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Her er et udsnit af den svære §16:

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

Uvedkommende
makker

DBf og distrikterne på
Sjælland og Bornholm

5927 7761

§ 16
Indbyder til
Østdanskmesterskab
Damepar
Lørdag 23 marts kl. 10.00
De samarbejdende distrikter på Sjælland og
Bornholm indbyder hermed til Østdansk
Mesterskab i Damepar.
Deltagerne vil blive opdelt i rækker efter
handicap, så mange som muligt, og der vil
blive kåret en mester i hver række.
Turneringen vil blive afholdt i

Jeg hørte om en lille diskussion ved et af
bordene på en spilleaften. Det drejede sig
om paragraf 16. Det er den med de
ubeføjede oplysninger.
Du åbner med 1 , og næste hånd melder 1
. Nu holder makker en længere pause og
melder pas. Næste hånd støtter sin makker
med 2 .
Din gode makker har holdt en pause, og
derved antydet, at der sidder værdier på hans
hånd. Den oplysning begrænser dine
muligheder for at melde. Hvis du har en
hånd, som turneringslederen vurderer, at du
og andre ville have meldt på under alle
omstændigheder, så er det helt OK at melde.
F. ex.
EDBT

EKD53

B

Her har du kun 5 tabere og 16 HP og er stærk
nok, så en dobling eller en 2 melding er
helt i orden. Det vil man også klart gøre
uden makkers tøven.

Tigervej 14, 4600 Køge
Pris: 150,00 kr. pr. spiller.
Frokost kan bestilles samtidig
tilmeldingen for 100,00 kr.

743

T3
med

Der vil blive uddelt sølvpoint efter
gældende regler.
Tilmelding senest d. 20. marts 2019 til
tur.sekr.@gmail.com
Eller til Bo på Tlf. 2371 3728

75

EKD93

K972

Her er der ikke nogen melding. Du er for
svag. Ærgerligt, da du gerne ville
konkurrere med 3 , hvis bare makker
havde meldt pas à tempo.
Har du en kommentar, vil det ret sikkert
interessere læserne. Fordi ting står på tryk,
er det ikke sikkert, at det er rigtigt (fake
news!)

oplysninger

Vi har modtaget:
fra

1 Alle uvedkommende oplysninger fra
makker, som kunne antyde en melding eller
et ud- eller tilspil, er ubeføjede. Det kan fx
dreje sig om oplysninger givet ved en
bemærkning, et spørgsmål, et svar på et
spørgsmål, en uventet eller manglende alert,
eller ved mærkbar tøven, unormal hast,
overdrevet eftertryk, tonefald, gestus,
bevægelse eller manerer.
a. Når ubeføjede oplysninger påviseligt
antyder en melding eller et ud- eller tilspil
frem for en anden mulighed, må spilleren
ikke vælge den antydede mulighed, hvis den
anden mulighed er et logisk alternativ.
b. Et logisk alternativ er en handling, som
en betydelig andel af tilsvarende spillere
med brug af samme aftaler ville overveje
seriøst, og som nogle ville vælge.
2 Hvis en spiller mener, at en modstander
har givet ubeføjede oplysninger til sin
makker, og at dette muligvis kunne skade
spillerens side, har spilleren lov til straks at
gøre opmærksom på, at spilleren
forbeholder sig ret til senere at tilkalde
turneringslederen,
medmindre
den
regulerende myndighed forbyder en sådan
fremgangsmåde (og i stedet kræver, at
turneringslederen skal tilkaldes med det
samme). (Hvis modstanderne er uenige i, at
der kunne være givet ubeføjede oplysninger,
bør de straks tilkalde turneringslederen).

Er du i tvivl, om
du skal melde
eller ej, så meld
ikke PAS.

Det er faktisk første gang, at redaktionen har
fået et telefonopkald. Det var fra en ældre
dame efter stemmen at dømme. Hun var
meget skuffet over den mandsdomminerende tone i bladet. Mest var det dog
teksten til billedet af den flotte spar dame i
sidste nummer.
Har du glemt det? Vi viser den lige igen med
hele teksten
Her er en ny og noget bedre
version af spar dame. Man
kunne måske blive lidt distraheret, første gang man møder
sådan en attraktiv dame. 😊

Læseren ville meget gerne undgå den
underliggende sexistiske tone, som lå i
teksten.
Desværre
er
redaktionens
nummerviser ude af drift, så læseren
forbliver anonym. Vi prøver at kompensere
med at vise en nydelig hjerter konge. Så er
der også lidt for damerne.

Personligt foretrækker jeg én med krone på
hovedet.
1

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spillede
SENIOR-PARTURNERING
SØNDAG DEN
10. FEBRUAR

Ø/ ø-v

Der var ikke det store fremmøde. Kun 11 par
deltog efter et sidste øjebliks afbud.
Topresultaterne:
1 Otto Rump-Niels Skipper,
Skælskør/BK 83
2 Lis Hjorth Jensen-Elsebeth Maagaard,
BK 83
3 Gorm Jensen-Jens Erik Jensen,
Sorø
4 Ege Christiansen-Ingolf Callesen,
BK 59 Holbæk
5 OVERSIDDER
6 Kirsten Klæbel-Preben Jakobsen,
Jyderup/Svinninge

Du skal altså lige have et spil, som du skal
kikke lidt på. Hvad tror du var højeste score
i dette spil? Se nu på spillet inden du læser
videre. Gæt på hvilken kontrakt du og din
makker ville være kommet i! Resultatet?

54
26

B864
ET43
EK
EK4

53
962
BT8764
D7

N
V Ø
S

Ved 2 borde vandt N/S 11 stik i en utkontrakt.
Bedste score til Ø/V var 150 for at sætte 7
(udoblet?) 3 gange til 150.
Det havde været sjovt at se, hvad de
endelige vindere kunne have fået ud af dette
spil. De fik middel, da de i denne runde
mødte oversidderne.

T972
DB85
BT962

Hold fingrene fra de andres kort!
Medmindre TL giver sin tilladelse, må en
spiller kun røre ved sine egne kort (bortset
fra at spilfører også må spille den blindes
kort). Det er dog i orden, hvis en modspiller
er venlig og spiller til fra bordet, mens den
blinde er på toilettet - men tag aldrig en
anden spillers kort op af mappen, og læg
aldrig en anden spillers kort på plads i
mappen.
Min forklaring var forkert

EKD
K7
D9532
853

Hvis du opdager, at du har forklaret din
makkers melding forkert, så sig det til
modstanderne og kald på TL. Du må gerne
rette fejlen med det samme, og du skal (om
muligt) gøre det inden åbningsudspillet.

22

Makkers forklaring var forkert
9
0

3´erne Gorm & Jens Erik

-6

==============================

Har man hørt mage!

To glade 2´ere Lis & Elsebeth

De suveræne distriktsmestre
Niels & Otto

Værd at vide

Vi nævner ingen navne her. Dagens højeste
score kom i dette spil. Det var 1700 til N/S.
En dristig åbning af Øst med 2 (begge
majorfarver). Syd dobler og Nord dobler
Vest´s 2 . Det blev til 2 stik!
Næstbedste score var 990 til N/S for at vinde
6ut.

Jeg var til udenbys bridge. Her traf jeg en
spiller, jeg for år tilbage havde mødt et par
gange. Vi kom til at sidde sammen i
kaffepausen. Vi snakkede frem og tilbage,
blandt andet om vores ”parforhold”. Han
fortalte begejstret, at både ham og hans kone
var meget bridgeinteresserede og glade for
spillet, og at de spillede to gange om ugen.
Jeg var lidt misundelig og spurgte, om de
aldrig havde nogen problemer. ”Under
ingen omstændigheder,”
var svaret. Hun spiller om
mandagen, og jeg spiller
om torsdagen.

Du må ikke rette makkers forkerte
forklaring straks. Hvis du bliver spilfører
eller blind, skal du rette forklaringen lige
inden åbningsudspillet; hvis du bliver
modspiller, skal du rette forklaringen efter
spillet. Du skal også rette makkers
forklaring, når den har afsløret for dig, at I i
praksis ikke er enige om meldingens
betydning. Desuden bør TL tilkaldes medmindre det er helt klart, at den forkerte
forklaring ikke har gjort nogen forskel for
dine modstanderes meldinger eller spil.
Åbningsudspil fra forkert hånd
Åbningsudspil uden for tur
1. Udspillet accepteres.
Spilførers muligheder: a. Lægge sine kort på
bordet og lade makker være spilfører. b.
Den blindes kort lægges på bordet. Tilspil i
rækkefølgen spilfører, MTV, den blinde.
2. Udspillet accepteres ikke. Det er en helt
anden sag.
Hentet fra DBF´s hjemmeside.

2

E-rækken
1 Kit Kolding-Susanne Springer, BK 83 59
2 Kis Jørgensen-Mogens Frederiksen,
Høng
30
3 Vibeke Nielsen-Kirsten Østergaard,
BK 83
11
4 Ulla & Jørgen Sørensen, Høng
8
5 Jette Brown-Jens-Ole Andersen,
Hornbæk
4

Kyndelmisse i Høng

SØLV
Søndag den 3. februar
Igen en velbesøgt barometerturnering. 60
par (120 personer) var, hvad der kunne
være, og det var der. Der blev spillet i 5
rækker med 12 par i hver. I får top-5 i
rækkerne.
A-rækken
1 Jens Medom-Hans Kierkegaard, Blaks. 41
2 Niels Olsen-Thomas Nielsen, Kal.
33
3 Ole Colding-Olsen-Vagn Brobæk, Kal. 31
4 Dagny Lundgaard-Carl E. Møller, Kal. 28
5 Hans J. Kolding-Hans Olesen, BK 83 21
B-rækken
1 Poul Rasmussen- Ole Scheel, BK 83
2 Jytteneia Kamstrup-Lis Pilegaard, Kal.
3 Eva Gram-Hanne Hansen, Høng
4 Eva & Arne Mikkelsen, Kal.
5 Jan Christensen- Christian
Christiansen, Kal.
C-rækken
1 Helle & Svend Ravn, Ringsted
2 Annelise Nordenstedt-Kell Munkløv,
Sorø
3 Helmer Pedersen-Henrik Lundsgaard,
Høng/BK 83
4 Nina Nielsen-Bent Madsen, Høng
5 Grethe Andersen-Bodil Vestbjerg,
Skælskør/Høng

40
25
19
18
7
37
33
25
19
10

D-rækken
1 Ellen & Arne Frederiksen, Høng
38,4
2 Lilian Fjældstad-Poul E. Schouw,
Lyngby
38,2
3 Sonja & Leif Andersen, Korsør
28
4 Jonna Andersen-Jan M. Petersen, Kal. 26
5 Alice Winterberg-K. Niemann, Kal.
4

S/ Alle

52
93
DB9754
ED5

ED73
DT8
E2
KT97
N
V Ø
S

T9
76542
B86432

KB864
EKB
KT863
I dette spil var der ikke megen variation i
kontrakten. Langt de fleste spillede en
sparkontrakt som N/S. Mange fik 12 stik,
men hvor mange meldte slemmen?
A-rækken 3 par
B-rækken 2 par
C, D og E-rækken 1 par i hver.
Kun ét par i salen var i storeslemmen, som
vandt efter udspil af E. Det var Dagny
Lundgaard & Carl Erik Møller fra
Kalundborg. Også andre par fik 13 stik, men
havde ikke meldt helt ud.
2 klør skal trumfes, men det er ikke noget
problem, da trumferne sidder 2-2. Man kan
komme frem og tilbage i hjerter ruder og
trumf.
Hvis E ikke spilles ud skal der trumfes 3
klør. Så er det godt trumferne sidder 2-2.

Min hemmelige
makker

Det var en almindelig klubaften, hvor vi
spillede makkerpar. Dette spil var årsag til,
at makker havde en bog med til mig den
næste klubaften.
Jeg syntes ikke, jeg havde til at åbne, så det
blev i stedet makker, der indledte spillet med
en ruderåbning. Jeg havde da fin støtte og 11
HP, så meldingen 3 kunne ikke være helt
forkert. Makker meldte så 3 ut. Min hånd var
jo begrænset af min forhåndspas.
Det var Vest der åbnede ”ballet” med 3.
Jeg stak den og makker bad om 2. Øst
bekendte med 5´en og makker stak med
6´en. Havde han smugkikket Vest´s kort?
Jeg var målløs. Makke vandt stikket. Hvad
sker der? Makker fik sine 4 ruderstik, idet
han afgav et ruderstik til Øst.
N
Pas
3
N/n-s

DB543
K874
D863

Ø
Pas
Pas

S

1
3ut

V

P
alle pas

754
6532
K9432
EK
N
V Ø
S

62
BT9
DB85
7542

EK32
ED
ET76
BT9
Makkers efterfølgende kommentar:
”Hvis Vest kan stikke 6, står alle ruderne.
Der er så kun to tilbage, som kan trækkes
med es og konge. Elementært Dr. Watson.”

Hvilken bog tror du, makker havde med den
næste spilleaften? Det var en noget slidt
udgave af Terence Reese og Roger Trézel s
”Spil Safe I Bridge” fra 1978. Den var
oversat til dansk af Karsten Munch, så der
var ingen sproglige forvekslingsmuligheder.
===========================

Er det noget for dig?
Karsten Hansen-Nord har sendt dette:

Makker åbner med fx 3♠️, hvad nu?
Du sidder med
♠️Kx
❤️EKDx
♦️Ex
♣️EKxxx
Makker har lovet 7 farve, men hvordan
finder du ud af hvor højt I skal? Der kan jo
være alt fra 10 til 13 stik
Med min makker spiller jeg “mini RKC”
hvor 4♣️ spørger efter esser, samt trumf
dame, svarene er:
4♦️= 0 esser
4❤️= 1 es
4♠️= 1 es + trumf dame
4NT= 2 esser uden trumf dame
5♣️= 2 esser + trumf dame
(hvis makker åbner med 3♣️/♦️, spørger
man med 4 i modsatte minor)
Aktuelt melder makker 4♠️, så man har
ikke svært ved at melde 7NT.
Med venlig hilsen
Karsten Hansen-Nord
3

Din Melding?
Vi har igen fundet en opgave
fra et udenlandsk bridgeblad.
Du har denne hånd som Vest i
en holdturnering alene i zonen:
KDT3

KD742

KD9

E

Meldeforløbet:
N
3

Ø
4

S

5

V
1

?

John Heidelbach, BK 83
Pudsigt nok havde makker og jeg et
lignende problem i en netop spillet
holdkamp. Netop pga dette spil ændrede vi
vores aftaler til følgende:
4hj er for at spille overfor en
minimumshånd.
4kl (overmelding i fjendens farve) er en
god støttehånd - interesseret i slem, hvis
åbner har tillæg.
(3ut kunne være Stenberg, som jeg kan
huske, at Ivar Petersen, Tuse Næs engang
foreslog)
Det er grimt at skulle gætte på de høje
meldetrin, og det er derfor godt at have
aftaler, der gør "gættet" så nemt som
muligt. Svarers 4hj i eksemplet bør vise en
ca. åbningshånd, og spørgsmålet er så
selvfølgelig, hvordan hans hånd kan
stykkes sammen. Der kan dårligt være
spildte honnører i klør, så han har
minimum 2 esser (og god fordeling). Men
har han de 3 esser, der skal til for at melde
storeslem?
Tænker at det er med odds at komme i
minimum 6hj. Melder derfor 5ut for at
bede makker om at vise antal esser. Spiller
her med 1430 svar, så 6ru er 0 eller 3 svarer vil så ikke have svært ved at lægge
på til 7 efter 6hj, hvis han skulle have 3.
(Har 3 esser og ikke 0 i 6ru-svaret)

Modellen her tager højde for, at svarer skal
ud i et ubehageligt gæt med 2 esser, hvis
åbner skulle melde 6hj efter 5ru.
Alternativt (hvis man spiller med Treldespørgemeldinger) her bør en "Trelde" i 5ru
føre frem. Svarer har næppe single ruder, og
man får derfor et klart svar på, hvor mange
esser, han har.
Karsten Meiland, BK 83
Her er jeg virkeligt blevet fanget på det gale
ben. Makker og jeg har ingen aftale, der helt
dækker denne situation. Min melding vil
være 5ru, som er en Trelde spørgemelding.
Hvis makker har kontrol og enten 1-2-3
esser er det nemt, anderledes hvis der svares
negativt, da jeg så må gætte. Aktuelt passer
jeg til makkers 5h. Det havde unægteligt
været smart, hvis en dobling af de 5kl havde
bedt makker om at melde 5 hj med 1 es 6hj
med 2 og 7hj med 3. Findes et sådant
forsvar? Eller er det i længden meget bedre
at kunne straffe de 5kl selv og ikke overlade
det til makker. Som zonestillingen er vil jeg
altid spørge efter esser med de 5ru.
Svend Stenhøj Nykøbing BK
Mit svar afhænger lidt af, hvem jeg spiller
med, idet jeg med mine 2 makkere melder
forskelligt i denne situation.
Med den ene makker vil meldingen 4 hjerter
viser svaghed. Det er spærrebetonet. Hvis
det er ham, jeg spiller med, vil jeg doble 5
klør, selvom hånden umiddelbart ikke har
mange tabere. Der er der vel risiko for 3
tabere, og 5 klør kan forhåbentligt ikke
vinde.
Hvis meldingen 3 hjerter er positiv vil jeg
sige pas, hvilket må være krav, og lade
makker bestemme.
Jan Petersen, Kalundborg
Det er jo meget enkelt, især hvis man er enig
med sin makker om hvad 4 hjerter betyder.

Uden specialaftaler må 4 hjerter være svag,
da ny farve evt. 4 klør fra makker må vise
flere hp.
Kan der være 1 es hos makker? Ja, det kan
der vel godt, men så er der nok heller ikke
plads til meget mere (selvfølgelig er der 5 –
6 farve i hjerter).

over for en almindelig åbningshånd? Mon
ikke 4 ?

Så valget må være mellem 5 hjerter eller 5
kl Doblet og der vil jeg nok vælge 5 hjerter
for så at doble, hvis modstanderne går i 6
klør.

V/ ø-v

Per Granlund, BK 59 Holbæk
19 Hp og kun 3 tabere, og åbner med 1 , så
er man selv ude om problemerne.
Jeg ville have åbnet med 2 , med
kontrolvisende svar. Efter en evt.
indmelding er pas = 1ste trin, Dbl = 2. trin,
laveste melding = 3. trin osv.
Nu kan jeg allerede vide om vi skal i 4,5, 6
elller 7.(om makker har 1, 2 eller 3 Es).
Tilbage til det håbløse problem. Man kan
doble og tage et par beter. Man kan cue i
5 , men et svar i spar siger intet om de røde
Esser.
Man kan melde 6 , (pick a slam), men
beder vel kun om 6 .
Hvad kan makker have? Ca. 12 Hp med 2-3
Esser? 8-10 HP med 1-2 Esser og skæv
fordeling?
Statistisk set har makker nok 2 Es, så i
blinde fyrer jeg 6 af, og håber, makker
hæver til 7 hvis han har 3 Esser.
Hvis han passer med 3, vil jeg bare sige
tillykke til modstanderne, at de holdt os ude
fra storeslemmen.
Og hvis makker kun havde 1 Es og jeg går 1
ned, må jeg gratulere modstanderne med at
narre os, og ærgre mig over min totalt
håbløse
og
forfærdelig
dårlige
åbningsmelding.
---------------------------------------------Man kunne passende spørge panelet, hvad
de havde meldt på Øst´s hånd, foreløbig

På denne hånd?
xxx Bxxx Exxx
xx
Det kan da vist kun blive til 3 .
Aktuelt havde Øst:

KDT3
KD742
KD9
E

5
E863
KDT9865
N
V Ø
S

EB97
E9853
75
73

T8642
T98
BT42
B42
Resultatet af meldekonkurrencen d.v.s.
bedste melding var:
5 cue bid
Pas (krav)
6
5
5ut
6
Dobler

10 point 15 af 21 eksperter
8
3
5
1
4
1
3
1
3
2

Jeg viser lige et par af eksperternes
begrundelser.
”5 ruder giver i det mindste makker
mulighed for at melde slem med to esser.”
”Men en maksimumhånd cuebidder jeg i 5
ruder. Jeg håber makker går i slem med esværdier.”
”ruder cuebid. Har makker 2 esser, så er
der sandsynligvis slem. Må vise
sleminteresse på en eller anden måde. Et es
har han nok, så 5-trinet bør være sikkert.”
”5 ruder er den svageste slemopfordring,
jeg kan vise.”
4

Klubspiller mesterskab
SØNDAG DEN 24/2
Vi viser her resultatet fra turneringen. For at
få et indtryk af klubbernes opbakning til
deltagelse viser vi hele feltet, som bestod af
18 par.
1 Benthe Morange-Gerda Nielsen,
BK 83
48
1 Karsten K. Olsen-Bjarne Pedersen,
BK 1950 Vordingborg
48
3 Bent Hansen-Bjarne Hansen,
BK 83
33
4 Nina Nielsen-Bent Madsen,
Høng
21
5 Anni Jørgensen-Jørgen Petersen,
Glumsø/Sorø
19
6 Poul Gorm Hansen-Anders Vigen,
BK83
17
7 Loni Strange JensenInge Jørgensen, BK 83
11
8 Else Pedersen-Kenneth Petersen,
Tuse Næs
10
9 Freddy D. Andersen-Lars Jørgensen,
Kalundborg
9
10 Sanne Voss-Ivan Jørgensen,
Tuse Næs
8
11 Kit Kolding-Viktor Kolding,
BK 83
7
12 Inger & Niels Olsen,
Kalundborg
-12
13 Inge Harms-Stig Guldborg,
BK 83
-15
14 Erna Hansen-Rita Simonsen,
BK 83
-37
14 Hanne Andersen-Anette Pedersen,
BK 83
-37
16 Susanne Ladefoged-Per Rasmussen,
Kalundborg
-38
17 Grete Andersen-Kirsten Østergaard,
BK 83
-39
3 Margit Kristensen-Peter Kellstrup,
Skælskør
-53

Der blev spillet om 7 pladser til DM i Juli
måned. Kun et enkelt par fra de 2 andre
indbudte distrikter var tilmeldt, men de
klarede sig fint med en delt førsteplads.
Du får et spil, hvor alle kontrakter endte hos
N/S. Der var imidlertid stor uenighed om,
hvad kontrakten skulle hedde. Der blev
spillet både i hjerter, klør og sans.
Kun to par kom ikke i udgang. Bedste
resultat var 10 stik i 3 ut til 430 efterfulgt af
4 også med 10 stik 420. 5 gav 11 stik,
men kun 400. Det var jo parturnering, så de
små forskelle talte godt.
Udgangskontrakterne var ikke nemme at
vinde, men det lykkedes for de fleste (6
borde af de 9).
Vest/ Ø-V

ET
B862
K93
B972

Fra Michael Wonterghem
I får lige et enkelt spil, inden jeg nupper den
årlige skiferie.
I spil 19 vandt både NS og ØV 3 UT!! Ret
imponerende??

Flere var i en høj sparkontrakt eller endnu
værre 2 eller 3 UT med 5 stik til spilfører!!
Kun Eivind og Knud formåede at standse
toget inden afgrunden i 2 ruder!

K97
EKD5
E
T8643
N
V Ø
S

DB8632
T3
BT864
-

54
974
D752
EKD5

Distrikts hold
Ingen kampe i februar. 4 kampe spilles hhv
10. og 31. marts.

MELLEMRÆKKEN
Ingen kampe i februar. 2 runder afvikles i
marts. Det er den 9. og den 30.

Hos os åbnede N med en hjerter og hvad
skulle jeg nu melde i Ø? Ja, klør virker ret
oplagt, men hjertermeldingen i N
inspirerede mig til en lidt utraditionel 1UT.
Jeg havde ikke modet til 3 UT og det ville
love en gående minorfarve og hjerterhold.
Nå S gav den gas med 2 spar. Maks 7 point
(ellers havde han doblet!!) og mindst 5 spar.
Makker gik længe i tænkeboksen og jeg var
ret nervøs for, at hun ville insistere på at
spille i ruder!! Men hun meldte heldigvis 3
UT. Spar ud til min bonde og ni stik.
Ved et andet bord sad Karsten og Jesper NS
og vandt 3 UT på deres lidt kedelige 20 HP.
De må nu have fået lidt hjælp 😊.
God grundteknik eller kortvurdering betaler
sig!
Kun et par i A-rækken kom i en vindende
kontrakt på Ø/V i spil 8.

Vest åbnede med en ruder og Ø melder 1
spar. Hvilke muligheder har Vest nu? Ja i
min bog er der kun to nemlig 2 ruder eller to
spar på trefarven. Jeg har faktisk stor
sympati for sparstøtten, men denne gang var
det ikke vejen til stjernerne. 1 UT duer ikke
med den skæve fordeling, så Knud valgte
meldingen 2 ruder, som nok indikere 6
ruder, men den var jo tæt. Nu skal Øst
disciplineret passe. Makker har maks 15 HP,
og man har en meget kedelig fordeling. De,
der meldte 2 ut, fik en klør ud sydfra og så
bliver det svært!

I spil 11 var det mig, der ikke havde hverken
teknik eller kortvurdering i orden!!
Læs videre næste side
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1 ut – 2 - Dobler ???
Dette meldeforløb er ikke særligt
usædvanligt. Indmeldinger oven på en
sansåbning forekommer vel på alle
spilleaftener.
Hvilken aftale har du med makker, når det
forekommer?

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Lad os sige du har denne hånd:
KT3

KB92

98

DB9

Hvis fjenden er alene i zonen vil du meget
gerne doble. Den kan garanteret ikke vinde.
Hvad med denne: hånd
KDT6
Syd åbnede med en klør og N støttede til 2
klør. Ja, jeg sad Ø og hader at lade
modstanderne få spillet efter sådan en
meldesekvens!! Hvad skulle jeg gøre? De
fleste fornuftige mennesker vil nok mene, at
den er nem. 9 point Så pas, men ikke ham
her. Jeg tænkte, at valget stod mellem 2
ruder og en dobling. Doblingen blev
fravalgt, da jeg jo faktisk havde talt mine
point!!! Så jeg valgte den måske
tredjebedste melding nemlig 2 ruder.
Makker meldte glad 2 UT 10-14 point og
godt klørhold. Rart med en makker der har
til sine meldinger, men det hjælper jo ikke
meget med en makker, der ikke har. Selv om
makker fik 3 stik i klør, et i ruder og et i spar,
gik den tre gange. Det var dog kun en
medbund! For Byrgesens havde som NS
fået 9 stik i en sans også til 150 point

Fjern
meldekort efter
udspillet!

92

KD64

DT9

Her vil du gerne spille en sparkontrakt, hvis
makker har 4 spar eller 3 ut, hvis makker har
hjerterhold.
Hvad gør I i de to forskellige situationer?
Man kan ikke doble negativt på en utåbning.
Makker åbner igen med 1 ut, og der meldes
2 på den næste hånd.
Nu har du
KBT6

KT92

64

K89

Har makker 4-farve i major? Har makker
hold i ruder?
Man må jo ikke mundtligt spørge makker, så
der skal vel meldes et eller andet. Pas duer
ikke, men hvad gør man så?

Ak ja, det var 1973 Red.

Tænk lidt over det, så kommer der et forslag
i næste nummer. Du må da have en aftale
med makker - ikke sandt?
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Pokalturneringen

I 4. runde 24/2 mødte Thomas Nielsen Lejre
Savværk, som slog Vagn Brobæk ud med to
imp. Thomas fik chancen for at revanchere
det kedelige/uheldige nederlag klubkammeraterne fik mod savværket.
Lige som Thomas fik Ib Larsen også en
hjemmekamp. Det var mod John Viggo
Nielsen fra Ruder Es, Hvidovre.
Det var fint, at begge havde hjemmekampe.
Fordelen er så, at kortfordelingerne er
tilgængelige efter kampen. Det øger
gevaldigt chancen for et par spil til vores
blad.
Vi har stadig ét hold med i turneringen !
Kampresultater blev:
Ib Larsen, Sorø BK – John Viggo Nielsen,
64 - 120

Hej Ole,
Ja, så blev 4 runde altså endestationen for os
i år. Det startede ellers fint, og vi havde godt
fat i dem, med en føring på 23 imp. efter 24
spil.
Men så skete der en mindre nedsmeltning,
og alting blev op ad bakke, hvilket
slutresultatet 64 – 120 også vidner om.
Så tillykke til John Viggo Nielsens hold.
Et spil hvor der er gode muligheder for en
dobbeltdækker, idet der er 11 stik i spar og i
mange tilfælde 10 stik i hjerter, hvis nord –
syd ikke finder det rigtige modspil.
Ved vores bord vælger øst frivilligt at gå i 6
hj, som han håber har en chance på en god
dag, men som i hvert fald lukker munden
min makker og mig, som sidder nord – syd.
Hjerter ud som stikkes på bordet, og lille
ruder fra bordet. Syd går på esset, og trækker
også klør Es og spiller lille klør til nords
konge. Her efter er der ikke flere stik til
modspillet.
Ved makkerbordet får nord – syd lov til at
stå i 5 spar, så her var 6 hjerter altså et godt
offer.
N

Thomas Nielsen, Kalundborg – Lejre
Savværk
91 - 81
Ib Larsen Sorø BK,
Havde gæster fra
Østdanmark.
Ib har i et par år været
vores
undervurderede pokalhold. De
fik en formidabel
pointhøst i sidste
sæson. Nu var det så
alvor igen i 4. runde.
Referat fra kampen kom pr. mail dagen
efter.

Ø

2
pas

4
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Vest/ ingen
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K
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Hej Ole
Vi havde besøg af Lejre Savværk ved
Henning Kokborg, Steffen Yding, Henrik
Erndahl Sørensen og Johan Beyer på en
solrig søndag.
Og solen skinnede på os 😊.
Vi vandt 91 - 81.
Jeg har vedhæftet et par spil.
Vi kom godt fra start og var foran med 32 5 efter de første 8 spil, så det gav lidt ro på,
dog kun til næste sektion.
Spil 1 vinder Claus og John som nord/syd
3Ut med 9 stik.
Hos os åbner Steffen i Nord med 1 UT (1517) og jeg melder 2 Klør (Kelsey) som viser
en kort rød farve, som så bliver passet ud. 1
ned 😊 men 9 imp hjem.
Meldingerne var
N
1ut
Nord/ ingen

KT9854
B7
D74
K4

B7632
ET65
EB62
Udspil

V

1
4
5
alle pas

Thomas
Nielsen,
Kalundborg spillede
en OK kamp.
Savværket havde ikke
fået de skarpe klinger
med. Det var derfor
en glad Thomas, der
sendte dette referat:

ED95
B9832
D875

xx
Bxxx
xxxx
Exx

Ø
2

Spil 4 var Claus og John i 4 spar til 10 stik,
mens Steffen og Henning stoppede i 5 spar
efter at have spurgt efter esser, ligeledes
med 10 stik. Makker skulle bare have 2
esser, var Steffens kommentar 😊.
Det gav os 12 imp.
Vest/ alle
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Kx
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KDTx
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Spil 9 til 16 tabte vi 36 -3, så var vi bagud
med 6 imp.
Spil 17 til 24 vandt vi 18 - 8 og så foran med
4 imp.
Spil 25 til 32 vandt vi 24 - 9 og nu foran med
19 imp.
De sidste 8 spil tabte vi med 23 - 14 men
vinder kampen med 10 imp (91 - 81).
Thomas
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alle pas
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xxxxx
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T
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Thomas hold var Kaptajn Thomas, Claus
Moesgaard, John Munk og Martin Frandsen.
Vi ser frem til et nyt referat fra Thomas efter
24. marts, hvor næste runde spilles.
Thomas skal igen have hjemmekamp. Det
bliver mod Henrik Kruse Petersen fra
Studenterforeningen.
Det er divisionsspillere, der kommer ind i
turneringen her i 5. runde. Vi venter spændt
på sensationen 😊.
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