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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Tænk! 
Du har vundet i lotteriet og har fået verdens 

dygtigste makker. Jeg vil opfordre dig til at 

lægge hovedet i blød, inden du svarer. 

Se senere i bladet, hvad der er rigtigt og ikke 

mindst hvorfor. 

I er med i en stor parturnering og du sidder 

Vest i dette meldeforløb, hvor Syd ender i 4

. Du spiller 7 ud (1. 3. 5.). Bordet lægger 

lavt og makker stikker med T efter ½ 

minuts betænkningstid og sender så 3 af 

sted (1. 3. 5.). Syd bekender med damen, og 

du stikker med esset.  

Hvilket kort spiller du nu og hvorfor? 
 

        N         Ø         S         V 

      1         1      2        Pas 

      3          Pas     4       alle pas 
 

N/ alle  D653 

   K842 

  E 

  KBT4 

74                      T 

   DB                                  

   8632                               

 E9852                                       3 

  9 

    

   
   D 
 

Der er forklaring senere i bladet. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1   20. årgang:  September   2020 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

????????????? 
 

Hvordan mon det går med 

bridge i kommende sæson. Vi 

er jo så småt i gang igen. 

Hvor længe mon det går uden 

fornyede restriktioner eller 

aflysninger? Jeg tror og håber det bedste. 

 

Hvad med dig? 
 

Mon Serie 1 og 2 bliver færdigspillet? Hvis 

du tror eller håber det, så har du vel samlet 

og tilmeldt et hold.  

 

Distriktet gør alt hvad de kan for at beskytte 

deltagerne mod Corona smitte.  

 

 

 

Landpokalturneringen 
 

Har også sidste frist for tilmelding 6. 

september. 
 

Mon ikke der bliver 5-6 hold fra distriktet til 

at følge op på tidligere tiders gode 

resultater? 

 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

Vent med at tage kortet 

frem, indtil du har 

bestemt dig! 
 

Du kan nå det endnu, da 
sidste frist for 
tilmelding af et hold er 
6. september 



2 

Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbladet er ikke gået konkurs pa 

grund af coronaen. Her er opgaven. 

Det er holdturnering og noget af en 

”skævert”. Hvordan kommer I bedst videre 

her? Hvordan forestiller I jer det videre 

meldeforløb?  

Som sædvanlig misfit, når man endelig har 

en spillestærk hånd     . Du er Nord. 

Spillet er fra en holdturnering. 
 

     K98632     EKBT95      5    - 
 

Meldeforløbet: 
 

        N        Ø          S         V 

                  pas        1      pas 

      1       pas        2       pas 

      2  x)   pas        3       pas 

        ?         
x) = 4. farve og etablerer udgangskrav. 

 

Svend Stenhøj, Rørvig BK 
 

 Jeg melder 3 hjerter. Det må nu vise en 

ægte hjerterfarve. Makker har vist en god 

hånd (min. 16 hp) med min. 5-5 i 

minorfarverne. Melder makker 3 ut siger jeg 

pas. Meldes 4 klør melder jeg 4 ruder. 

Meldes 4 ruder gambler jeg på 6 ruder. 

Meldes 3 spar går jeg efter 6 spar, men 

passer til 4 hjerter, da det eventuelt kan blive 

svært at forsørge taberne i sparfarven. 
 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Det er godt nok misfit i kortene. 

Vi kan have både 6-7 hjerter eller klør, men 

hvad har makker egentlig? 

Han har meldt klørene før ruder og dermed 

reversmeldt. Han må have mindst 15 + Hp, 

men han har ikke åbnet med 2 Klør, så han 

har max 8 stik på hånden. 

Han kan have 6-5 i minor, måske 7-5. Den 

ene farve (klørene) kan være gående, men 

han mangler 1 eller 2 topkort i den anden 

(ruder). Eller omvendt? 

Hvis jeg melder 3 ut, viser jeg hold i hjerter, 

men makker vil gå videre, uanset hvordan 

hans hånd ser ud. 

Derfor melder jeg 3 hjerter og viser 

hermed mindst 5-4 i major og misfit til 

minor. 

Nu kan makker melde 3 ut med nogle huller 

i sine minorfarver, med mindre han er så 

stærk at han alligevel går mod slem. 

Melder han 3 ut, vil jeg passe, da det er svært 

at komme frem og tilbage mellem 

hænderne. 

Har han en gående 7-farve i klør og ruder Es 

og hjerter Dx = 16 Hp og der vil altid være 

7, både i hjerter og i klør. 

Til gengæld kan han have en lille spar og 

ikke ruder Es, så er der kun 11 stik. 

Hvis makker ikke melder 3 ut, men 4 klør 

(7-5) eller 4 ruder (7-6), hæver jeg til 6 i 

farven og lukker øjnene. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Det ser ud, som om der er en masse point og 

ingen tilpasning. I hvilken som helst 

kontrakt vil der altså ikke være forbindelse 

mellem hænderne. 
 

I første omgang tænker jeg på, om der er 

basis for slem. Uden forbindelse mellem 

hænderne synes dette dog som en meget 

fjern mulighed. 
 

I hold vil vi gerne spille i udgang, men 

uanset hvilken farve, der vælges her, vil det 

være mere end vanskeligt - og i en 

minorkontrakt skal vi helt op på 11 stik!  
 

Valget falder derfor på 3ut direkte. Hvis der 

meldes 3hj for at vise en ægte hjerterfarve, 

er vi allerede op på 4.trin, hvis makker er 

nødt til at melde 4mi. Og så er det nemt at 

komme for højt op. 3ut meldes dog ikke 

uden en vis usikkerhed! Vi håber på udspil i 

hjerter og med lidt god vilje indkasseres der 

10-11 stik. 

 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

Makker viser tillæg ved at melde 2 ruder 

(mindst 17/18 hp og op til en kravåbning). 
 

Makker må have en hånd med mindst 6 klør 

og 5 ruder. 
 

Da der er etableret krav både ved de to ruder 

og 4. farve, vil jeg genmelde hjerterfarven 

med 3 hjerter. 
 

Hvis makker fortsætter med en 

minormelding på 4 trinnet, vil jeg derefter 

melde 4 hjerter, som vel må vise 6 farven. 

Makker må derefter bestemme, om vi skal 

videre mod en evt. slem. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Da der er afgivet krav med 2hj meldingen, 

vil jeg blot melde 3hj og se hvad der sker. 

Makker kunne jo godt have 5-5-3 fordeling, 

og så forventer jeg, at han støtter en af mine 

farver, og så tager vi den derfra, skulle han 

fremture i egen farve, vil jeg være meget 

forsigtig på grund af misfitten og blot melde 

4hj. 

 

Redaktionens kommentar: 
 

Mon ikke makker melder 4  efter de 3  og 

viser mindst 5 ruder og 6 klør? 

Så bør man nok melde 4 , som makker 

flytter til 4 , som må være kontrakten. At 

der er 12 stik er et ”svineheld” med sparene 

3-3 og  D anden. 

 

Hele fordelingen i næste spalte. 

Ø/ alle  K98632 

   EKBT95 

  5 

  - 

BT4                      D75 

 D6                                   7432 

 KT2                                B963 

 E8643                                       92 

  E 

   8 

  ED874 

   KDBT75 
 

 

 

Tænk! 
Her har du hele fordelingen. 

Din ekspertmakker returnerede klør for at 

være sikker på et klørstik, hvis I har esset. 

D kunne gå hen og give et klørafkast. 

Du spiller så spar igen til makker, som 

returnerer en tredje gang spar til 

trumfforfremmelse hos dig. 

Hvorfor er 3 ikke single? Mon ikke 

makker havde stukket med E i stik et, hvis 

han ville have klør igen! Altså spar igen. 

Du ved jo at makker har EKB i spar. 
 

N/ alle  D653 

   K842 

  E 

  KBT4 

74                      EKBT2 

 DB                                   9 

 8632                                BT95 

 E9852                                       763 

  98 

   ET7653 

  KD74 

   D 
 

En enkelt løsning på problemet. Men 

ræsonnementet kommer ikke flyvende 

sådan bare lige. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Klubhold 

Kvalifikation til DM 
 

Svinninge til DM. 
 

Turneringen blev afviklet 23. august i 

Slagelse. Der var i år 8 hold og 6 klubber 

repræsenteret. Her er oversigten efter 

turneringens afslutning og de 7 8-spils 

kampe:  
 

1 Svinninge: Ole Svinth, Preben Jakobsen, 

Susanne Post, Hans Henning Nielsen. 

Handicap = 16,86 99,51 
 

2 Bridge 83 NS: Niels Skipper, Otto Rump, 

Hans Jørgen Kolding, Viktor Kolding. 

Handicap = 15,23 96,23 
 

3 Bridge 83 JM: John & Elsebeth 

Maagaard, Ingelise & Karsten Meiland. 

Handicap = 16,18 84,28 
 

4 Bridge 83 IT: Inger Trosbjerg, Britt 

Nielsen, Lone Ulrik & Jens Jørgensen. 

Handicap = 22,32 66,00 
 

5 Høng: Orla Kristiansen, Martin Rather, 

Lene Jensen, Birger Jensen. 

Handicap = 21,93 58,16 
 

6 Sorø: Jonna Kjelkvist Larsen, Ib Larsen, 

Gorm Jensen, Jens Erik Jensen. 

Handicap = 19,56 53,71 
 

7 Kalundborg Thomas Nielsen, Martin 

Frandsen, Pia Larsen, Vagn Brobæk. 

Handicap = 10,64 51,19 
 

8 Ringsted: Helle & Svend Ravn, Lise 

Madsen, Erik Madsen. 

Handicap = 24,37 50,92 
 

Per Egelund fra Distrikt Østsjælland var 

turneringsleder. Der var kun 2 tilkald. Kort 

sagt problemfri afvikling. 

Hvad er et referat uden spil?  

 

Som vanligt var der duplikerede kort og her 

er et par spil. 

Her et spil fra vinderne mod 2´erne: 
 

S/ alle  D2 

                            9643 

  EK4 

  EB96 

EKB9654                      T73 

 7                                  T82 

 6                                B75 

 D542                                       KT73 

  8 

   EKDB5 

  DT9832 

   8 
 

Ved vores bord åbnede Otto (S) med 2  

(eneste krav) og de endte i 6  med 12 stik. 

Ved det andet bord gik meldingerne 
 

        N         Ø         S         V 

                               1        2  

       4       pas        pas      4  

        D      alle pas 

Da de 4 D vandt og det samme med 

ruderslemmen, kom det sjældne ciffer 19 

imp til fjenden. Uha! 
 

Vinderholdet: Susanne, Preben, 

Et nemt spil? 
 

V/ø-v   KT985 

   92 

  T94 

  D65 

DB76                     E4 

 EKB8                                   654 

 5                                ED763 

 T873                                       EK9 

  32 

   DT73 

  KB82 

   B42 
 

5 gange var kontrakten 3 ut hos Øst og 4 

gange med  3 i udspil. Hvis man bruger 

bonden i stik et, er der 8 stik. Det 9. kommer 

enten i ruder -hvis man når det- eller med 

klørene 3-3.  

Hos os gik det hjerter til bonden – D,K,E 

efterfulgt af  9 til bonde og klør igen. Så 

var der 9 stik sikre, og der kom senere 2 stik 

i ruder så det endte med 10 stik. 

Kun halvdelen af bordene vandt kontrakten. 

Hans Henning og Ole (foto Ib Larsen) 

Spændingsbarometeret !!! 

 

Efter kun 2 runder var stillingen i toppen 
 

Niels Skipper 39,11 

John Maagaard 38,04 

Ole Svinth 26,77 
 

I 3. runde mødtes Niels og Ole, og så var 

stillingen: 
 

Niels 46,34 

John 41,36 

Ole 39,54 
 

Kan det være tættere efter runde 4? : 
 

Niels 58,39 

Ole 58,22 

John 50,50 
 

Efter 5 runder: 
 

Niels 77,50 

Ole 75,12 

John 64,28 
 

Efter næstsidste runde var John nærmest 

hægtet af og det var stadig tæt i toppen. 
 

Ole 88,24 

Niels 86,23 

John 75,55 
 

Dramaet endte, som det ses i første spalte i 

resultat-oversigten. 

 

Når der spilles 56 spil, er der af og til en 

storeslem i et af spillene. Det var der også 

denne dag. Efter et længere tilløb kom 

spillet i sidste runde. Hvem var det så, der 

fandt den og vandt den som de eneste? 
 

Det var Niels Skipper og Otto Rump, og 

blandt andet dette spil medførte deres sejr på 

multihold med 15,05. 

 

Spillet kommer på næste side. 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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S/ alle   864 

   B42 

  8 

  DB9632 

K975                     ED 

 EDT63                                    - 

 DT                                EKB95432 

 ET                                       754 

  BT32 

   K9875 

  76 

   K8 
 

!3 topstik venter bare på udspillet. 

 

Brændt slem ? 
 

Vi fik desværre ikke meldt denne 

”ruderslem”. Det er der flere grunde til. 

Umiddelbart er der en taber i spar, hjerter og 

klør. 13 HP over for 8. Ingen singletons eller 

renoncer. Du kan prøve at pusle lidt med 

spillet. Min makker fik 12 stik efter et 

venligt udspil af  4 og en pseudoskvis af 

Vest. Kontrakten var 3  og et middelspil 

     . 
 

Ø/ n-s 

  B65 

   KT9 

  964 

  KB85 

K74                     T9832 

 D8543                                   E62 

 B5                                K 

 EDT                                       7432 

  ED 

   B7 

  EDT8732 

   96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GULD 
 

Søndag den 4. oktober, kl. 9.30 -
ca.17.30 i Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse.  
 

Der spilles i seedede rækker.  
 

Vinpræmier ved SKJOLD BURNE. 
Præmier ved spurtpræmie og 
middelscore. 
 

PRIS: kr. 300,- tilmelding regnes 
først fra indbetaling. Inkl. frokost. 
Kaffe/te/kakao ad lib hele dagen. 
 

TILMELDING: mail 2312@mail.dk 
eller centrets tlf. 5852 3886 Sidste 
frist for tilmelding: Torsdag 24. 
september. 
 

SYDBANK reg. nr. 6820 konto nr. 
1276778 Husk navn og meget gerne 
dit DBf nr.  
 
Max. antal deltagere: 48 par 

Min hemmelige 

makker 
 

I dette spil havde jeg det 

nemt. Makker åbnede 

med 2  som var eneste 

krav. Vi spiller her med relæ, for at spare 

meldeplads, så det var en tvungen 

2rudermelding fra mig. Makker viste så en 

kravhånd i spar. Her har vi aftale om støtte 

til 3  lover et es, medens 4  benægter et 

es. Makker var åbenbart tilfreds med det 

lovede es og gik i lilleslem. 
 

        N         Ø         S         V 

                               2        Pas 

       3         2        2        Pas 

       3  x)   Pas      6        alle pas 
 

x) støtte og lover et es. 
 

Makker fik 9 spillet ud vestfra.  

Jeg inviterer her læserne til at spille spillet. 

Makker var meget længe om planlæg-

ningen. Du får nu fordelingen og chancen 

for at lægge din egen spilleplan. 
 

S/ ingen  B63 

   72 

  ET63 

  D865 

742                      5 

 8543                                    EDBT9 

 D8542                                 KB9 

 9                                       BT43 

  EKDT98 

   K6 

  7 

   EK72 
 

Makker vurderede, at det nok var en 

singleton, siden der ikke blev spillet hjerter 

ud. Han bad om damen og stak således på 

bordet. I håb om trumferne 3-1 eller 2-2 

startede han med E; K og gik på bordet 

til B. I stik 4- Han spillede nu 8, som Øst 

dækkede med T`en, og makker stak med 

kongen.. Så gik han på bordet til E og 

spillede 6 som Øst dækkede og makker 

stak med esset.  

Så spillede han 2 til  5 og spillede hjerter 

hjem mod kongen. Øst fik stik på E og ikke 

mere. Lagde du 7 i stik 1 ???? Hvis ikke 

mangler du en indkomst til at spille klør 2 

gange og én gang hjerter hjem mod hånden. 
 

Jeg så godt makker lagde 7 i første stik, 

men det gav mig ikke anledning til 

avanceret ”tænkning” på det tidspunkt. 
 

Makker havde dette at sige: 

”Jeg må indrømme, at jeg havde et af mine 

lyse øjeblikke, da jeg fik øje på 

indkomstproblemet, hvis 9 var en 

singleton.  

Jeg kunne så, ved at lægge 7 i første stik, 

etablere yderligere en indgang til bordet, 

hvis Øst skulle dække, hver gang der spilles 

klør fra bordet. Hvis han ikke dækker, er der 

intet problem”. Det er indkomsten til bordet 

til sidst for at spille hjerter mod kongen, der 

er vigtig. 2 var nøglekortet”. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor har ruder es et overlegent udtryk? 

Både hjerter og spar es er da 

højeregældende. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

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

en god begrundelse. 

N 

V   Ø 

S 
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Korsør 
Kontraktbridgeklub 

 

30. august var der guldturnering i 

Korsør 

 

Det kneb noget med at får feltet stort nok, 

men det endte med 3 rækker á 10 par. Vi har 

pladsen, så for en gangs skyld får I fuldt 

resultat fra alle rækker. Det er Carl Erik 

Møller, der har været så venlig at forsyne 

bladet med billeder af rækkevinderne. 
 

Guld række hcp-snit 17,51 
 

 
Rasmus & Jens 

 

1 Rasmus K. Koch – Jens Munck 

   Studenterf./Holbæk 49 48,0 

2 Thomas Nielsen – Jan Petersen, 

   Kalundborg  29,0 

3 Vagn Brobæk – Ole Colding-Olsen, 

   Kalundborg  12,0 

4 Jens Hansen – Lars Hansen, 

   Korsør     3,0 

5 Hans Jørgen Kolding – Knud Rasmussen 

   BK 83/Skælskør    0,0 

6 Høgni Bærentsen – Claus Gadeberg, 

   OEJ/Blakset  -5,0 

7 Dagny Lundgaard – Carl Erik Møller, 

   Kalundborg  -19,0 

8 Kirsten Westberg – Ivar Petersen, 

   Tuse Næs  -20,0 

9 Leif Madsen – Michael Svendsen, 

   Faxe  -22,0 

10 Bente Kjeldal – Jens Erik Jensen 

   Sorø  -26,0 

 

Blå række hcp-snit 26,22 
 

 
Birgitte & Inger 

 

1 Inger Trosbjerg – Birgitte K. Jensen 

   BK83/Skælskør 31,8 

2 Viktor Kolding – Karl Lasthein, 

   BK 83/Svendborg 25,8 

3 Susanne Nielsen – Peter Basse, 

   Vejle/Blakset  18,7 

4 Maja Holst – Jørgen Arpe, 

   Kalundborg     5,8 

5 Ulla Johansen – Hanne Wiechmann, 

   Korsør KBK  - 8,9 

6 Gorm Jensen – Henrik Aarøe, 

   Sorø  -10,3 

7 Birthe Betak – Louise Danker-Jørgensen, 

   Korsør  -10,8 

8 Birgit Arentsen – Preben Jensen, 

   Korsør 51/KBK -12,3 

9 Jens Aage Petersen – Jens Thomsen, 

   Sorø/Korsør 51 -12,3 

10 Rita Carlsson – Birgit Dybbro, 

   Korsør KBK  -32,3 

 

Rød række hcp-snit 34,73 

 
Aase & Joan 

 

1 Aase Bach Jensen – Joan Meyer, 

   Korsør KBK  55,8 

2 Sanne Voss – Ivan Jørgensen, 

   Tuse Næs  35,3 

3 Susanne Anker – Christian Højen 

   Buchardt, BK 83 10,8 

4 Jytte Dalgaard – Ruth Jørnow, 

   Korsør KBK/Korsør 51   3,8 

5 Lars Jørgensen – Jan Mikael Petersen, 

   Kalundborg  - 1,8 

6 Margrethe Olsen – Gurli Visler, 

   Kalundborg/Ishøj - 5.8 

7 Henny Nieman – Susanne Ryberg, 

   Høng  -19,8 

8 Sonja & Leif Andersen, 

   Korsør KBK  -24,8 

9 Lone V. Hansen – Ruth Sørensen, 

   Korsør KBK/Skælskør -26,3 

10 Ellen Bahne – Merete Prammann, 

   Korsør KBK  -28,8 

 

 

Her er et spil fra morgenstundens første 

runde. Et meget godt eksempel på variation 

i både meldinger og spilføring i rækkerne. 

Der var ikke mange problemer med at 

komme i en sanskontrakt. 

I Guld-rækken var 2 par i 6 ut og alle par fik 

12 eller 13 stik. I blå-række var 4 par i slem. 

Et par vandt, og kun 2 par fik mere end 11 

stik. I rød-række var alle borde i 6ut, men 

kun et enkelt par fik de 12 stik. Som et lille 

kuriosum kan jeg nævne, at der var stor 

uenighed om udspillet i rød række (5 

forskellige). I Guld-rækken var standard-

udspillet 3 ved 3 af de 4 borde, hvor 

kontrakten var hos Øst. 

 

V/ alle  B92 

   BT865 

  2 

  K743 

E8                      KT65 

 3                                   EKD74 

 EDT75                                K3 

 DB986                                       E5 

  D743 

   92 

  B9864 

   T2 

 

 

 

 

 

 

Invitation 
 

Ja, det er til dig, kære læser. Har du 

noget på hjerte eller har du et sjovt, 

spændende eller tragisk spil, så har 

jeg plads til dit indlæg i næste 

nummer. 
Red. 

 

N 

V   Ø 

S 


