BRIDGE
I Vestsjælland
Nytårskur

BRIDGE 83,
Slagelse

5. januar var der kur for 40 par, der spillede
i 4 rækker á 10 par. Her fik rækkevinderne
mulighed for at komme på forsiden af
distriktsbladet.
Blå række hcp. snit 14,37
1 Anne Petersen – Magnus Groes,
Student/Young Sharks
37
2 Otto Rump – Niels Skipper,
Skælsk/BK 83
32
3 Anders Krogh – Niels Grove,
Midtsj./Næstved
15
4 Jakob Bjerrum – Peter Lerche,
Rødovre/Student
11
5 Mikkel & Tim Grønnegaard,
Lejre/Blakset
0

Nr. 6 19. årgang: Februar 2020

5927 7761

sig til pasmeldinger, bør man nok komme i
en ruderslem. Der er 13 sikre stik.
I blå række var kun 3 borde i slem, men
ingen i storeslem. I rød række var også 3
borde i lilleslem. I hvid række kom spillets
topscorer med 6ut 13 stik, og ingen andre
var i slem. I den grønne række, endte alle 5
borde i 5 og alle tog de 13 stik.

Rød række hcp. snit 21,28

S/ alle

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

1 Jens Aage Petersen – Niels Thomsen,
Sorø/BK 83
31
2 Jette & Martin Byrgesen,
BK 83
21
3 Hanne Münter – Jane Nielsen,
Haslev/Køge
19
4 Lone Ulrik & Jens Jørgensen
BK 83
9
5 Lis Hjorth Jensen – Poul Olsen
BK 83
2

DB52
K987654
2
4

ET
D
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N
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V Ø
D
S
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6
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E95
ED865

Grøn række hcp. snit 38,23
1 Peter Gottschhalck – Søren Andersen
BK 83
32
2 Jan Bartholin – Michael Wengel-Nielsen
Glumsø
24
3 Vibeke Kronborg – Jesper Halskov
Bridge Nordsjælland
21
4 Ib Elfving – Peter Kristiansen
BK 83
14
5 Berit Dundal – Lisbeth Nielsen
Ruder Es Hvidovre
7

Hvid række hcp. snit 28,32
1 Aase Bach Jensen – Joan Meyer
Korsør
26,2
2 Sanne Voss – Ivan Jørgensen
Tuse Næs
21,7
3 Annelise Vester – Anne Petersen
Store Heddinge/Køge
19,3
4 Maj-Britt Thy – Poul Rasmussen
BK 83
5,3
5 Orla Kristiansen – Martin Rather
BK 83/Høng
5,2
Niels & Jens Aage

Anne & Magnus

Søren alene – Peter var gået hjem

Vi kikker lige på et spil af de lidt sjove.
Her åbner Syd med 1 , og mon ikke Nord
kan se udgang med sine 13HP. Bare 3ut eller
en ruderslem? Når Syd på et tidspunkt
accepterer ruder som trumf (mindst 3 små
eller honnør anden) og viser 3 esser er.
slemmen oplagt. Det er naturligvis et
spørgsmål om Vest går ind med de få points
med 3 eller 2 (begge major). Øst melder
givet 4 omgående. Hvis Øst/Vest holder
Aase & Joan

Hvis du tøver, så meld ikke pas.
Det gør det svært for makker, at
komme ind i meldeforløbet med
en god begrundelse.
1

NYTÅRSBRIDGE
Som lovet i sidste nummer kommer her et
mere fyldigt referat fra Vig BC´s turnering
kort før nytår. Resultaterne var med i
december nummeret.

Vigs formand Henrik
Marstrand Dahl har
sendt dette:

For anden gang i klubbens historie afholdt
vi den 27. dec. en nytårsturnering.
Tilmeldingerne rakte til en 5- og en 6bordsrække. Langt den overvejende del af
deltagerne kom fra klubber i nærområdet, og
som de gode værter vi er, lod vi dem også
løbe med hovedparten af præmierne, som
var gode bobler. Prisen havde vi sat til 60,kr. per deltager, så det var i den
overkommelige ende. I prisen var inkluderet
bobler og hjemmelavet kransekage i
forbindelse med afslutningen af turneringen.
Et par spil fra A-rækken.
Spil 25 voldte N/S-parrene problemer. 4
forskellige kontrakter kom der ud af
meldingerne.
N/ ø-v

KB7
DBT7
K
K9754

T5432
8
D98752
3
N
V Ø
S

D986
6543
43
DT8

E
EK92
EBT6
EB62
2 par spillede 2 , 1 par spillede 3ut, 1 par
4 spar og kun 1 par - Heidi og Rasmus

Kleiv Koch - havde værktøjet i orden til at
finde topkontrakten 6 . Min substitutmakker, som er kendt for sine konservative
sansmeldinger både mht points og fordeling,
åbnede med 2 ut. Med 5 spar (dog af ussel
styrke) og 2 singletons kunne der være spil
for 3 eller 4 . Altså 3 fra mig (overføring
til spar). Men nej, makker meldte 3 ut, og
jeg passede. Der kom D ud fra Vest. Da
Syd ikke kan komme på bordet for en
eventuel knibning af K, trak hun E og
Vest måtte aflevere den enlige konge, og så
var der pludselig 10 stik. På mit spørgsmål
om den ene spar i sansmeldingen var svaret:
"Jamen det var jo esset". Det par, som havde
forsøgt sig i spar, gik 2 ned.
S/ n-s

EDT43
3
KT4
E832

sidde med K. Jeg startede med E og
derefter en lille ruder mod hånden. Vest stak
med kongen.
Kontrakten kunne nu sættes med både spar
og ruder retur. Men Vest mente formentlig,
at jeg havde styr på trumferne, og han havde
næppe heller forestillet sig, at jeg var
renonce i klør. Han spillede derfor klør. Det
var det eneste tilbagespil, som kunne redde
kontrakten. Lidt held skal der også til."
Dagen sluttede med præmier og ønsket om
et godt nytår, og måske på gensyn til
nytårsturnering i 2020.

S/ n-s

95
KB9875
DB862
N
V Ø
S

Min hemmelige
makker

KB8
T642
73
KB95

762
ED
E95
DT764
Spil 15 blev ved 4 af bordene spillet i spar
(2, 3 og 4 af slagsen). Efter jeg havde pippet
hjerter et par gange, syntes makker det
skulle være 4 af dem. Det tog ikke Vest
mange brøkdele af et sekund at smide et rødt
kort på bordet. 21 HP points havde ø/v
tilsammen. Der kom spar ud og 3. runde spar
blev trumfet på hånden. E og D afslørede,
at Øst var startet med 4 hjertere. Nu skal
man hjem på hånden for at trække trumf.
Der er 2 muligheder klør eller ruder. Med
klør fra bordet korter Nord sig så meget i
trumf, at den efterfølgende knibning efter
ruder konge skal lykkes for at undgå min. 3
stik mere til øst/vest. Men på grund af
doblingen fra Vest var han vel favorit til at

med 4 . Min hånd sagde, at jeg skulle
præferere til klør. Det var først senere, at jeg
syntes makker var en kylling. Jeg måtte
spørge ham næste gang, hvad der fik ham til
at passe.
Nu til spillet. Vest spillede
K ud, som
makker trumfede. Han trak E, og da Øst
ikke bekendte, blev der en længere pause. Så
fandt han T frem, som Øst stak og spillede
ruder. Makker tog ruder E og K og fortsatte
med en lille ruder mod bordet. Vest kunne
trumfe eller lade være. Han fik kun ét
trumfstik. Makker havde rest. 11 stik var
fint, da vores makkere havde sat 6 2
gange. Et sparstik og 2 trumfstik i ruder.

Vi spiller hold hver anden klubaften.
Makker plejer at være ret aggressiv disse
aftener, Men i dette spil var han ”heldig”
med spillet. Hjemkommen fandt jeg spillet
frem på computeren, og jeg havde som Syd
ikke været længe om at komme i en
minorslem med kun én taber. Hos os gik
meldingerne:
N
2
3
5

Ø
Pas
Pas
Pas

S
2
3
4
Pas!

V
Pas
Pas
Pas
Pas

På makkers 2 er svaret 2 relæ. Efter
makkers 3 er aftalen, at man ikke må
springe en 4-farve i major over selv med 0
HP. Makker kunne være 2-farvet med
sidefarve i major. Altså meldte jeg de 3 .
Makker var ikke tilfreds og fortsatte derefter

K82
EK94
T6
B983

B7643
B753
95
54
N
V Ø
S

ED95
DT862
B742
-

T
EKD83
EKDT762
Makkers forklaring den følgende spilledag:
”Du havde ikke lovet andet, end at du havde
flere klør end ruder eller lige mange. Det
lignede en taber i spar og muligvis i en af
minorfarverne. Jeg indrømmer, at jeg var
rigelig forsigtig. Jeg blev heldigvis reddet af
saksekuppet ved at spille spar i andet stik.
Hvis Vest trumfer den tredje ruder, kan han
sætte Øst ind i spar til endnu et
rudertrumfstik. Godt at klørene sad 4-0.”
(med et skævt smil).

2

Distrikts hold
I januar blev der spillet en enkelt kamp.
Det gav disse lidt ændrede stillinger:
Serie 1
1 Ib Larsen
2 Hans Jørgen Kolding
3 Susanne Raft
4 Christian Christiansen
5 Morten Nyhave Nielsen
6 Hanne Knudsen
7 Helle Bergmann
8 Knud G. Rasmussen

75,71
73,08
62,13
53,37
42,22
38,41
27,62
27,46

På 1. pladsen i multihold ligger Henrik
Karlsen – John Erik Nielsen (Koldings hold)
nu med 12,89.
Stillingen efter de 4 første kampe satte Ib og
Hans Jørgen på første og anden pladsen.
Disse 2 hold skulle mødes i denne den 5.
runde, altså et nyt topopgør. Det er flot af
turneringsudvalget, at det er planlagt på
denne måde (det holder nok ikke). Uden
kaptajnen vandt Hans Jørgens hold 12,95 –
7,05. Ib fortæller:
Ø/ n-s

82
E9864
9543
54

KBT73
K72
E
EK82
N
V Ø
S

654
DB53
D876
T6

ED9
T
KBT2
DB973
Her var jeg og makker Bent i modspil mod
6 hos Nord med T i udspil. Det er Henrik
Karlsen, der er spilfører.
Efter at udspillet er stukket på hånden,
trækker man alle trumfer, og ender på
hånden. Man afblokerer Es, og går på

bordet i klør og overser tilsyneladende
muligheden for hjerterafkast på den femte
klør og K. I stedet for forsøger man at
trumfknibe D med afkast af hjerter. Den
taber til min D i øst. Jeg kan nu spille
hjerter til makkers Es. Vi satte som de eneste
de 6 .
Serie 2
1 Lise Madsen
2 Kirsten Schou
3 Lars Thymark
4 Lars Jørgensen
5 Inger Trosbjerg
6 Preben Jakobsen
7 Anders Sisbo
8 Jonna K. Larsen
9 Ingelise Meiland
10 Sonja Andersen

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

79,08
74,00
55,48
54,91
52,32
51,78
39,76
39,57
37,02
12,08

Her er Mona Secher Christensen – Inge
Jensen fra Kirstens hold bedst i multihold
med 12,98.
Stillingen efter de 4 første runder gav ikke
et topopgør. I denne runde mødtes Lise og
Ingelise. Vi snupper et spil fra kampen.
N/ ø-v

K75
DBT52
D3
ED7

ET964
94
KBT87
5
N
V Ø
S

3
EK76
964
KB984

DB82
83
E52
T632
Næsten alle var i 4 hos Ø/V. Der er
imidlertid et godt ”offer” hos N/S. Det fandt
førerholdet v/ Lise og Erik, medens deres
holdmakkere ved det andet bord spillede 4
med 12 stik efter udspil af 5. Trumferne
trækkes og de 2 rudere kastes på de sidste 2
klør. Så var der kun en spartaber.
3

MELLEMRÆKKEN
Allerede 4. januar kom mellemrækken i
gang igen. Ydermere var der en enkelt kamp
18. januar. Vi ser på resultater, stillingen og
nogle spil fra de 3 runder.
MR 1
Ole Colding-Olsen – Finn Achton
13,78 – 6,22
Ole Colding-Olsen – Tage Larsen
15,63 – 4,37
Jan Laursen – Ole Colding-Olsen
8,73 – 11,27
Ole ligger nr. 8
Her kommer et genialt udspil:
V/ ingen

B975
EDT62
KB97
-

KT83
872
T85
T84
N
V Ø
S

ED4
KB9
ED
EKB62

62
54
6432
D9753
Det var ikke det store besvær at nå de 7 hos
Vest.
Der var kun én Nord, der valgte udspil af en
lumsk
8. Det var nu tid til at gå i
tænkeboks. Der er mange muligheder her.
1 Knibningen ser forkert ud i stik et. En 50%
chance. Vinder !
2 Alle klørene trumfes og to spar kastes på
B og 9. Det kræver at T sidder højst
tredje, når D stikkes over med kongen. En
27% chance. Vinder !
3 Klørene sidder 4-4 er en 33% chance.
Taber !
4 D sidder højst fjerde. Der er kun 18%
chance for at D sidder tredje. Taber !

Hold fast, hvor det er svært at knibe i stik et,
men det er bedste chance .
Det var Pia og Vagn, der gik ned. Lidt
heldigt var det, at Jan og Niels´s
modstandere kun var i 6 . Kaptajn Ole sad
over denne dag.
Udspil af 8 er virkelig godt tænkt. Vest
viste kun et es på 4ut spørgsmålet. Det må
næsten være E eller konge. Ergo sidder
E nok hos Øst. Pia var den eneste, der fik
spar ud. Pia fik ikke mulighed for at prøve
nogen anden mulighed inden sin beslutning.
Det fik alle andre.

3 af de 12 borde. Der var udgang i både
hjerter og spar, som blev meldt ved 5 borde.
Hos Margit og Bent var Nord heldigvis kun
i 3 . Havde du åbnet som Nord eller måske
som Syd?
V/ alle

B87
T7
EDT84
B87

Her kan du få lov at spille med. Vest er
kommet i 4 efter disse meldinger 1 – 1
– 2 – 4 . Du skal spille ud fra denne hånd:
94

B76

D5

DB7643

For at du ikke skal komme til at kikke, har
jeg gemt fordelingen til sidst i mellemrækkespalterne. Jeg kan afsløre, at der er
stor forskel på resultatet. Halvdelen af feltet
vandt 4 , og resten blev sat. John og Hans
sad N/S.
Henning Druedal - Bent Daugaard
20,00 – 0,00
Joel Hermansen - Bent Daugaard
9,14 – 10,86
Bent Daugaard – Vera Petersen
17,51 – 2,49
Bent ligger nr. 5.
Her er et spil, hvor Dagny og Carl Erik var i
den forsigtige del af feltet. Nord valgte ikke
at åbne, og så blev det 4 x pas. Det skete ved

N
V Ø
S

632
E95
KB62
D62

D954
KDB
973
KT9

MR 2 Y
Tine Binder - John Maagaard
13,94 – 6,06
Allan Christiansen – John Maagaard
12,05 – 7,95
John Maagaard – Karsten Munch
9,78 – 10,22
John er nu nr. 8.

EKT
86432
5
E543

Claus Moesgaard – Bobbie Apitzsch
15,37 – 4,63
Claus Moesgaard – Tommy Madsen
11,07 – 8,93
Veikko Kinnunen – Claus Moesgaard
9,56 – 10,44
Claus er nu nr. 4.
Dagens første spil 18. januar.
Øst (Claus og John) skal spille ud mod 6
hos Nord. Det eneste, der kunne sætte 6 ,
var udspil af E. Hvem spiller ud fra ED?
Øst spillede hjerter ud. Der var kun 2 borde,
der trak E i stik 1.
Thomas og Anette vandt 6 med ruderudspil ved det andet bord. Lige spil.
N/ ingen

MR 2 X
Martin Rather – Leif Madsen
0,00 – 20,00
Jens Westergren – Martin Rather
12,95 – 7,95
Martin Rather – Claus Øgard
2,59 – 17,41
Martin er nr.11.
Ø/ ingen

EKB643
K7
62
E63

T7
B86
KBT7
DB85
N
V Ø
S

T53
K86
T98
BT53

K4
EDT7543
E76
E
N
V Ø
S

ED862
92
432
742

B97
B
KDB5
KD986
Udspil (MR 2 Y)
V/ alle

D98
E943
8543
97

52
DT52
ED9
KT42
Kun 4 af 12 borde kom i udgang i spar.
Blandt dem var Arne og Sonja. Martin og
Orlas modstandere nåede kun 3 .
Mon ikke det gik 1 -2 -(D)-4 . Dristigt,
men givtigt. Fin holdkampsmelding.

D76
EKT9
KB432
E

94
B76
D5
DB7643
N
V Ø
S

BT532
D854
8
KT2

EK8
32
ET976
985
Hvad spillede du ud? Se på kortene. Var det
et godt udspil? Spar er bedst og D er OK.
Nord startede her med D. Ikke så godt.
4

Din Melding?

For 2. gang i det nye blads historie har vi
fået et spil fra en læser. Meldeproblemet,
som opstod i en privat bridge, kommer her.
Indsender havde brændt en slem. Det kunne
jeg ikke så godt fortælle panelet, inden jeg
fremsendte opgaven.
Alle uden for zonen. Du åbner som Syd med
2 , som eneste krav, da du kun har 3 tabere.
Makker melder 2 , som er relæ.
Du viser hjerterfarven, og makker går
direkte i 4 , som benægter esser. Stopper du
her? Hvis du vil videre, hvad melder du så?
-

EK652

EB53

EKD4

Meldeforløbet:
N
2
4

Ø
Pas
Pas

S
2
2
?

V
Pas
Pas

John Heidelbach, BK 83

Pas.
Makkers 4 er baseret på en svag hånd med
måske kun 3 hjertere. Forventer maks 1 stik
på svarhånden. 3 ville være en stærkere
melding.
Vi har en speciel aftale efter 2 , hvor svarer
grundlæggende viser værdier (omkring 2+
stik) ved at cue-bidde = kontrol samt
hjerterstøtte.
PS - man kan vel diskutere, om det ikke er
en 3-taber hånd....
10 kunne gøre en
forskel.

Per Granlund, BK 59 Holbæk

Jan Petersen, Kalundborg

Hvis 4 hjerter benægter Esser, (sikken en
aftale!!!) så har makker nok en Konge eller
to, måske også en Dame eller to.
Har makker så lidt som ruder Dame, er der
spil for 6 hjerter.
Derfor giver jeg et cuebid i 5 klør, og
forventer et svar i 5 ruder med K eller single
hos makker.
Får jeg svaret 5 hjerter, skal jeg gætte om
makker har Damen i ruder, hvilket jeg
antager han har, på en god dag.
Hvorfor spiller de ikke med kontrolsvar på
2 klør, så er man fri for alt det gætteri?

Når man ikke spiller med kontrolsvar oven
på de 2 klør, så bliver det lidt svært at ramme
det helt rigtige.
Jeg vil melde 5 klør for at høre om makker
har klørfit eller makker evt. kan foreslå 5
ruder, med minorfarve hos makker vil jeg
løfte til slem.
Hvis makker holder fast i hjerterfarven med
5 hjerter vil jeg melde 6 hjerter.
Alternativ er at melde 5 hjerter første gang
for at høre om kvaliteten af makkers
hjerterfarve, kan løfte til 6 hjerter.

Svend Stenhøj Rørvig BK
Når makker springer til 4 hjerter, har han, i
mit system, primær hjerterstøtte, men uden
esser og uden singleton eller renonce. Han
er så muligvis rimelig svag.
Jeg synes så, at jeg nu har 2 muligheder. Jeg
kan give et cuebid i 5 klør for at høre om han
kan give et cuebid i ruder, da det så må være
ruder konge, idet han ved meldingen 4
hjerter har afvist at have 1 es eller singleton.
Har han den, vil jeg satse på 6 hjerter.
Den anden mulighed er at sige pas, idet de
point makker evt. måtte have, kan være i
spar og hjerter, og så ligner det ikke, at der
er 6 hjerter i kortene.
For ikke at blive beskyldt for at være pibet,
melder jeg 5 klør, hvilket så godt kan vise
sig at være forkert."
Karsten Meiland, BK 83
Jeg køber ikke præmissen med, at der kun er
tre tabere, så jeg vil normalt ikke gå
videre. Jeg ser i værste fald fire til fem
tabere i stedet. Hvis jeg alligevel blev fristet,
ville jeg bruge Trelde spørgemelding og
spørge i ruder farven. 2 ruder som relæ er nu
heller ikke min kop te, da den ikke giver mig
nogen information.

Sådan så det ud:
S/ alle

D632
T9843
T42
2

EBT4
D
K6
T87653

N
V Ø
S

K9875
B7
D987
B9

EK652
EB53
EKD4

Vi har modtaget:

Vi vil også være med?
Vi er en del klubber, der har kvindelig
forkvinde, og det er ikke kun småklubber.
Ser man på distriktsbestyrelsen, har den i de
sidste mange år været uden kvindelige
medlemmer. Kun en revisorpost er det
blevet til. Jeg vil på mit køns vegne kraftigt
opfordre alle forkvinder til sammen at møde
op til distriktets generalforsamling.
Husk de røde strømper.
Jeg håber du vil optage indlægget i næste
nummer. Det haster.
Et utilfreds medlem
Illustrationerne er indsat af
redaktionen.
Indsenderens
identitet blev afsløret af
redaktionen via mailens
afsenderadresse. Vi har valgt ikke at
offentliggøre navn og klub.

Jeg må indrømme, at min melding havde
været pas. De eneste melding, der i dette
tilfælde havde ført frem er et cuebid i 4 .
Helt uventet kommer der et cuebid i 5 fra
makker. Det må give nogle ruderafkast hos
makker, så de 6 er ikke et helt dårligt bud.
Der er en del af panelet, der spiller med
kontrolsvar på 2 . Det havde ikke været
bedre denne gang, da Nord havde meldt 2
under alle omstændigheder. Red.

Vent med at tage
kortet frem, indtil du
har bestemt dig!

Stor tryk- og farvelægningsbesparelse !
Hjemmelavet på PC ?
5

Snydt!

N
V Ø
S

Søndag den 22. marts kl. 9.30 – ca. 17.30
i
Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergvej 3, Sorø
(turneringstelefon: 2235 9652)
Startafgift: 300.kr./pr. deltager, inklusiv 3
stk. smørrebrød, kaffe og the hele dagen
betales ved tilmelding til konto 1551
0363480 (husk navn)
Tilmelding senest 9/3 til
Ib Larsen, 2235 9652, joiblar@stofanet.dk
Tilmelding godkendes ved betaling og
fremgår derefter på vor hjemmeside,
www.sorøbridgeklub.dk
Turneringsafvikling
Bridgemate
EDB-lagte kort
Seedede rækker
Turneringsleder: Søren Pirmo
Max. 36 par
Vinpræmier.
Guldpoints tildeles elektronisk.

KD6
K98752
K
K82
I Jyderup var jeg i 3 som Syd. Næsten alle
fik 10 stik. Jeg fik 8! Øst kommer ret tidligt
ind på E og spiller B. Hvad gør du
(jeg)?
Jeg placerer E hos Vest og lægger en lille.
Så kommer 7. Bruger du kongen? Nej vel.
Vest stikker med damen og spiller klør til
Østs es. 3 klørtabere foruden en taber i spar
og hjerter, øv!
Gunnar Knudsen - den gamle ræv - var
allerede medlem, da jeg startede i 1985.
Spillet er vendt 90 gr. Her er hele spillet:
S/ alle

872
DB3
D43
DT53

B3
E64
E7652
964
N
V Ø
S

KD6
K98752
K
K82

Med venlig hilsen
Sorø Bridgeklub
Udspil sp8

Spilleberettigede er alle medlemmer
af klubber i de 4 distrikter uden titel
eller højst 2* klubmester.
Skæringsdag for DBf medlemskab er
1/9 2019 og for titel den 1/1 2020.
En unik lejlighed til at prøve kræfter
med en distriktsturnering uden at
skulle kæmpe mod alle ’eksperterne’!
Spillested:
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A,
4200 Slagelse (58 52 38 86).
Pris: Kr. 50,00 pr. spiller.
Fortæring:
Drikkevarer kan købes til centrets
normalpriser.
Præmier:
Sølvpoint samt vinpræmier.

ET954
T
BT98
EB7

En opgave.

Distrikterne ØST/VEST/NORD
og STORSTRØM

De 4 samarbejdende distrikter spiller
ÅBEN KLUBMESTER PAR
TURNERING 2019 / 2020
SØNDAG DEN 23. FEBRUAR 2019 KL.
13:00 – ca. 17

B3
E64
E7652
964

80-års jubilæum
2020

Klubspiller mesterskab

Tilmelding:
senest torsdag den 20/2 2020
gennem klubben eller med post eller
e-mail.
Foretrukken betaling er parvis til
Distrikt Vestsjællands konto 1551
4691823512 – husk navne og helst
også DBf numre!

Gider du?

Du er kommet i 3ut med spar ud i en
holdturnering. Du har 6 topstik. Hvordan får
du 3 ruderstik?
EK2-

862

D53

EB53

ED53
B76

986
EK4

Opgaven går nu ud på, at du placerer de
udestående rudere, som du har lyst til. Prøv
nu alle mulige placeringer. Du vil så efter en
hel del forsøg finde den bedste chance for at
sikre dig de 3 ruderstik og vunden kontrakt.
Det er da lige noget at lege med her i den
mørke tid. Løsningen kommer efterhånden,
som du har prøvet mange mange gange.
Du får lige lidt oplysninger om fordelings
sandsynlighed for de 6 udesiddende kort:
3-3
4-2 2-4
5-1 1-5
6-0 0-6

35,53%
48,45%
14,53%
1,49%

Du skal lige vide, at du selvfølgelig ikke kan
garantere 3 stik ved alle fordelinger. Du får
imidlertid altid 3 stik, hvis ruderne sidder 33. Ydermere er 4 stik udelukket, da du
mangler alle mellemkortene. Har du
fornemmelse for hvor kongen sidder, har du
over 50% chance. God fornøjelse!

Husk at tænke dig om, inden
du som spilfører beder om
et kort fra den blinde.

6

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
DAME-PARTURNERING 2020

Det første spil vi skal se, er et af vindernes
bedre.

N/ ingen

♥ DB97
♦ K76
♣ 42

♠ B83
♥ 64
♦ EB932
♣ K75

Blev afholdt 26. januar. Der var ikke
fremmødt mere end 14 par. Der blev som
altid spillet i én række, så alle mødte alle.
Den bedste halvdel ses her:
1 Hanne Knudsen – Elise Nygaard,
Jyderup/Kalundborg
54
2 Birgitte Kirkeskov – Inger Trosbjerg,
Skælskør/BK 83
45
3 Margit Olsen – Kirsten Østergaard,
Svinninge
29
4 Jytteneia Kamstrup – Lis Pilegaard
Kalundborg
17
5 Aase Bach Jensen – Joan Meyer,
Korsør 51/Korsør 51
13
6 Hanne Frandsen – Berit Gläser,
Kalundborg/Torsdagsbridge
8
7 Kirsten Nielsen – Marianne Nørgaard,
BK 83
4
Hanne og Elise gentog sidste års
succes med endnu en sejr. Ib
Larsen var dagens turneringsleder og fotograf. Tak for det!

N
V Ø
S

♠ EKT
♥ KT3
♦ D5
♣ EB983

Dette spil var dagens bedste slem. Kun 3 par
meldte og vandt 6 ut. Enkelte var i den
dødsdømte 6 doblet, men flygtede ikke til
ut. Ikke urimeligt, da man har 5-3 fit i
farven. 5-0 fordeling er yderst sjælden.
----------------------------------------------------

♠ D65

Her er Hanne Vest og Inger Nord

♥ E852
♦ T84
♣ DT6
Alt sidder forkert, så hvis man får 9 eller 10
stik, har man haft nogle meget hjælpsomme
modstandere.

Dette spil og billede er fra næstsidste runde,
hvor Hanne - Elise mødte Birgitte - Inger.
Her skulle det afgøres om førstepladsen var
i fare for vinderne. Det endte med et lille
nederlag, som ikke var nok til at vælte dem
af pinden.
Her lykkedes det for Hanne/Elise (Ø/V) at
holde ”fjenden” ude af den fine 4 , idet de
selv meldte og vandt 2 . Resultatet betød at
de 2 par holdt deres pladser på podiet.
S/ alle

♠ 82

N
V Ø
S

♠ ET9653
♥2
♦ T9
♣ EKD2

B9765
EDB62
2
K5
Berit Gläser smiler. Har hun fået ”sorte
Per”?
---------------------------------------------------Ø/ alle

♠ DT983
♥ B95
♦ 653
♣ 63

N
V Ø
S

832
K87
K986
E92
N
V Ø
S

DT
543
ED53
DT83

EK4
T9
BT74
B764
2 borde meldte Pas. 3 borde meldte 2/3 ut
(7stik). Kun 2 borde fandt en delkontrakt i
major. 8 stik i hjerter og 9 stik i spar.

♠ KB764
♥ EK
♦ K4
♣ B842

♠ KDB7
♥ DB98
♦ 8752
♣6
---------------------------------------------------Her er så et spil, der voldte Øst problemer
ved flere af bordene. Alle spillede en utkontrakt og ved 6 af 7 borde var udspillet
♥2. Det gav hhv. 6, 8, 9 og 10 stik. Se her:

3´erne mod 2´erne
---------------------------------------------------Så viser vi igen et lidt vanskeligt spil, hvor
der var megen uenighed ved bordene.
V/ ingen

♠4
♥ ET654
♦ EB4
♣ BT97

♥ K73
♦ KD63
♣ 8543

De glade vindere Elise og Hanne

♠ 9742

♠♥ 8642
♦ E9872
♣ T975

♠ E52
♥ DT73
♦ DBT
♣ EKD

Et kik ud over hele feltet. Der er altså plads
til adskilleligt flere par. 20 tomme borde !
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POKALTURNERINGEN

Øst: Niels Skipper og V: Karsten Meiland.
De spillede 2 med 8 stik.
I et andet spil skulle Otto melde på denne
hånd efter 3 gange pas.
T963

Så nåede vi til knald eller fald runderne med
vores sidste 5 hold. Vi har bedt kaptajnerne
sørge for et referat evt. med nogle spil.
Vi har så nu kun 2 hold tilbage.

ED8

DB9

E43

Otto melder pas med 13 HP og 4 spar. Dette
passpil gav 2 imp til os, idet der var spillet 3
hos N/S ved det andet bord med 8 stik.
Otto måtte høre for denne pas, men han
kunne så smile, da det gav os point.
Hilsen John

Her er så hvad vi indtil videre har modtaget
to uger uge efter kampene. Vinderne i blåt.
John Maagaard, BK 83 – Flemming Sahl,
Amagerland
100-55
John har sendt denne mail:
Hej Ole.
Vi vandt kampen 100 - 55.
Det er ikke altid de store spil er sjove, så her
et par spil der blev smilet af:
V/ ø-v

E742
T762
98
E54

KT9
E53
K74
T872

D85
DB94
D3
DB93

N
V Ø
S

B63
K8
EBT652
K6
Nord: John Maagaard og Syd: Otto Rump.
N

Ø

Pas 1
Alle pas

S
1

V
Pas
1ut

Udspil 9, hvorefter der var kun 4 stik til V
i zonen. 300 til N/S.
Ved det andet bord:

Fra Ib kommer dette:
Ib Larsen, Sorø – Niels Agger,
Studenterforeningen
33-93
Ib sender dette:
Hej Ole,
3-runde af pokalturneringen 2020, blev exit
for vores Sorø-hold. Vi mødte Niels Aggers
stærkt spillende hold fra Studenterforeningen, og måtte se nederlaget i øjnene,
med cifrene 33-93. Fuldt fortjent til et hold
der var en klasse bedre end os. Vi havde en
hyggelig dag med god bridge, med sjove
fordelinger, til trods for at det er
håndblandede kort.
Nu må vi se frem til næste års turnering, og
ønske de øvrige vestsjællandske hold held
og lykke videre i turneringen.
N
Ø
Pas 1
Pas
2
Pas
3
Pas 4
Pas 5
alle pas
▪ = 1430

S
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

V
2
2
3
4ut ▪
6

N/ alle

D942
83
K7
D7542

EKT7
65
43
EKT93

N
V Ø
S

I sidste runde fik vi dog ørerne i maskinen
med nedenstående fordeling.
Ø/ alle
53
EKD2
EDBT6
B6

B86
BT974
9852
8
udspil:

8

Vores modstandere beviser her, at man godt
kan finde en god slem uden den perfekte fit.
Med god kortvurdering kommer man i 6 ,
der vinder 13 stik. Med åbne kort ser man,
at også 6 ut kan vinde 12 stik, hvor der kun
skal afgives stik til D.
Udspillet stikkes med K. Derefter ruder til
D og spar til esset. Den næste ruder fælder
kongen hos nord. Hvorefter de sidste 2
trumfer trækkes, hvor der kastes 2 spar fra
bordet. Klør til kongen. efterfølges af 10,
der aktuelt ikke bliver dækket af damen i
nord. Øst trumfer ikke, men kaster
2.
Tilbage er der kun at tage K og de 3 store
hjerter.

Venlig hilsen Ib

Fra Jan Petersen (Vagns hold) kommer dette
referat fra kampen:
Gunna Steffensen Jyderup BK – Vagn
Brobæk, Kalundborg
96-175
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, med
mange slagudvekslinger, hvilket også kan
ses på omsætningen af imp. Ca. 170-90 i
Kalundborgs favør.

ET642
6
ET53
B92

KB8
E97
D7
EKD75
5
KDB5432
8
T643

N
V Ø
S

D973
T8
KB9642
8
Ved bordet hvor Vagn og Ole sad øst vest,
åbnede Øst med 3 ruder, som viser en
spærrehånd i hjerter. Syd passede, og Vest
meldte 3 hjerter, hvorefter Syd meldte 3ut,
som blev slutmeldingen. De 3 sans vandt
med 10 stik, og meldingen sad lige i øjet.
Ved vores bord åbnede Kirsten med 3
hjerter i øst, hvorefter Syd og Vest meldte
pas. Jeg sad nord og valgte at oplysningsdoble.
Niels (Syd) sprang til 4 spar, som Vest
doblede, hvorefter han flyttede til 5 ruder,
som også blev doblet.
Det blev til 10 stik til nord/syd og 200 points
til øst/vest, som sammen med de 630 points
fra det andet bord blev vekslet til en 13 til
Jyderupholdet.

Hilsen fra Jan

Allan Christiansen, Ishøj BK – Hans Jørgen
Kolding, BK 83
107-46
Desværre intet referat
Vi har nu 2 hold, der kom videre til næste
runde. Her møder John Maagaard - Niels
Hagemann, Haslev og Vagn Brobæk skal
spille mod Jess Tilge fra Blakset. Det er d.
23/2.
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