farve, da han forventer en firfarve hos
mig, men selv da kan man sikkert vinde den
kontrakt. Skulle makker have ruder, kan han
straffe, så vi skulle have gode chancer for at
få en positiv score efter doblingen.

Øst Åbner, og du har denne hånd som Syd:

John Heidelbach, BK 83

SØLV
Søndag den 3. februar
Kl. 9.30 – 18.00
Høng Landbrugsskole, Finderupvej
8, 4270 Høng
Turnering: Bridgemate, Howell,
Seedede rækker efter handicap.
Vinpræmier mm. Max. 72 par TUleder: Erling Jensen, Slagelse
Pris: inkl. Frokost buffet, kaffe/te
/kakao/kage kr. 275,Øl, vand og vin kan købes
Tilmelding: Sidste frist 27. januar. email:
bridgeklubben4270@gmail.com
eller Sonja Rasmussen tlf. 29 10 49
51.
Betal ved tilmelding på konto 0378 8977625972 – husk navn!
Tilmeldinger godkendes ved betaling
og fremgår derefter af klubbens
hjemmeside
Høng
Bridgeklub
www.bridge.dk/2330
Høng Bridgeklubs tlf. 29 10 49 51 (vil
være åben under turneringen)
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Hvad er problemet?
Jeg kan modtage alle farver, derfor dobler
jeg igen.
Vi skal muligvis i udgang i en af de 3 andre
farver, med mindre min makker passer min
dobling til straf med sin 5-6 farve i ruder.

Havde jeg ikke den hånd over Verner Schou
i 1995?!
Dengang doblede jeg også igen.
Jeg er klar over, at makker sandsynligvis
sidder og kigger på 2-4p, hvoraf nogle af
dem endda kan være i ruder. Udgang er
derfor usandsynlig på vores led. Så jeg er
parat til at passe på det meste makker kan
melde her. Problemet er også, at selvom
man kan regne med at flere nøglekort sidder
i plads foran den stærke hånd kan det være
svært - måske umuligt - at komme til at
spille op mod den.
Så en delkontrakt er målet her. Hvis makker
melder 2hj kan jeg nok ikke modstå
fristelsen til at melde 3hj, som må vise ca
22p incl fordeling, selvom jeg ved, at
makker herefter i langt de fleste tilfælde vil
passe.

Svend Stenhøj Nykøbing BK

Jan Petersen, Kalundborg

Jeg dobler igen. Melder makker 2 spar,
melder jeg 3 ruder for at høre mere om
fordeling. Meldes der 2 hjerter hæver jeg til
4, og meldes der 3 klør melder jeg 4 klør.
Resultatet kan blive at vi evt. kommer til at
spille på en 4-3 fit i en spar eller
hjerterkontrakt.

Tjah! Med mine 20 hp overfor en åbning +
støtte fra Vest er der jo nok ikke mange hp
til makker.
Der er vel mulighed for at passe, hvilket kan
være OK med fjenden i zonen. Den kan
måske sættes en gang med de værdier, der er
på hånden.
Der kan dobles endnu en gang, og det værste
svar er 2 spar fra makker, som så kan passes

Du er med de 20 HP sat til at doble første
gang, men nu gælder det din anden melding.
Selv kan jeg se 4 acceptable muligheder.
Hvad melder du?
Meldeforløbet:
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Per Granlund, BK 59 Holbæk

ud. Hvis makker ikke har noget, kan fjenden
måske vinde 2 ruder, mod vores ene bet i 2
spar.
Endelig er der mulighed for at melde 3 klør,
som vel viser hånden bedst.
Så jeg lander på at melde 3 klør, som uden
megen hjælp fra makker må kunne give 7/8
stik.
Her er fordelingen.
Nord/ø-v
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Som ventet er der ikke rigtig nogen
facitliste. Redaktionen gætter på
2 8/9 stik
-90/110
3 går nok 3 ned til
-150
2 går vel også 3 ned
-150
Så denne gang var vindere PAS.
Det må indrømmes, at det trods alt er et
problem.
For gentaget dobling taler, at Ø/V nok kan
vinde de 2 . Efter 2. dobling bliver
kontrakten sikkert 2 hos Nord med udspil
af E og mere ruder. Det bliver en kamp
mellem pest og kolera, da langt det meste
skal spilles fra bordet (Syd).

Husk at lade meldingerne
ligge, indtil der er spillet
ud!
Det er til hjælp for
udspilleren.
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Er det noget for dig?
Karsten Hansen-Nord har sendt dette:
Strong Support Bid (SSB) henvender sig til
de spillere, som har omvendt minor på
systemkortet, og som samtidig har den
aftale, at i meldeforløbet 1♣️-2♣️
benægter svarer samtidig 4 farve i ♠️❤️.
Hvordan vil du fx melde denne hånd efter at
makker har åbnet med 1♣️??
EKxx
Dxx
X
EDxxx
Med normale aftaler vil svarer her melde
1♠️ og har nu den ubehagelige udfordring,
først at skulle etablere UK, og efterfølgende
få fortalt makker at man faktisk har primær
støtte til hans åbning. Det meldeforløb vil
ofte ende i 3NT, hvor 6♣️ kan være oplagt.
Med SSB på systemkortet vil meldeforløbet
gå:
1♣️-2♠️*
*= UK, primær støtte til makkers åbning og
præcis 4 farve i ♠️, altså en fordeling som
dårligst muligt er 4225. Man har således
med én melding fortalt makker sin hånd.
Åbner har nu følgende muligheder:
2NT = “uægte” ♣️, og tillæg
3♣️ = naturlig 12-14
3♦️❤️= adv cue, tillæg(fastlægger ♣️ som
trumf)
3♠️= 4 kortstøtte og tillæg
3NT= “uægte” ♣️ og minimum
4♠️= 4 kortstøtte og minimum
NB: bemærk at vi med 2♠️ jo allerede har
etableret UK, og derfor er både 2NT og 3♠️
logisk stærkere end 3NT og 4♠️

N/ ingen

Vig BC
Inviterede til jule-nytårsbridge
27/12.
”Boblevand” og kransekage var en del af
traktementet!
Der blev spillet i 2 rækker á 8 par, som
spillede 4 spil mod hver. Middel var 84. Du
får her Top-4
A-rækken
1 Annelise Petersen - Gudmundur Magnusson, Vig BC
97
2 Ruth Wesenberg-Lund – Hans-Henrik
Dræby, Vig BC
92
3 Jytte Wadmann – Henning Hansen, Vig
BC / Tuse Næs
87
4 Svend Stenhøj – Henrik Marstrand Dahl,
Nykøbing / Vig BC
85
B-rækken
1 Susanne & Michael Maagensen, BK 59
Holbæk
106
2 Karen Hilden – Michael Leth-Espensen,
BK 49 Holbæk
97
3 Collin Petersen – Poul Erik Osberg, Asnæs
87
3 Benny Larsson – Carl Elkjær, Vig BC
87
Der blev spillet med EDB-lagte kort. Det
betyder, at vi kan finde et par spil fra dagen
på nettet.
Nu var det ikke alle spillerne, der startede
med spil 1. Det var en noget barsk start.
Når der er skæve hænder impliceret, ja, så
kommer der også store udsving.
De 4 resultater fra A-rækken i spil 1 var,
N 6 12 stik, N 6 D 11 stik, V 5
stik og Ø 4 6 stik.

D 10

I B-rækken så det sådan ud,
N 5 D 11 stik, S 2 x 3 ut med henholdsvis
10 og 11 stik og endelig N 4 11 stik.
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Som det ses, er det ikke alle med Nords kort,
der åbnede med 4 . Derfor var det muligt at
komme i 3ut på Syds hånd.
Hvis Nord åbner med 4 , er det et problem,
om der skulle være slem i kortene. Kan man
løse det? Hvis man spørger efter esser og får
svaret ét es, var det rart at vide, om det er
hjerter es eller konge, der mangler. Syd har
satset 2 gange, og begge gange blev der
spillet spar ud fra Øst, da Nord jo var
spilfører. E i udspil havde dræbt kontrakten omgående. Problemet for Vest var at
skifte til ruder inde på E. Der var i hvert
fald én, der ikke spillede ruder, så de 12 stik
var hjemme.

Værd at vide!
Ikke flere spar?
En spiller ved bordet lægger en hjerter til et
sparstik. Må du spørge, om han ikke har
flere spar?
Huskereglen er nem: Ja, man må godt
spørge, men den blinde må kun spørge
spilfører.
Spilfører må altså spørge en modspiller;
modspillere må spørge spilfører og
hinanden; den blinde må spørge spilfører,
men ikke en modspiller.
Har den blinde fx overtrådt reglerne ved på
eget initiativ at se en modspillers hånd, må
han dog ikke spørge spilfører.

Makker vendte sit kort forkert

Dagens højeste score på 1100 var i dette
spil. Der nævnes ikke navne 😊. Nord
spillede 5 D med 6 stik.

Hvis makker (eller en modstander) netop har
vendt sit kort forkert (som om et tabt stik var
vundet eller omvendt), må du (som
modstander eller den blinde) godt gøre
opmærksom på det, men kun indtil din side
har spillet et kort i næste stik - derefter skal
du tie stille om det, indtil spillet er forbi.
Spilfører må når som helst bede den blinde
(eller en modspiller) om at rette et forkert
vendt kort - men han har absolut ingen pligt
til det.
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Må jeg se sidste stik?
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Ja, men kun hvis du ikke har vendt dit eget
kort endnu (og hverken du eller makker har
spillet ud eller til det følgende stik).
Derimod må du altid gerne kigge på dit eget
vendte kort (uden at vise det), så længe du
eller makker ikke har spillet noget kort til
næste stik.
Hentet på DBF´s hjemmeside
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Fra Michael Wonterghem
December er altid en måned, der ikke giver
meget at referere. Spillene er af lidt ældre
dato, men de kan godt give stof til eftertanke
eller nye ideer.
Respekt til dem der kommer i 6 spar i spil 7,
men med den meget skæve sits er det en
dødssejler. Her lavede jeg faktisk en alvorlig
fejl. Makker åbnede med 1 hjerter, jeg
meldte i N 1 spar og makker sprang til 3
hjerter. Nu var jeg ikke sikker på at 3 spar
var rundekrav, men der er kun en svag
melding nu og det er pas. Jeg meldte så 3 UT
og vi fandt aldrig spartilpasningen og
undgik 6 spar!!

regler, vi alle ofte forsømmer, fordi der også
til den regel er en del undtagelser. Kan I
efter disse ledetråde gætte, hvordan vi vandt
4 spar i spil 4. Der er faktisk 2 muligheder,
der begge omhandler denne regel og
undtagelserne!

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Verner og Kirsten melder og vinder 6 hjerter
i spil 5. En kontrakt der er svær at melde,
men let at spille. Det kan være, de har et bud
på et godt meldeforløb

Kan du huske fra
sidste nummer?
Her er så svarene på
pointgivningen i de 4 spil med
11 stik.
Som du måske kan regne ud, er 2 doblet
ikke en udgangskontrakt, så bedste score er
denne gang 3 doblet.
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Det hjælper jo af og til også med lidt hjælp
fra modstanderne! Vi har alle hørt mantraet:
Honnør på honnør. Det er også en af de

doblet ?
doblet ?
doblet ?
doblet ?

u. z.
480
670
610
550

i. z.
780
1070
910
750

Det kan være lidt taktisk hjælp at have styr
på dette.
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