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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Sidste nyt ! 
 

Distriktets Serie 2 blev afsluttet i går 31/3. 

Der var kun 10 hold i rækken, derfor er de 

færdige før serie 1. 

 

Vinder blev Lars Bagges hold med 

kaptajn Bagge, Martin Høeg-Sørensen, 

Eva & Arne Mikkelsen. De var ret 

suveræne, idet de sluttede med 153,76 

kamppoint. 30 point foran nr.2. De trænger 

til at komme op i serie1. 

 

 

 

TILLYKKE til 

vinderne med denne 

imaginære flaske 

champagne. 

 

 

 

Slutstillingen i Serie 2 
 

1   Lars Bagge  153,76 

2   Morten Nyhave Nielsen 123,88 

3   Ingelise Meiland 118,50 

4   Jonna Kjelkvist Larsen 105,71 

5   Lise Madsen  103,53 

6   Lars Thymark 103,51 

7   Kirsten Schou   92.49 

8   Inger Trosbjerg   50,06 

9   Sonja Andersen   36,42 

10 Inge Düz    12,14 

 

Multihold blev vundet af Per Bach Jensen – 

Gurli Christensen fra Mortens hold med 

13,01 foran Eva & Arne Mikkelsen fra 

Lars´s hold. De fik 12,88. 

Nr. 8   18. årgang:  April  2019 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 
 

17. marts blev denne turnering afholdt i 

Sorø. Feltet var begrænset til 36 par. Bedste 

halvdel i rækkerne var: 
 

A-rækken 

1 Jørgen Christiansen-Leif Madsen, 

   Præstø             54 

2/3 Jan Petersen-Thomas Nielsen, 

   Kalundborg             31 

2/3 Niels Anker-Torben Sværke, 

   Ballerup             31 

4 Poul Rasmussen-Ole Scheel, 

   BK 83             18 

5 Lise & Erik Madsen, 

   Sorø               8 

6 Jens Aage Petersen. Knud G Rasmussen, 

   Sorø/Skælskør              2 

Jørgen & Leif vindere af A-rækken 

B-rækken 

1/2 Bjarne Rosgaard-Karsten Olsen, 

   Vordingborg                23 

1/2 Vibeke Vestermark-Jørgen Rybirk, 

   Søborg                23 

3/4 Sanne Voss-Ivan Jørgensen 

   Tuse Næs                21 

3/4 Bent Møller-Henning Nielsen, 

   Sorø/Høng                21 

5 Maja Holst-Jan M Petersen, 

   Kalundborg                 9 

6 Pia Jørgensen-Heidi Baran, 

   BK 83                  0 

Bjarne/Karsten Vibeke/Jørgen vandt B-rækken 
 

C-rækken 

1 Susanne Mansa-Gudrun Persson, 

   Skovlunde                67 

2 Sonja & Leif Andersen, 

   Korsør KBK                41 

3 Anni Engkebølle-Susanne Ryberg, 

   Høng                  9 

4 Marianne & Flemming Byrgesen, 

   Frederiksværk                 5 

5 Ulla & Jørgen Sørensen, 

   Høng                  4 

6 Kirsten Blenster-Søren Helqvist 

   Sorø                -2 
 

Et spil skal I have. Det var de samme kort i 

alle rækker. 

Var der forskel i meldestyrken i de 3 

rækker? 

Ingen par i C-rækken var i udgang her. 

S/ø-v ET 

  82 

 KB7 

 KT8642 

9765                DB84 

EK765                                   DB943 

 D986                                2 

 -                                       B75 

 K32 

  T 

 ET543 

  ED93 

 

I både A- og B-rækken var 4 par i udgang. 

I A-rækken fik 1 par 13 stik, men i B-rækken 

fik 3 par 13 stik. Det var Nord, der 

introducerede klørfarven, så det var ikke så 

nemt før Øst at spille hjerter ud mod 

klørkontrakterne. Det var dyrt at spille 

single ruder ud, så er der 13 nemme stik. 

Ruderfarven rejses efter trumftrækningen. 

Man kan komme frem og tilbage via 

sparfarven. 

 

Nr. 1 i C-rækken Susanne & Gudrun 

 

Denne turnering til minde om Prins Henrik 

afholdes flere steder i landet. Der er 

Skærtorsdag yderligere en turnering i denne 

serie i Slagelse. Se ”annoncen” andet sted i 

bladet. 
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MELLEMRÆKKEN 
 

2 kampe blev spillet 10. marts. 
 

Det ser ud til at gå godt for de fleste af vore 

hold, dog halter Bent Daugaard lidt bagefter, 

men de fik da en sejr i denne runde. Der er 

12 hold i alle rækkerne, og der mangler 4 

kampe. Næste runde er 30. marts. 
 

MR 1 
 

Ole Colding-Olsen – Niels Trier 

14,39 – 5,61 
 

Jens Houlberg – Ole Colding-Olsen 

17,78 – 2,22 

Ole er nu nr. 6. 
 

Niels Olsen – Jan Petersen er nr. 2 på 

multihold med 12,54. 
 

MT 2 Y 
 

Tage Larsen - John Maagaard 

5,46 – 14,54 
 

John Maagaard – Joel Hermansen 

8,53 – 11,47 
 

Steen Larsen - Bent Daugaard -  

18,53 – 1,47 
 

Bent Daugaard – Helge Lindegaard 

18,21 - 1,79 
 

John er nu nr. 3 og Bent nr. 11. 
 

MR 2 X 
 

Claus Moesgaard – Ruth Larsen 

9,35 – 10,65 
 

Anders Neimann – Claus Moesgaard 

5,18 – 14,82 

Claus er nu nr. 2. 
 

Thomas & Anette er nr. 2 på multihold med 

11,96. 

 

Kaptajn Maagaard var igen oversidder. Vi 

ser på et spil med hver af de 3 øvrige 

kaptajner. 

 

Var det toppen? 
 

Martin Frandsen – Ole Colding-Olsen 

troede måske, de havde fundet guldet. Der 

var imidlertid et andet par, der fandt de 7ut. 

Martin og Ole endte, som et af de få par i      

7 . Det var fint nok for dem, da 

modstanderne ved det andet bord kun nåede 

6ut.  

Nemmest går det, hvis Syd åbner noget 

utraditionelt med 2 ut. Så kan man spørge 

efter esser og konger direkte med 4  og       

5  (Gerber konventionen). Så kan man se 

13 stik. Kun 4-0 fordeling i ruder kan vælte 

slemmen (ved forkert spilføring). 
 

Fordelingen var denne: 
 

S/ø-v  E7 

   D64 

  KDT432 

  B2 

D86432                         B95 

 BT32                                    9875 

 9                                  B85 

 95                                       DT8 

  KT 

   EK 

  E76 

   EK7643 
 

Minor eller 3ut? 
 

Her et spil hvor 10 borde var i en 

klørkontrakt og kun 2 i 3ut. Usædvanligt (i 

makkerpar😊!) Ø/V mangler her sparhold. 
 

V/ingen  KBT6 

   DT762 

  72 

  B7 

93                          87 

 EKB85                                    3 

 B86                                  ED94 

 K65                                        EDT984 

  ED542 

   94 

  KT53 

   32 

Claus Moesgaard og John Munk satte de       

5 , som Ø/V var havnet i. De trak E og 

K, og satte sig til at vente på det sættende 

ruderstik med kongen. 

Makkerne ved det andet bord vandt deres     

4  med 10 stik. Et plusspil. 

Et eller andet må have kikset ved de andre 

borde., da 5 borde fik 11 stik i klør. 

 

Fejl i første stik? 
 

Bent og Margit Daugaard var N/S mod 3 ut 

hos Vest. Udspil 3. Spilfører (Vest) lod 

kløren gå til kongen. Farvel 3 ut.  

Så udspiller lumsk ud? I hvert fald må 

spilfører være blevet distraheret. 

For at rejse ruderfarven skal der måske 

bruges 3 indkomster.  

E i stik 1. E trækkes - hjem i hjerter.     

K efterfulgt af T. Det giver 5 ruderstik, 

1 sparstik, 2 klørstik og 2 hjerterstik = 10 

stik. 

Det endte med at være heldigt, da makkerne 

ved det andet bord forbigik 3ut og var endt i 

4  med 9 stik. 3 IMP hjem. 
 

V/ø-v  DT53 

   D83 

  B5 

  DT83 

6                          EB874 

 EK52                                    B64 

 KT9643                                  E 

 K6                                        E542 

  K92 

   T97 

  D872 

   B97 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

Der blev også spillet 2 kampe 30. marts. På 

grund af tidnød kommer her kun resultaterne 

og holdenes placering. 
 

MR 1 
 

Ole Colding-Olsen – Vera Petersen 

7,05 – 12,95 
 

Finn Achton – Ole Colding-Olsen 

7,76 – 12,24 

Ole er nu nr. 5. 
 

 

MT 2 Y 
 

John Maagaard – Aage Michelsen 

17,96 – 2,04 
 

Niels Hagemann - John Maagaard 

1,31 – 18,69 

Bent Daugaard - Henning Druedal 

17,69 – 2,31 
 

Bent Daugaard – Karsten Munch 

15,24 - 4,76 
 

John er nu nr. 1 og Bent nr. 8. 

 

Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller 

(Bents hold) fører på multihold med 12,10. 
 

MR 2 X 
 

Claus Moesgaard – Ruth Larsen 

6,88 – 13,12 
 

Tommy Madsen – Claus Moesgaard 

14,39 – 5,61 

Claus er nu nr. 5 
 

 

 

Finalerunden med de sidste 2 kampe 

afvikles først 4. maj. Maj nummeret bliver 

lettere forsinket, så vi får det endelige 

resultat inden ferien. Spændinger er for 

voldsom – vi kan ikke vente til september. 

Vi håber vores spillere ikke er gået mentalt 

på sommerferie. 
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Husk at alertere 
meldinger, der viser 
andet, end det man 

skulle tro. 
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DISTRIKT 
VESTSJÆLLAND 

MIXED-PARTURNERING 
 

 

 

 

 

 

 

3. marts afholdtes denne turnering med 

deltagelse af 14 par. 

 

Bedste halvdel af feltet sluttede på denne 

placering: 

 

1 Jytteneia Kamstrup-Vagn Brobæk,  

   Kalundborg        69,8 

2 Elsebeth & John Maagaard,  

   BK 83        37,0 

3 Susanne Anker-Christian Buchardt, 

   BK 83        30,3 

4 Ann Jensen-Jesper Stokholm,  

   BK 83        29,0 

5 Pia Larsen-Jan Petersen, 

   Kalundborg        27,3 

6 Inger Trosbjerg-Niels Thomsen, 

   BK 83/Korsør KBK        6,7 

7 Kirsten Klæbel-Preben Jakobsen, 

   Jyderup/Svinninge        6,5 

 

Turneringsleder Ib Larsen havde ikke den 

mest travle dag. Han var så venlig at tage de 

afsluttende fotos, så læserne kan se 

vinderne. Det er ikke fordi, der var mange 

nye ansigter. Sådan er det jo som regel, at de 

formodede bedste spillere er mest med i 

toppen. 
 

Vi viser fotos og skal da også kikke på et par 

spil. 

 

 

Øst/alle D83 

  DB954 

 B7 

 KT6 

EK5                 T7 

 K83                                    ET 

 86                                  EKDT952 

 ED854                                        73 

  B9642 

   762 

  43 

   B92 
 

Dette spil satte redaktionen til at spekulere 

over, hvorfor kun ét par af 7 var i slem. Jeg 

kan ikke forestille mig at N/S blandede sig i 

meldeforløbet. 

Et meget tænkeligt meldeforløb: 
 

        N         Ø         S           V 

        Pas     1       Pas       2  

        Pas     3       Pas       4ut (RKC 1430) 

       Pas      5       Pas       6ut  

       alle pas 
 

Når Øst viser ekstra længde i ruder må Vest 

gå i slem. Selv uden ruder da, må der være 

gode chancer for en slem. Måske skal der en 

klørknibning til som sidste mulighed. I hvert 

fald er klørene beskyttet i udspillet. 

Man kan være uenig i meldingen 3ru, men 

selv med kun 2ru, må Vest begynde at tælle 

stik. Hvor er Øst´s honnører? Makker må 

have tophonnører i hjerter og eller i klør. 

Her skal der gang i fantasien 😊. 
 

Vinderne Jytteneia & Vagn 

2´erne var Elsebeth & John 
 

Der er noget særligt over slemmer. Vi valgte 

derfor at vise endnu en. Skal vi kalde det et 

fordelingsuhyre?  

Bedste resultat for Ø/V er 6/7  doblet. Den 

går kun 2/3 ned til 300/500. Den var der 

ingen der fandt !! 

6  og 6  vinder med åbne kort, men 6  får 

det svært med ruder i udspil. 
 

N/n-s 954 

  D 

 EKD98543 

 T 

T863                 KDB 

 2                                    T63 

 6                                  T72 

 EKB9832                                        D654 

  E72 

   EKB98754 

  B 

   7 
 

Susanne & Christian 

fik 3. pladsen. Desværre intet foto.  

 

 

 

Skærtorsdag 18. april 
 

Slagelse Bridgecenter kl. 9.30 – 

17.30 
 

Seedede rækker 
 

Præmier & guldpoint 
 

Indskud 300.- kr. pr. spiller inklusiv 

frokost samt te/kaffe kakao hele 

dagen 
 

Tilmelding og kontakt 

Tlf.: 5852 3686 

E-mail: 2312@mail.dk 
 

Betaling til Sydbank 6820  1276778 

Husk navn og adresse 

 

 

 

Påsken 

er reddet 

! 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 



4 

Distrikts hold 
 

2 kampe afviklet 10. marts, og nu er 

stillingen: 
 

Serie 1 

1   Ole Svinth  116,82 

2   Martin Rather 96,31 

3   Knud G. Rasmussen 85,09 

4   Christian Christiansen 84,82 

5   Hans Jørgen Kolding 75,24 

6   Susanne Raft 71,78 

7   Ib Larsen  69,37 

8   Helle Bergmann 65,38 

9   Helga Kaldau 63,59 

10 Hanne Knudsen 52,74 

11 Henning Madsen 31,65 

12 Gunna Steffensen 27,21 

 

På 1. pladsen i multihold ligger Svend 

Stenhøj – Ole Svinth med 13,74. 
 

Serie 2 

1   Lars Bagge  124,13 

2   Lise Madsen  95,98 

3   Lars Thymark 89,05 

4   Jonna Kjelkvist Larsen 88,24 

5   Morten Nyhave Nielsen 86,69 

6   Ingelise Meiland 85,90 

7   Kirsten Schou 72,01 

8   Sonja Andersen 30,62 

9   Inger Trosbjerg 17,83 

10 Inge Düz    9,55 
 

Multihold føres af Lise & Erik Madsen med 

13,27. 
 

Der er lige plads til et enkelt spil. Det er jo 

sjældent, at der er oplagte storeslemmer. Det 

er endnu mere sjældent, at spillerne finder 

dem! 
 

I det viste spil var kun 2 par fra Serie 1 i 

lilleslem. Ingen meldte 7. 

Hvorfor åbner Syd ikke med 2 ? 

Der er kun 3 tabere!! Nord kan her dække 

dem alle. 

S/n-s E876 

  T842 

 EK 

 865 

543                 DB92 

 D96                                    EKB753 

 BT743                                  86 

 B2                                        3 

  KT 

   - 

  D952 

   EKDT974 

 

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

 

Vi har modtaget: 
 

Til redaktionen, 

Det er med stor 

skuffelse, at jeg ikke så 

nogen fra doping-

kontrollen til distriktets 

holdturnering den 10. 

marts. Jeg bemærkede, 

at flere af spillerne indtog adskillige doser 

koffein. Jeg mener, at det ikke burde være 

tilladt med disse opkvikkende midler. Det er 

skruen uden ende. Hvad bliver det næste? 

Nu må distriktets formand tage affære. Han 

så jo ved selvsyn, hvad der foregik. Blandt 

andet blev der spist stærke pebermynte-

bolsjer ved et af bordene, og selv om det var 

i serie 2, bør det ikke finde sted. Jeg vil tage 

det op på distriktets generalforsamling 8. 

maj. Jeg vil indtil da samle underskrifter, så 

der lægges pres på bestyrelsen. Nu må det 

være slut. 

                   Venlig hilsen  NN 
 

 

 

Indsender har udtrykt ønske om at være 

anonym, for ikke at blive udsat for chikane 

og hærværk på privatadressen. Dette har 

redaktionen fuld forståelse for. 
 

 

 

Mere § 16 
 

Her skal du se et spil fra distriktets Serie 1, 

hvor et hold fejlagtigt troede, at vi skulle 

bruge §16. 
 

Vi starter med meldeforløbet: 
 

▪        N         Ø           S          V 

                                  Pas        1    

        2       2          Pas        Pas 

        3  ▪    3          Pas        Pas 

        4  ▪    Pas         5         Pas 

        Pas       D        alle pas? 

▪ = holder lang pause inden melding. 

 

Da spillet var forbi, og de 11 stik var 

hjemme, mente Ø/V, at Syd ikke måtte hæve 

til 5  efter den lange overvejelsestid, som 

Nord brugte. Turneringsleder godkendte 

spillet og N/S appellerede kendelsen. 

Appelkomitéen udtaler: 

Det §16 omtaler er ubeføjede oplysninger. 

Det er der ikke tale om her. Det at Nord 

bruger meget tid er ikke strafbart. Han 

kommer med sin melding, som alle ved 

bordet kan tage stilling til. Det havde været 

helt anderledes, hvis Nord havde sagt pas 

efter en længere pause. Så må Syd aktuelt 

ikke melde mere. Overvejelsen er så en 

ubeføjet oplysning. 

Der er intet ulovligt foregået ved bordet. 

Hele fordelinger: 

 

S/alle  5 

   8 

  ED95 

  EDBT874 

KDT987                          E64 

 KB5                                    DT7432 

 KT82                                  74 

  -                                        K6 

  B32 

   E96 

  B63 

   9532 

Klubhold kval. 
 

Alle distriktets klubber inviteres til at 

deltage i sæsonens klubholdturnering. 

Der er fri tilmelding, hvilket betyder, at en 

klub kan tilmelde flere hold. Dog kan ingen 

spiller deltage på mere end et hold. 

Kvalifikationsturneringen afvikles i 

Slagelse Bridgecenter søndag den 28. 

april 2019. 

Med et passende antal tilmeldte hold, 

afvikles turneringen som en Monrad. De 4 

bedste hold kvalificerer sig til 

distriktsfinalen, som spilles søndag den 18. 

august. 

Endeligt program tilsendes holdkaptajnerne 

umiddelbart efter tilmeldelsesfristens udløb. 

Propositionerne tilsendes ligeledes hold-

kaptajnerne, men kan desuden rekvireres 

hos den turneringsansvarlige. 

Prisen er kr. 600,00 pr. hold uanset antal 

spillere.  

Tilmelding sendes per e-mail til 

sekretariatet (se adresse i bunden af siden). 

Turneringansvarlig: Bent Daugaard 

bent.daugaard@ka-net.dk 

Tilmelding er først gyldig, når der er 

modtaget bekræftelse fra sekretariatet. 

Betaling: Kan kun ske ved overførsel til 

distriktets bankkonto: 

reg. nr.: 1551 konto nr.: 4691823512, 

mrk. K-Hold + holdkaptajnens navn. 

 

TILMELDINGSFRIST ER GRUNDET 

PÅSKEN ALLEREDE TORSDAG DEN 

11. APRIL 2019. 
 

Eftertilmelding vil kunne finde sted, så 

turneringen bliver med et lige antal hold. 

 

Sekretariat: 

Forbundssuperbruger Otto Rump, Telefon: 

40 45 68 13, e-mail: otto@rump.dk 
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Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 

 

 

Pokalturneringen 
 

 

 

 

 

 

 

Så blev der 

endestationen for 

Thomas´ hold. 

57-81 var et pænt 

nederlag mod et 

meget rutineret hold 

 

 

Thomas beretter: 
 

Vi tabte jo nok som ventet, men var godt 

med undervejs. De der divisionsspillere har 

et højere bundniveau end os andre. 

Vi nøjedes med 4 sektioner som havde disse 

resultater. 

 

Os        i alt        dem     i alt 

11          11           25       25 

14          25            5        30 

22          47           12       42 

10          57           39       81 

 

I spil 2 fandt de 6 , mens vi stod i 4 . Alle 

fik 13 stik. 

 

Øst/ n-s  xx 

   EKDxxxx 

  E 

  Bxx 

DTxxx                      KBx 

 Tx                                    Bxx 

 KDxx                                 Txxxx 

 xx                                        Kx 

  Exx 

   x 

  Bxx 

   EDTxxx 
 

I spil 13 vandt Claus og Hans Henning 4  

doblet med 10 stik og vi vandt 3  som Ø/V. 
 

Nord/ alle  Kxxxx 

    - 

  KTxxxxxx 

  - 

xx                      EDBTx 

 EKBx                                    xxx 

 Dx                                 Bx 

 DTxxx                                        Kxx 

  x 

    DTxxxx 

  E 

   EBxxx 
 

Det var en giftig fordeling Nord havde. 
 

Hos Claus og Hans Henning blev der meldt 

sådan: 
 

        N          Ø           S          V 

         P         1        2          P 

        3          P         3         D 

        4          P          P         D 

       Alle pas 
 

Hos Martin og mig gik det: 
 

        N          Ø           S            V 

         P         1       2  α      3  

       Alle pas 

  α  =  Hjerter og en minor. 
 

Ellers fandt de bare deres kontrakter. Dog 

havde de en smutter, hvor de ikke var helt 

enige og ikke kom i slem. Det gjorde vi, men 

det var ikke nok. 

          v.h. Thomas 
 

 

Red.: 

Der var 3 stormestre på gæsteholdet, endda 

én med 3 stjerner (Peter Lund) 

 

Hjemmeholdet var Thomas Nielsen - Martin 

Frandsen og Claus Moesgaard - Hans 

Henning Nielsen. 
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1 ut – 2 - Dobler ? 
 

I sidste nummer skrev jeg lidt om dette emne 

og lovede at hjælpe dig, så er du interesseret 

så læs videre. 

Den væsentligste huskeregel er, at hvis man 

ikke har hold i indmeldingsfarven, melder 

man altid 2ut, hvis man vil videre. 

Hvis det er en minorfarve, der meldes ind, er 

2ut Staymann uden hold, og meldes 3 i 

indmeldingsfarven er det Staymann med 

hold. 

Er indmeldingsfarven i major beder 2 ut om 

bedste (længste) minorfarve fra åbner, hvis 

man ikke har hold i den indmeldte farve. Nu 

kan man vælge at spille i minorfarven eller 

melde 3 i indmeldingsfarven og vise 4-farve 

i den modsatte major eller melde den 

umeldte major og vise 5-farve i den umeldte 

major, når man ikke har hold i 

indmeldingsfarven. 

Har man hold i den indmeldte major viser 3 

i denne farve hold og 4-farve i umeldte 

major og melder man den umeldte farve har 

man 5-farve. 

 

Du får det hele skematisk efterfulgt af nogle 

eksempler: 

 

 

FORSVAR MOD FJENDENS 

INDMELDING EFTER EGEN 1 

NT ÅBNING: 
 

Indmelding som overskrift og svarene 

derpå. 
 

2 klør: 

2 ruder/hjerter/spar = naturlig, ikke krav 

2 NT = Staymann uden hold i klør 

3 klør = Staymann med hold i klør 

3 ruder/hjerter/spar = 5-farve og krav 

Dobler = straf 
 

2 ruder: 

2 hjerter/spar = naturlig, ikke krav 

2 NT = Staymann uden hold i ruder 

3 klør = naturlig, ikke krav 

3 ruder = Staymann med hold i ruder 

3 hjerter/spar = 5-farve og krav 

Dobler = straf 
 

2 hjerter: 

2 spar = naturlig, ikke krav 

2 NT = spørger efter bedste (længste) 

minorfarve Benægter hjerterhold 

3 klør/ruder = naturlig, ikke krav 

3 hjerter = 4-farve i spar og hold i hjerter, 

krav 

3 spar = 5-farve i spar og hold i hjerter, krav 

3 NT = naturlig 

4 klør Gerber  

4 spar = for at spille 

Dobler = straf 
 

2 spar: 

2 NT = spørger efter bedste (længste) 

minorfarve. Benægter sparhold. 

3 klør/ruder/hjerter = naturligt, ikke krav 

3 spar = 4-farve i hjerter og hold i spar 

3 NT = For at spille og hold i spar 

4 klør = Gerber :  

 4 hjerter = for at spille med 6 farve 

4 NT kvantitativ 

Dobler = straf 
 

Lidt omtale af videre forløb. 
 

1 NT – 2 hjerter – 2 NT (beder om minor) 

pas 3 klør/ruder fra åbner 

Pas = for at spille i den meldte farve 

3 ruder efter 3 klør  = 6-farve i ruder og 4 i 

den umeldte majorfarve – svag  

3 hjerter = 4 farve i spar og benægter hold i 

hjerter - gamekrav 

3 spar = 5 farve i spar og benægter hold i 

hjerter – gamekrav 

4 klør = (efter 3 klør) inviterende til 5 klør 

Efter 3 ruder = sleminviterende 

4 ruder = analogt med ovennævnte 
 

Her gentages det med sparindmelding 
 

1 NT – 2 spar – 2 NT (beder om minor) – 
pas 3 klør/ruder  

Pas = For at spille i den meldte farve 

3 hjerter = 5 farve i hjerter og benægter hold 

i spar – gamekrav 

3 spar = 4 farve i hjerter og benægter hold i 

spar – gamekrav 

3 NT  5 farve hjerter med hold i spar 

Dette sidste er en undtagelse, da man meldte 

2ut og alligevel havde sparhold. 

 

HVIS EN INDMELDING VISER MERE 

END ÈN FARVE BETYDER DOBLER, 

AT MAN I DET MINDSTE KAN 

STRAFFE ÉN AF FARVERNE. 

 

Lad os sige du har denne hånd efter 

indmelding 2 : 
 

     KT3   KB92   98     DB9 
 

Hvis fjenden er alene i zonen, vil du meget 

gerne doble. Den kan garanteret ikke vinde. 

Her er doblingen fin. 

 Er i selv i zonen skal I nok gå efter egen 

udgang. Det gøres ved at melde 3ut. Nemt, 

ikke? 

Hvad med denne: hånd i samme situation: 
 

     KDT6   92   KD64     DB9 
 

Her meldes 2ut, som beder om minor 

præference. Så har du fortalt, at du ikke har 

hold i hjerter. Når så makker har meldt 

minorfarven, kan du melde 3 hjerter.  

Du har nu fortalt, at du vil i udgang med 4-

farve i spar og uden hjerterhold. Makker 

(åbner) bestemmer nu. 
 

Hvis du har nået helt her til er det flot😊 
 

 

 

 

 

 

Send mig en mail eller ring, 

hvis du har spørgsmål. 

                             Red. 

 

Sørg i hvert fald at snakke 

med makker om et forsvar. 

 

Fra Michael Wonterghem 
 

6 farve i major plejer at være en gave!! 

I spil 2 sidder du syd med følgende hånd: 

 
Hvad åbner du med?  

Makker valgte en spar, vest meldte nu 2 

hjerter og Nord, som er kendt som en 

notorisk spilraner, valgte at knalde 3 UT i 

bordet. Flytter du den til 4 spar? 

Det gjorde makker, da hun fornuftigt mente 

at det kunne blive småt med indkomster til 

sparfarven. 

Øst tager 3 stik i de røde farver og nu skal 

sparfarven spilles tabsfri. 

Nords hånd: 

 
Knibe eller toppe? 

 

I spil 4 var det mig, der havde 6 i major og 

valgte tro mod stilen at åbne med 1 spar 
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Øst meldte 2 hjerter og makker doblede 

negativt, vest 3 hjerter. Nu valgte jeg at 

støtte i klør i stedet for at genmelde 

sparfarven. Makker meldte 5 klør, hvor hun 

kunne have foreslået 4 spar, som jo nok 

lover tre spar. Jeg fandt ikke klør bonde, så 

jeg måtte en ned i stedet for at vinde 4 spar! 

Ikke godt 

Det sidste spil var det heldigvis ikke os der 

havde 6 farve i major!! 

 

 

Ø 1 spar, V 2 hjerter, N 2 UT (5-5 i minor) 

Ø 3 hjerter, makker 4 klør og V 4 hjerter. 

For en gangs skyld overvejede jeg, hvad 

makker mente med sine meldinger. Når hun 

presser modparten i udgang, må det være 

fordi hun har kig på at doble dem! Ville jeg 

stå hendes dobling? Nja jeg havde jo været 

tyndt ude!! Så jeg valgte med det samme at 

melde 5 klør. Det kunne jo være det kunne 

afholde dem fra at doble (-: Men nej. Den 

blev doblet og modparten fik deres 3 esser 

til en ned, men et godt spil til os. Der var 

flere i A-rækken der aldrig fandt 

hjerterfitten, men spillede to spar. Det 

forstår jeg ikke (-:  

Du sidder syd med følgende brikker: 

 
Makker melder pas, øst en hjerter, dig en 

spar, vest 2 ruder, makker 4 spar, vest 5 klør, 

dig pas, vest 6 klør, makker 6 spar og ØV 

melder 7 klør. 

Hvad spiller du ud? 

Se næste side: 

 

 

Her kommer hele spillet: 

Spillede du spar eller hjerter?  

 

Makker tog heldigvis en hjerter. Det er jeg 

ikke sikker på, at jeg havde turdet med en 

hjertermelding til højre for mig, men her 

gjorde det en kæmpe forskel. 

Var 6 spar en god offermelding. Jep, men 

den er bedst i nord, så giver den nemlig 11 

stik, da vest aldrig får sine store rudere. 

 

John Heidelbach spørger hvad man bør 

melde, hvis nord åbner med 2 spar, som 

lover en langfarve i spar og en lavere farve. 

Hvis man har et system til at vise tofarvede 

hænder kunne det jo komme på tale, men 

ellers står valget vel mellem 3 hjerter, 3 klør 

eller pas. Kom med din ærlige mening uden 

at skele til den aktuelle fordeling (-: 

 

 

 

 

 

 

Distriktet afholder 
 

generalforsamling 
 

i Slagelse Bridgecenter 

 

Onsdag 8. maj 
 

Klubberne bedes meddele, hvor mange 

deltagere der kommer. Der skal jo brygges 

kaffe og smøres ostemadder i det rette antal. 

Der er også en lille turnering efter 

generalforsamlingen. Der tilmelder man sig 

på mødet. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke oplyst 

noget, om at dagsordenen skulle indeholde 

”store” ting. Invitation med dagsorden 

udsendes til klubberne. 

 

 

 

Formanden ser meget 

gerne alle klubber 

repræsenteret på gene-

ralforsamlingen. 

 

 

 

 

Karsten Hansen-Nord har sendt dette: 

 

Er det noget for dig? 
 

Din makker åbner med 1NT(15-17) og du 

sidder med en af 2 hænder 
 

A) ♠️xx, ❤️Bx, ♦️D10xxxx, Dxx 

B) ♠️x, ❤️xx, ♦️EDBxx, ♣️EBxxx 
 

Hvordan vil du takle de 2 hænder?? Med 

min makker vil jeg i begge tilfælde melde 

2♠️, som enten viser: 

 

A) ukendt svag minor 

B) begge minor (mindst 5-4) og slem invit 
 

Åbner har nu kun 2 mulige meldinger: 

2NT = lige længde, eller længst ♦️ 

3♣️ = længst ♣️ 
 

Med hånd A) melder jeg 3♦️ uanset 

makkers svar 

Med hånd B) har jeg 3 muligheder efter 

makkers 2 NT 
 

3❤️=  sleminvit med bedst ♣️ 

3♠️=  sleminvit med bedst ♦️ 

3NT=  sleminvit med 5-5 
 

Så med hånd B) melder jeg 3NT 
 

Sidder åbner med EKxx, EKxx, Xx, Dxx 

melder han pas, men med Exx, Exx, Kxxx, 

KDx melder han glad 4♦️😋 
 

Bemærk at 3NT er pasbar, så sidder du med 

en hånd som er slemkrævende, vil jeg 

anbefale at melde at melde 3❤️♠️ uanset 

lige længde 
 

Melder åbner ikke 2NT, men 3♣️ er 

3❤️♠️ splint, mens 4♣️ er balanceret 

sleminvit 

 
 

Med venlig hilsen 
                              Karsten Hansen-Nord 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen spillere i distriktet har melde-

problemer! 
 

Jeg hører i hvert fald aldrig fra nogen. Jeg 

må selv finde problemerne ☹.  
 

Her er en fra et internationalt bridgeblad. 

Der er ingen facitliste. Det interessante er 

jeres melding og begrundelsen. 
 

Du har denne hånd som Syd i en 

holdturnering med alle i zonen: 
 

     E2    6    K74     ET97542 
 

Meldeforløbet: 
 

        N         Ø           S          V 

                   1         2       2  

        D        3         pas      pas 

        D        Pas         ? 
 

Begge makkers doblinger er oplysende. 
 

 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Makkers 2. Oplysende dobling fortæller, at 

han har en god 2-farvet "rød" hånd. 

Spørgsmålet er nu, om der skal meldes 4- 

eller 5ruder. Det er hold, så det taler stærkt 

for at gå efter udgangen med bonusscore. Så 

5ruder bliver meldingen her. Makker kan 

ikke forvente noget ekstra her, da der er vist 

minimum med passen efter 2klør. De 2 sorte 

esser er guld værd, da fjenden skal slå dem 

væk, og der så kan blive tid til at få trumfet 

nogle hjertere. 
 

Trumf ud er sikkert godt imod denne 

kontrakt! 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Efter makkers to doblinger sætter jeg ham til 

en fordeling på 2,5,5,1 eller 1,5,5,2.Jeg 

antager også, at han er meget god 10-11 hp. 

da vi minimum ender på 4 trinnet, undtaget 

3ut muligheden. Jeg tror, der er godt spil for 

4 , og det er nok det sikre valg, men jeg vil 

alligevel passe til doblingen, da jeg øjner 

en god mulighed for at sætte modparten en 

til to gange. Spar es er her hel essentiel, da 

jeg spiller 6 ud, skulle makker ikke have 

esset, har han minimum kongen og E. 

Derfor får vi 2sp stik, 1hj stik, 2ru stik og 

endeligt E. Har makker fordelingen 2,5,5 

1, bliver det endnu bedre, da han så også får 

en trumfning i klør. Skulle han have  E, er 

der helt jackpot. En lang smøre men 

forhåbentligt ikke helt ud i skoven. Jeg tror 

ikke på udgang i minor. 
 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Øst har 6 spar og ca. 11 – 13 Hp. Vest har 3 

spar og 6 – 7 Hp. 

Det efterlader makker med ca. 9 – 11 Hp og 

en nogenlunde 2, 5, 5, 1 fordeling. 

Det fører ingen steder at melde 4  , der viser 

6-7 klør og misfit til de røde farver. 

Problemet er, om vi kan trumfrejse 

klørfarven. Det bliver svært med kun 3 

indkomster, hvoraf E allerede bliver slået 

væk i stik 1 eller 2.  

Hvis det var makkerpar, ville jeg nøjes med 

4 , men nu hvor det er hold melder jeg 5  

og håber, at makker har 2 røde Esser. 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

Med makkers 2 oplysningsdoblinger 

forventer jeg en god hånd, muligvis med 5 - 

5 i de røde farver og med tilpasning i klør. 

Jeg regner nu med, at vi har udgang i 

kortene. 3 spar kan vi muligvis sætte 1 - 2 

gange. 

Min melding vil være 3ut, for at vise mit 

sparhold. 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

Mon ikke makker har ca. 10-11 kort i de 

røde farver, så efter passen til de 3 spar og 

makkers fornyede oplysningsdobling ligger 

valget vel mellem 4 eller 5 ruder. 

De to esser og kongen samt en single i 

hjerter, vil nok gøre, at jeg melder 5 ruder. 

 

Mulighed for at straffe 3 sp er selvfølgelig 

en mulighed, som måske kunne forsøges i en 

makkerparturnering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min hemmelige 

makker 
 

For en gangs skyld får I 

et spil, hvor makker 

lavede et fantasifuldt 

modspil. Det var 

makkerpar hjemme i klubben, men det betød 

ikke så meget. Makker og jeg deltog ikke i 

meldeforløbet med andet end pas. Syd var 

kommet i den naturlige 4  og makker 

spillede 5 ud. 
 

 

N/n-s  EK 

   754 

  8643 

  D754 

 

 

 

 

  76 

   KBT92 

  EK 

   KBT2 
 

Jeg havde ikke meget andet at gøre end at 

klamre mig til E og i øvrigt følge spillet 

østfra. Jeg var dog klar nok til at lægge 9 

i stik 1. Jeg viser spillet set fra spilfører. Så 

kan du også lege med. 

Spilfører kom ind på bordet og spillede en 

lille trumf. Jeg bekendte med 6 og 

spilførers B holdt stik. Gad vide hvad 

makker har, tænkte jeg, og det gjorde 

spilfører sikkert også. 

Efter en mindre pause gik spilfører over på 

K, som du sikkert også havde gjort og 

spillede endnu en trumf. Han tog nu en 

mindre pause, da jeg ikke kunne bekende og 

stak så med T. Makker stak med damen og 

trak også trumf es og spillede spar igen. 

Spilfører måtte trumfe og han og makker 

havde nu lige mange trumfer, medens jeg 

sad med guldkortet E og var klar til at 

spille spar, når jeg kom ind. Vi fik på den 

måde 3 trumfstik og E. En for lidt.  

Alle andre i klubben havde fået 10 stik i en 

hjerterkontrakt. 

Makkers efterfølgende kommentar: 
 

”Jeg fik ideen, da jeg så din spar markering 

i stik et. Du viste ulige med 9, så havde 

spilfører nok kun 2 spar. Det er ikke så tit, 

jeg prøver disse snørrevarianter, men her 

passede den da fint.  

Spilfører skal spille klør i stik 2. Så er der en 

klørtaber og to tabere i hjerter.” 
 

Sådan så det ud: 
 

N/n-s  EK 

   754 

  8643 

  D754 

BT54                     D9832 

 ED83                                    6 

 T9                                  DB752 

 986                                        E3 

  76 

   KBT92 

  EK 

   KBT2 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 


