BRIDGE
I Vestsjælland
Østdansk damepar
Der var mødt 20 par frem på denne lørdag d.
12. oktober. De 11 af dem med tilknytning
til vores distrikt. At tilslutningen var
forholdsvis stor herfra, skyldes nok, at
turneringen blev afholdt i Slagelse.
Der blev spillet i 2 rækker á 10 par og vi
kikker lige på top-5 i de to rækker.

Nr. 3 19. årgang: November 2019

5927 7761
Som det ses havde vi to af vores 5 lokale par
i bedste halvdel i den blå række.
Vi havde bedre held i rød række med 4 af
vores 6 par dér.
V/ ingen

Blå række hcp. snit 21,80
1 Charlotte Brandgaard – Pia Jensen,
Blakset/Midtsjælland
52
2 Jette Nyvang – Vera Petersen,
Blakset/Reinholt
23
3 Bente Christensen – Anne Merete
Hedegaard, Midtsj./Præstø
6
4 Lis Hjorth Jensen – Irene Keller Collet,
BK 83
4
5 Kirsten Østergaard – Margit Olsen,
Svinninge
3
Rød række hcp. snit 37,04
1 Birgit Dybbro – Birgit Kofoed,
Korsør/BK 83
36
2 Lotte Glensvig – Senna Madsen
Blakset/Søborg
26
3 Susanne Anker – Inger Trosbjerg
BK 83
23
4 Britta Larsen – Jytteneia Kamstrup,
Roskilde/Kalundborg
11
5 Helle Bergmann – Helle Trier,
BK 83
5

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
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Her er et spil fra dysten mellem vores 2
bedste par i Blå række med Margit &
Kirsten som N/S. Lis & Irene som Ø/V
havde meldt en nydelig slem i 6 .
Problemet var bare en meget kedelig
rudersits. Det var Vest, der kom i 6 med
3 i udspil.
D, E og så ruder til trumf. Så var der kun
10 stik tilbage til spilfører.
Det er så en ringe trøst, at turneringens
senere vindere kom i 6 . Her kom 5 ud.
Så var der et uløseligt problem med den
aktuelle ruderfordeling.
Et vellykket arrangement, der havde fortjent
en bedre tilslutning end 20 par, når hele
Sjælland var inviteret.
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Vi har modtaget:
Hej Ole,
Endnu en gang tak for et fantastisk blad.
Og vi er jo alle nødt til at "bidrage" med
noget, for at der er noget at læse om.
Her er et spil fra holdturnering i
Kalundborg.
Det er en stor ros til min "til tider" geniale
makker (Jan P.).
Jeg sidder øst og åbner med pas.
Syd siger også pas.
Så er det Jans tur i vest:
Han sidder med:
Spar:
Hjerter:
Ruder:
Klør:

10 9 5 3
962
62
9762

Redaktionen var nysgerrig og fandt spillet
på Kalundborgs hjemmeside. Det så sådan
ud:
Ø/ alle

T953
962
62
9762

D62
T543
74
B854

N
V Ø
S

huskede

at

alerte

Som du kan se af dette afsnit, har vi i år 6
hold med i pokalturneringen. Vi har været
heldige med lodtrækningen, forstået på den
måde, at vi har fået et lokalopgør. Ib og
Gunna mødtes i den første kamp. Så fik
vores distrikt da mindst én sejr. Vinderhold
i blåt.
Jans

Men da jeg har sagt pas og Syd har sagt pas,
så konkluderer han (sandsynligvis) at Nord
må sidde med mange point.
Så han åbner med 1 klør!

Hej Ole.

Nord sidder med:
Spar:
Hjerter:
Ruder:
Klør:

EKB8
EK
ED985
EK

Ja en mega hånd på 28 point. Så der
oplysningsdobles.
Syd siger en ruder og så springer Nord til 3
UT.
Nord konkluderer, at når Vest kan åbne, så
har Syd ingen point, og så er der kun udgang
i kortene.
Alle andre borde havde spillet 7 ruder. Der
er også 7 UT i kortene.
Så god "kreativ" melding af makker.
Hilsen
Niels Olsen

Ib Larsen, Sorø BK - Gunna Steffensen,
Jyderup BK
51-96
Vi har modtaget dette fra hjemmeholdets
kaptajn.

Altså NUL point!

Efter 2076 spil er hjerter konge blevet
slidt og træt. Kun skelettet er tilbage.

Ib havde vedhæftet 2 spil. Tak for det.
N/ ingen

EKB8
EK
ED985
EK

74
DB87
KBT3
DT3
Mon Niels
kløråbning?

POKALTURNERINGEN

Ja, det var jo lidt spændende med et
lokalopgør i første kamp. Begge hold
stillede op med substitutter på grund
ferierejser, så Gunna Steffensens hold
bestod af Kirsten Klæbel – Birgitte
Sørensen – Susanne Post og Preben
Jacobsen. Hjemmeholdet stillede med Ib
Larsen - Bent Møller – Gorm Jensen og Jens
Aage Petersen. Det blev absolut en hyggelig
dag, stemningen er jo så klart er lidt mere
løssluppen når alle kender hinanden, end når
man møder fremmede langvejs fra. De
første 16 spil afslørede da heller ikke de
store forskelle, da Gunna Steffensens hold
gik til frokost med en føring på 10 imp. Om
hjemmeholdet spiste for meget til frokost så
de skulle have haft en middagslur, ved jeg
ikke, men de kom aldrig rigtig i gang efter
frokost. Gæsterne tog hjem med en fortjent
sejr på 96 – 51.
Men alt i alt en hyggelig dag, og tillykke til
Gunna Steffensen.
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Meldeforløbet:
N
1
5
Udspil

Ø
pas
D

S
1
a.p.

V
2

D

Efter første melderunde har Nord (Kaptajn
Ib Larsen) vanskeligt ved at beslutte sig for
sin anden melding. Med kun 4 tabere er 3 .
for lidt, 4
er i vores system
spørgemeldingen ”Couleur”, så Nord finder
frem til 5 som bedste løsning. Da bordet
kommer ned, står det klart at det bliver
vanskeligt at få 11 stik. K anden i plads
virker usandsynligt med doblingen fra Øst.
En knibning efter D, er med stor risiko for
at gå 2 ned. En trumfknibning af D er
heller ikke tillokkende, da man ikke har en
tredje hjerter til et eventuelt rejst hjerterstik.
Udspillet stikkes med E, der efter 8 til Es,
og så B af sted, men ak som forventet er
K ude af plads. 10 stik.
Ved makkerbordet ofrer vores makkere
desværre i 5 , som også dobles og får 10
stik. Dobbelt udbetaling.
Mon ikke der nu kommer et spil, hvor
hjemmeholdet får gevinst? (red.)
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Meldeforløbet i næste spil:
N
pas
D
4

Ø
pas
3
5

N/ N_S

S
1
3
5

V
2
4
a. p.

T9
KB542
ET8763

E83
KB864
98
D92

N
V Ø
S

742
T9752
76
KB5

KDB65
ED3
EDT3
4
Udspil 4
Der bliver meldt friskt til hele vejen rundt,
og i farten når NS ikke at finde ud af de
faktisk har 6 eller 6 i kortene. Med
hjerter ud, er der ingen problemer med 12
stik, da den 3 hjerter trumfes på bordet inden
man trækker trumf.
Ved makkerbordet gik det mere fredeligt for
sig, da NS står under udgang. Så trods alt et
godt spil, selv om man ikke finder slemmen.

Vi havde hjemmekamp mod et hold fra
mellemrækken, der bestod af holdkaptajn
Ole Vinberg Larsen samt Rikke Kierulff
Larsen, Finn Acton og Peter Mossin.
Vi har mødt flere af spillerne i forskellige
hold-kombinationer i mellemrækken de
sidste par år, og plejer at have nogle
jævnbyrdige kampe med dem, hvor vi
vinder lidt på skift og deler sølvpointene.
Det blev en hyggelig, spændende og
jævnbyrdig kamp. Efter de første otte spil
førte
gæsterne
marginalt,
og
de
efterfølgende runder førte de på intet
tidspunkt mere, end der kunne sættes
overstyr ved et sving-spil. Efter 4. runde (32
spil) var stillingen 73 – 76 til gæsterne.
Desværre lavede vi et par dyre fejl i sidste
runde, så de vandt samlet med 79 – 106.
Dagens mest spændende og interessante var
spil 19 i tredje runde - en runde, som vi
vandt med 24 – 11.
S/ ø-v
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Vagn Brobæk, Kalundborg BK – Ole V.
Larsen, Lyngby BK
79 – 106

Ved det ene bord sad Niels og Jan som
Nord/Syd.

Vagn har sendt dette:

Meldingerne gik:

Pokalturnering runde 1
den 6. oktober 2019.
Vi tabte desværre 79 – 106 efter en hyggelig
og spændende kamp.
Holdet var Jan Petersen, Niels Olsen, Ole
Colding-Olsen og Vagn Brobæk.
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12 stik til en score til Ø/V på 1050.

En lidt uforståelig/forsigtig pas fra Øst efter
Vests spring til 4 i ugunstig zonestilling.
Da Øst så melder 5 i næste runde, håber
Nord, at den kan sættes, frem for at ofre med
5 .
Ved det andet bord sad Vagn og Ole som
Øst/Vest.
Meldingerne gik:
N
Pas

Ø
6

S
1
a. p.

Øst vurderede, at når Vest melder 4 i
ugunstig zonestilling, er der formentlig højst
fire tabere.
Med tre topstik, B og sandsynligvis højst
én spar i Vest må der være mindst 6 i
kortene.
Det havde måske været bedre med en
spørgemelding fra Øst.
Det interessante er, at som kortene sidder, er
der 7 i kortene med knibning af K.
Den sikreste kontrakt i en holdkamp er dog
7 .
Det er også interessant, at der er ni stik i en
sparkontrakt.
Et godt offer i gunstig zonestilling både mod
5 (-300 til Ø/V) og mod 6 (-500 til Ø/V).

Hans Jørgen Kolding, BK 83 - Pia Knak
Jakobsen, Hornbæk BK
43-94
Hans Jørgen har sendt dette fra deres
pokalkamp.

Pas
Pas

Ø
2 #
2 ut

S
Pas
Pas
Pas

EBT8
84
K62
KD64

52
EB3
EDB43
EB8

V
1 ut
2 #
3ut

N
V Ø
S

K93
KDT95
5
T972

D764
762
T987
53

V
4

12 stik til en score til Ø/V på 1430.

N

S/ N-S

Udspil 8 til 3 D og 2. Spar igen til
E og spar igen til K. Herefter trækker V
5 hjerterstik. Herefter kniber V med B til
D i Nord, som hermed er slutspillet. N/S
får 3 sparstik og 1 klørstik. 9 stik til ø/v. Ved
det andet bord spillede vores makkere 4 og
gik en ned.
N/ alle

B6
9
EKT72
KBT73

3
EDT864
986
954

N
V Ø
S

ED9752
B53
5
D62

KT84
K72
DB43
E8
Hans J
N
1

Hornbæk Hans Olesen Hornbæk
Ø
S
V
2
3ut
alle pas

Udspil 3 ,6, D og K.
Syd tog nu E og 8 til 5, 10 og D. Efter en
længere tænkepause valgte Ø at spille 5
hvorefter Syd tog 5 ruderstik og 3 klørstik.
10 stik i alt. Ved det andet bord blev der også
spillet 3 ut i Syd. Vores makkere fik holdt
dem i 8 stik og 12 IMP til os.
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De to sidste kampe endte således:

Din Melding?

Bo Troels Meier, Døves BK - John
Maagaard, BK 83
86-143
Otto Rump, Niels Skipper og Karsten
Meiland udgjorde holdet sammen med
kaptajnen.
Jens Peter Simonsen, Rørvig BK – Jens
Brix Christiansen, HCØ
67-89
Næste runde spilles 17. november og
lodtrækningen gav disse kampe:
Runde 2 A for vindere i første kamp.
Gunna Steffensen, Jyderup BK – Jan
Petersen, Birkerød
John Maagaard, BK 83 – Jeppe Knappe,
Islev BK
Runde 2 B for tabere i første kamp.
Senna Madsen, Blakset – Ib Larsen, Sorø
BK
Vagn Brobæk, Kalundborg BK – Steffen
Kristensen, Ballerup BC
Hans Jørgen Kolding, BK 83 - Anders
Niemann, Vedbæk
Birgitte Engelbrechtsen, Aarhus BK - Jens
Peter Simonsen, Rørvig BK -

Du skal afgive en alert, når
makker afgiver en kunstig
melding, eller når hun afgiver
en naturlig melding, hvis
betydning vil være uventet for
modparten.

Du har denne hånd som Syd i en
holdturnering med alle i zonen. Der er denne
gang
ingen
spærremeldinger
fra
modstanderne. Du kunne have valgt at
melde 4 i første omgang med dine kun 5
tabere, men valgte den lidt forsigtige
indmelding 2 (mindst 5-farve og mindst
10 HP). Var det makker, der spærrede?
95

K93

-

EDBT9764

Meldeforløbet:
N
4

Ø
1
Pas

S
2
?

V
Pas

Per Granlund, BK 59 Holbæk
Ja, det er makker der spærrer, men med god
chance for at vinde, da han regner med et par
stik hos mig.
Med gode kort (evt. sleminteresserede) ville
han gå langsomt til værks.
Det kan dog stadig være en slem i kortene,
hvis man kan rejse klørfarven, og pga. min
renonce.
Men i vort system, skal jeg melde pas.
Karsten Meiland, BK 83
Der følger ikke en lang smøre med denne
gang, da jeg absolut har mest forkærlighed
for en pas. Makker kan ikke dække
minimum to tabere i hjerter og der er ikke
nok indgange til klørfarven.

Svend Stenhøj Rørvig BK
Efter meldeforløbet går jeg ud fra, at makker
har en selvspillende sparfarve, da han har
åbningshånden bag sig. Hvis det er tilfældet,
har jeg en rigtig god hånd med gode
muligheder for, at hjerter es sidder foran
kongen, og klør konge sidder i plads.
Jeg synes jeg har 2 meldinger. 4 ut efter
esser, eller 5 ruder, der må være cuebid med
spar trumf. Pas synes jeg er for defensivt.
Aktuelt vil jeg melde 5 ruder, for at høre
mere, og om der eventuelt skulle være
kontrol i hjerter. Videre meldeforløb vil
afhænge af svaret.
Jan Petersen, Kalundborg
Lige da jeg så problemet, var jeg mest til at
melde pas, men ved nærmere eftertanke
tænker jeg, at 5 spar vil være en god
melding.
Makker kan løfte til 6 spar med en god
sparfarve.
Muligheden for at melde 5 ruder, som må
vise renonce i ruder kunne måske være OK,
men vi er stadig afhængig af makkers
sparfarve, og ved meldingen 5 ruder vil der
helt sikkert komme trumf ud, hvilket vil
fratage hånden en evt. trumfning.
John Heidelbach, BK 83
Makkers 4sp fortæller dig, at han regner
med at kunne vinde 4sp uanset hvilken hånd,
han sidder overfor - altså selv overfor en
renonce. I lyset af dette har syd en
kæmpehånd.
Jeg prøver med 4ut = 1430 RKCB - tænker
der er store muligheder for at kunne vinde
mindst 12 stik i spar.

klK (hvis de sidder ude!) garanterer næsten
for slem.
Hvis ambitionen er maks lilleslem - ikke
urealistisk - kan det være en god ide at have
en aftale om at 5sp spørger efter
farvekvaliteten i spar. Så løftes der til
lilleslem med E;K,D i spidsen for en 7 (6)
farve.
Her er spillet:
Ø/ alle

843
B876
DB2
853

EKDB72
T42
984
K
N
V Ø
S

T6
ED5
EKT7653
2

95
K93
EDBT9764
Det eneste udspil, der kunne sætte spilfører
på pinebænken i 6 , er udspil
2. Der
opstår herved et kommunikationsproblem
Det er dog i mine øjne meget svært for Øst
at finde dette udspil.
Bedst er det vel at stikke med K og spille
en lille hjerter, men den dygtige Øst stikker
med esset og returnerer D og alle
klørstikkene er døde.
Så er 6 mere sikker. Der er 12 eller 13 stik,
afhængig af om der spilles hjerter ud.
Hjerter ud giver 12 stik lige som E ud mod
6 .
Så har man altså også lige problemet med at
komme i lilleslem i klør (eller evt. i spar).

Øst´s 1ru fortæller, at der er ca. 12p - ikke
noget om nøglekortene, der mangler. Men
en gående sparfarve i Nord og med hjE og

4

Min hemmelige
makker

Østdansk seniorpar
Turneringen foregik i Næstved d. 26.
oktober. Distriktet havde 2 par med blandt
de 12 tilmeldte.
Turneringen blev vundet af Ulrik Eberhardt
– Lars-Oluf Abrahamsson fra Turneringsklubben Midtsjælland med Tim Jensen –
Rudi Bjerregaard fra Rødovre på 2. pladsen.
Vores 2 par Otto Rump – John Maagaard fra
BK 83 og Ib Larsen – Jens Erik Jensen fra
Sorø BK blev ikke placeret i bedste halvdel.
Der blev spillet 4 spil mod hver, og vores 2
par mødtes naturligvis også. Du får her et af
de 4 indbyrdes spil.
N/

KT7
DB
K4
KDB963

D6
E52
B853
T875
N
V Ø
S

8542
KT84
EDT
42

EB93
9763
9762
E
John og Otto sad N/S og spillede 5 ud mod
Vests 3ut. Så var der 9stik. 5 i klør, 3 i ruder
og et i spar. En enkelt Vest fik ruder ud til
kongen og spillede K. Så var der pludselig
kun 4 klørstik.
2 Øst var også i 3 ut, som fik spar ud, og det
gav kun 8 stik. Middelspillet var
resultatmæssigt 3 med 9 stik.
For mig at se, er det lidt spildte kræfter, når
kun 12 par møder op til ØstDM. Kræfterne
kunne nok bedre bruges på at få mange
tilmeldinger
til
distrikternes
egne
mesterskaber.

Vi spiller holdturnering
hver anden gang, og her
kom makker (Syd) på
arbejde. Makker åbnede med 1 og jeg
meldte 2
efter pas fra Vest. Makker
lovede med 2 ikke ekstra værdier eller 6farve. Nu tog pokker ved mig og jeg måtte
spørge efter esser med 4ut. 5 lovede 2
esser uden trumf dame. I tillid til makkers
evner forsøgte jeg nu med topkontrakten 7
Ingen
reaktion
fra
makker
eller
modstandere.
Vest fandt 4 frem, og der kom en lang
pause efter udspillet. Var der problemer?
I en holdkamp gør det ikke så meget, at
makker brugte 3 minutter. Han spiller
normalt i et rimelig højt tempo.
Jeg inviterer her læserne til at forsøge sig.
Nu er det med åbne kort, hvilket makker
ikke havde !
S/ n-s

954
63
D97
T9874

E3
DT2
EK643
EKB
N
V Ø
S

KDT76
875
T8
632

B82
EKB94
B52
D5
Makker bad til sidst om E. 3 gange klør
fra toppen med ruderafkast. En ruder blev
trumfet efter at esset og kongen var trukket
og damen faldt. Efter E og K og hjerter til
damen blev de to spar kastet på de 2 små
rudere. De 13 stik var hjemme.

Et enkelt par fik klør ud, og så var det
nemmere.
E var nu indkomst efter
trumftrækning. 13 ret nemme stik.
Efter spillet kom en kort kommentar fra
makker:
Var du ikke lidt for aggressiv?
Spillet var ikke svært, da der var kun én
chance, og det var D tredje på en af
hænderne. Det var dog en 40% chance.
Vores trumfer var høje nok, da jeg havde
EKB i hjerter.
Næste gang skal du nok nøjes med en
lilleslem. Det er for dyrt at brænde en oplagt
lilleslem med en satsning. Vi var jo ikke
bagud, vel makker!

Et godt offer?
Her er et spil fra Svinninge BK. Ø/V havde
et super offer med 4 doblet til 7 stik og
5oo. Desværre for dem, var ingen N/S-par i
den oplagte 6 . Både Nord og Syd havde
ekstra værdier, men ingen af dem fik vist
det. 2 doubletons hos Nord gav 15HP + 2
tillægspoint. Syd havde 12HP + 3 ekstra for
en singleton. Ingen N/S var i slem, men alle
fik de 12 oplagte stik. Det gav imidlertid kun
480, så den lykkelige vinder af spillet blev
parret, der doblede de 4 .
N/ -

EDB6532
T
974
T5

T7
K8752
E6
EKB3
N
V Ø
S

9
ED94
KDB8
9864

K84
B63
T532
D72

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
Spiller Sæsonens
ÅBEN-PAR-mesterskab
SØNDAG DEN 1. DECEMBER
2019 KL. 9.30
Spillested:
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej
7A, 4200 Slagelse (58 52 38 86).
Pris:
Kr. 150,00 pr. spiller.
Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00
bestilles ved tilmelding. Drikkevarer
kan købes til centrets normalpriser.
Præmier:
Sølvpoint samt vinpræmier. De 5
bedst placerede er kvalificeret til
DM i Svendborg, 10.-12. juli 2020.
Tilmelding: skal være Otto Rump i
hænde senest torsdag den 21.
november 2019. Husk venligst at
angive om og i så fald hvor mange
stk. smørrebrød, der ønskes!
Foretrukken betaling er:
parvis til Distriktets konto 1551
4691823512 – husk venligst navne
og helst DBf numre.
Distrikt Vestsjælland sekretariatet ved
Otto Rump
Æblevej 14
4230
Skælskør
Telefon: 40 45 68 13
email: otto@rump.dk
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Fra Michael Wonterghem
I får lige et spil til at varme op på. Det var
et, hvor vi i den grad trådte i spinaten og
gerne vil have lidt hjælp til et noget
smukkere meldeforløb. Det er nok mest til,
de mere garvede læsere af hjørnet!!
Vi sad NS! Vest åbnede med en spar og efter
to passer doblede makker i S, Vest meldte 2
hjerter. Hvad vil I melde nu? Doble vil være
straf efter makkers oplysningsdobling af
spar, så den var ude. Jeg vaklede mellem 3
ruder, 2UT eller pas, valgte passen!!
Nu kunne Øst 3 hjerter. Nu kunne syd jo
godt kigge på sine 18hp, men med hjerter
konge og spardame foran farverne, virkede
de ikke som et stort aktiv, så hun valgte en
pas, efter noget betænkning. Så blev det min
tur! Jeg mente altså ikke pas til 3 hjerter var
et alternativ trods pausen, så jeg doblede til
de umeldte farver. Husk hjerter var meldt og
støttet og makker kunne jo forvandle den til
straf. Den meldte makker 4ruder på og jeg
så en minimumsåbning for mig og passede.
4 ruder med 12 nemme stik ØV

Fordel lidt skyld og kom med forslag til et
fornuftigt meldeforløb, gerne med nogle
gode kommentarer til☺

Pas eller en ruder? 1.hånd alene udenfor
zonen

Pas og du spiller en delkontrakt, åbner og
du er i en oplagt udgang!!
Hele spillet:

komme hjem. Det går jo fint med åbne kort,
men er der en rimelig spilleplan uden at have
kigget?

I er nået til spil 13 og Vest har åbnet med en
15-17 UT og Øst har overført til en
hjerterkontrakt. Hvad er dit udspil?

Resultat senere.
Det sidste spil I får er et ret spændende spil
med mange pointer:
I får hele spillet fra start.

I kan selv gætte på, hvad jeg gjorde

5klør. Rigtigt mange går ned i 5 klør, men
ikke makker. Hun spillede en lille klør mod
bordet efter hjerterudspillet. Hun kneb med
klør ti i stedet for at bruge kongen og kom
derfor kun af med to klørstik, hvor det koster
tre klørstik at gå på kongen!! Hvorfor er det
rigtigt at knibe med 4 trumfer ude? Ja efter
et kig i den ”Store bridgebog” er chancen for
klørene 2-2 kun 40%, men chancen for
bonden i plads 50%. det er vist lidt mere
indviklet end det, men ikke helt ved siden af.
At fordelingen, så er sådan, at 4 spar har en
del muligheder, er en anden sag, men den
må du selv analysere på
Valgte du et sort udspil i spil 13 får du
minus, hvor i mod et rødt giver plus

.

Kun to par i A-rækken fik 12 stik som NS i
en hjerterkontrakt. Spillede de godt eller fik
de hjælp?
Man skal have trumfet en spar på nords
hånd, men så er der lidt problemer med at

Jeg åbnede i N med en spar, Ø meldte 2
hjerter (lidt forsigtigt) Makker i S doblede
til begge minor og jeg meldte 2 spar. Nu
meldte makker 3 klør. Har I styr på
aftalerne? Der bliver spillet meget
forskelligt her, men hos os er det
udgangskrav. Jeg vred mig lidt i N, men
kom frem med 3 hjerter, der bad makker om
at melde 3 UT med hjerterhold. Det havde
hun jo, men vurderede at esset blank var
noget bedre i en farvekontrakt, så hun
fremturede i klør og jeg støttede forsigtigt til

Distrikts hold
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DM Klubhold
Distriktets vindere for klubhold (Kalundborg) var til DM sidste weekend. Thomas
Nielsen har sendt dette:
Hej Ole
Det var nogle lange dage på kontoret.
Tidligt hjemmefra lørdag, over Odden Århus, ud til hvor vi skulle overnatte, for at
aflevere bagage og udleveret nøgler. Så
videre
til
Vanggårdscentret,
hvor
turneringen skulle afholdes.
Vi kom godt fra start med 26-20 over
Rødovre, og vi skulle jo nok have vundet
kampen, idet i spil 5 var vores modstandere
i 4 hjerter som skulle have være en ned. Pia
og Vagn var i den rigtige 3 ut kontrakt. Æv
æv.
Vi lå nr. 4 efter første runde :-) men så gik
det også ned af bakke.
Kamp 2 tabte vi 8-59 til Århus Bridgeklub
(forsvarende mestre).
Kamp 3 tabte vi 16-63 til Blakset-klubberne.
Kamp 4 tabte vi 8-48 til Ballerup BC (med
Poul Sommer), der var temperament på
holdet som Vagn beskriver i spil 12.
Kamp 5 tabte vi 14-30 til Spar K.
Kamp 6 tabte vi 15-42 til Odense BK.
Så var det også bare hjem til hygge på DBU
Hotel & Kursuscenter, hvor vi havde 4 gode
værelser, og et fælles opholdsområde, hvor
der var lidt øl, vin og godt inden vi strøg til
køjs lige før kl. 1.
Vi fik en ekstra time at sove i, pga.
sommertiden.
Kl. 09.30 søndag skulle vi starte mod
Turneringsklubben Midtsjælland, hvor
Sonny Schultz var med. Igen en god start på
dagen med en 38-8 sejr.
Kamp 8 tabte vi 9-30 til BK Nord.

Kamp 9 vandt vi 39-20 over Akademisk
Bridgeklub (de senere mestre), så det var jo
en stor sejr. Vi var flyvende
.
Kamp 10 vandt vi 41-40 over Bornholm, det
var lidt skuffende, de var jo bundproppen
(ud over os), så vi havde håbet på lidt
medløb dér, men nej.
Kamp 11 vandt i 25-17 over Viborg Ny
Bridgeklub, hvor Carsten Abildgaard
(tidligere BK83) var med, så vi skulle (selv
om de tabte) hilse, især BK 83.
Vi skulle jo ikke vente på præmier
, så vi
listede stille af.
Det var en hyggelig turnering, når der ses
bort fra Pia og Vagns oplevelse. Der var
generel god stemning og megen snakken,
samt god forplejning.
Her 2 spil;

Nord kan regne ud Syd har mindst en hjerter
fem-farve og passer i håb om, at det er en
god hjerterfarve. Det var det også!
Pia og Vagn sad Ø/V ved det andet bord.
Her blev åbnet med 1 af Vest.
V
N
Ø
S
1
2
pas
2
Pas
3
pas
3
Alle Pas!
Efter Syds 3 tænkte Nord laaaaang tid - 78 min - før han meldte pas.
”Det gør du bare ikke, når jeg med 2
har krævet til udgang”. Syd sydede af
frustration og ærgrelse, mens han trumfede
udspillet af K, trak to gange hjerter lagde
ned for rest og forlod bordet og lokalet
smækkende med døren.
I 9. runde mødte vi Akademisk Bridgeklub
som vandt mesterskabet efter de elleve
runder.
Vi kan så prale af, at vi faktisk slå dem med
15 – 5 efter flere gode spil, bl.a. dette spil:

I 4. runde spil 12 - sidste spil før spisepausen
- dukkede denne fordeling op.
Thomas og Jan sad N/S ved det ene bord.
Vest åbner med 1 UT. Nord melder 2
(Kelsey), der viser en tre-farvet hånd med to
sorte farver. Syd melder 2 .

Husker du billedet af distriktets vindere fra
september nummeret ???

Thomas og Jan sad Ø/V. Kontrakten var:
Vest: 3 UT med 4 i udspil. 10 stik.
Ved det andet bord sad Pia og Vagn N/S.
Vest åbnede med 1 og kontrakten ender i
Vest: 3 UT.
Nord spiller 10 ud, som må være fra en
intern sekvens, når Vest har åbnet med 1 .
Det giver fem stik til modspillet og samlet
12 IMP til os i spil 7.

Martin var på ferie, så klubben valgte Jan
som sub. Han spillede i Martins tøj.
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