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”Bridge-Gymnastik”
Det er lidt trist med de manglende referater,
men så må du nøjes med lidt ”BridgeGymnastik”.

Her er der 3 julegaver til dig fra redaktionen.
Vitaminpiller for at øge
hjernefunktionen.

Et par briller, der
eliminerer
evt.
bridgeblindhed.

Her skal du se et spil, hvor du som Syd skal
spiller 3 ut hjem. Du får 2 (fjerde højst) i
udspil og Øst bekender med
T.
Værses´go´ at tage de 9 stik eller mere. Det
er makkerpar, så det gælder om at få så
mange stik som muligt, men først og
fremmest at få de 9.
Har du points nok? Vi vender tilbage til
spillet senere i bladet, så du kan se, hvor god
din plan var.
N/ n-s
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3 bridgebøger for at
forøge stabiliteten i
dine meldinger.

Redaktionen ønsker alle
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Her kommer så et spil, hvor du skal vurdere
chancerne. Du får klør ud til esset i denne
lilleslem i 6 . Nu kommer så spilleplanen.
Læs senere i bladet, om din plan virkede.
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Ø/V har ikke blandet sig i meldingerne.

Min hemmelige
makker
For en del år siden var vi
til distriktsmesterskab
for veteraner. Tilfældigt
faldt jeg forleden dag over et A-4 ark med
fordelingerne derfra. Jeg havde sat mærke
ved dette spil, hvor makker gav os en top.
Dette på trods af min ”fantasifulde”
melding. Vi var, som I kan se på
meldeforløbet/fordelingen, kommet på dybt
vand. Jeg skulle åbne meldingerne. Jeg ville
jo gerne have startet med en svag 2
melding, men det ville have vist
majorfarver, så det var enten 3 eller pas.
Det var hen i mod slutningen af turneringen,
og vi lå med i toppen. Jeg ved ikke endnu,
hvad der fik mig til det, men jeg åbnede
meldingerne med 3 ! Den takkede makker
for ved at melde 3ut, som i øvrigt var
standartkontrakten i spillet.
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Makker fik spar ud, som han stak med
kongen. Af sted med K og Vest var inde

igen på esset. Spar så ikke så godt ud, så
Vest skiftede til 2. Makker bad om 5 og
Øst stak med kongen. Indtil dette tidspunkt
må vi vist alle være enige i makkers spil.
Makker bekendte med T´en til kongen.
Da Øst fortsatte i hjerter brugte han bonden.
Jeg kunne ikke se makkers kort og blev ret
nervøs for min hjerterindkomst til
ruderstikkene.
Makker havde stadig 6! Der var 9 stik. Det
var en medtop. Kun 2 par havde vundet
kontrakten.
Jeg husker stadig makkers kommentarer,
som var noget i denne retning,
”Jeg bryder mig ikke om, at du melder uden
for systemet. Man skal kunne stole på
makker. Havde du ikke haft 9, havde
kontrakten været håbløs. Det var vist ikke
det, du baserede din ”håbløse” melding på.
Godt der ikke kom hjerter ud i stik 1, så er
hjerterindkomst til ruderne væk.”
Her kommer fordelingen:
N/ ingen
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BK 83 meddeler:
Der er planlagt de sædvanlige jule- og
nytårsturneringer. Nytårskuren i år den 10.
januar.
Om de kan gennemføres, ved vi ikke på
nuværende tidspunkt, og vi vender tilbage i
løbet af december med nyt herom.
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POKALTURNERINGEN
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Bxxx
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DBF:
Update 3. november: Pokalturneringen kan
principielt
gennemføres.
Men
hovedbestyrelsen har besluttet, at grundet
den sene udmelding udsættes 2. runde til
afvikling søndag den 17. januar 2021. Det er
dog fuldt accepteret at afvikle kampene
inden, såfremt begge hold er enige om det.
2 af vores hold har dog spillet. De øvrige
hold venter tilsyneladende med afvikling af
deres kamp.
I B-puljen for hold der tabte første kamp
måtte Martins hold indkassere endnu et
nederlag, og de er nu ude af turneringen.
Martin Rather, Høng – Hans Graversen,
Tisvilde
89-126
I A-puljen for vindere af første kamp:
Jens Peter Simonsen, Rørvig – Erik Rolf
Olson, Birkerød
80- 159
Efter dette nederlag får de endnu en chance
i opsamlingsrunden. Jens Peter har sendt
dette referat:
Efter holdets første pokalsejr i første runde i
5´te forsøg var optimismen stor, da vi d. 8.
november tog imod vores bridgekolleger fra
Nordsjælland. Det skulle nu hurtigt vise sig,
at det var der ingen grund til! Vi mødte et
bedre hold, som straffede alle letsindigheder
hårdt og konsekvent med røde kort, og vi var
allerede efter 1. sektion nede med 13-30. I
anden sektion, hvor der skulle samles op,
gik det heller ikke vores vej:
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Pas kommer overhovedet ikke i betragtning,
da de vil få 8-9 stik på kryds trumfning.

Din Melding?

Svend Stenhøj Rørvig BK
Kxx
Exx
EDxxx
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EDBxx
Txxxx
x
Ex
Som nord/syd i 4 sp får vi spar ud. Det var
umiddelbart en dejlig, fri knibning. Men
med modstandernes sikre spil hidtil taget i
betragtning, var det næppe realistisk at få
trumfet en hjerter på bordet. Eneste chance
var klørene 3-3. Og sådan sad de ikke. Ved
det andet bord blev der spillet ud i ruder, -11
imp.
Og det blev ikke bedre. I 3. sektion samles
disse kort op:
V/ n-s
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Efter 2 sp fra V støttet til 3 sp tænker S alene
i zonen længe og beslutter sig for 4hj – som
bliver behørigt doblet, -15 imp. Letsindigt
meldt – javist - men i 3. runde er jeg sikker
på hjerterne arter sig, og vi ville notere 620!
Det var under alle omstændigheder en
hyggelig dag – og selv om vi stillede
nordsjællænderne frit før 5. sektion, spillede
vi videre og fik en god gang træning.
Vh Jens Peter Simonsen

Et spil fra et stort mesterskab.
Makkerpar med N/S alene i zonen. Du er
Syd og vælger at passe til Østs
spærreåbning. Vest melder nu 5 og makker
Nord dobler. Hvad nu?
Mon ikke der skulle komme mindst 2
forskellige svar her, eller er det for nemt?
ED63
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5 hjertermeldingen af Vest er rigtig god.
Den sætter N/S under pres. Efter
meldeforløbet må Nord vel næsten være
renonce i hjerter, måske med en singleton.
Jeg synes, jeg har 2 mulige meldinger. Den
ene er at doble (melde pas), og den anden er
en melding i spar på et eller andet niveau.
Jeg fravælger doblingen, og med lukkede
øjne melder jeg 6 spar, hvilket både kan
være rigtigt eller forkert. Med renonce i
hjerter og ellers en rigtig god hånd og
tilpasning i spar må det vel være op til N at
melde 7 spar, da S må vise en relativ god
hånd.

Meldeforløbet:
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Jan Petersen, Kalundborg Bk
Ja det er jo ikke så nemt - - - Vi kan have lilleslem i spar eller storeslem i
en minor eller spar.
Vi har ikke nogen aftaler, men jeg tror jeg
vil melde 6 hjerter, som vel må vise en
rimeligt stærk hånd, som dog ikke var god
nok til at komme ind efter åbningen.
Så må makker tage det valg, han tænker er
rigtigt. Jeg vil dog nok ændre en evt. 7 klør
til 7 spar.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Makker må have en god hånd med renonce
i hjerter.
Enten 4 + i spar eller en endnu bedre hånd
med begge minor. For at vise en god hånd
melder jeg 6 spar. Hvis makker nu melder
6 ut, melder jeg 7 ruder.

Karsten Meiland, BK 83
Nej det er slet ikke let, når det beror på et
gæt. Hvad er makkeraftalen om doblinger på
5 trækket? Jeg vælger dog at tro på, at vi har
at gøre med 2 lystige svende, så jeg melder
6 sp. Mine 3 hjertere bestyrker mig i den
tro, da makker sikkert er renonce, eller
højest har en. Der kan dog være et hjerter
stik ude plus f. eks. et trumfstik, da kortene
sikkert sidder lidt skævt. Syv spar er helt
væk for mig af samme grund.
John Heidelbach, BK 83
Et vanskeligt valg. Hvad kan man forvente
at af en dobling på 5.trin som her? Et er
sikkert - fjenden har ofret, og de skal som
minimum dobles.
Makkers dobling skal ses i lyset af dette.
Han skal faktisk doble under alle
omstændigheder her. I den ideelle verden
har han kravlignende styrke og en hånd med
højst en hjerter.
Mere på næste side
2

Overfor
vores
gode
hånd
altså
slemmuligheder. Men det er langtfra sikkert.
Der er ikke rigtig nogen god vej her, der
fører frem. 5ut vil typisk være: "pick a slam"
= meld slem i en farve. Men det er der jo
ikke fordeling til med kun 2 klør.
Jeg vælger at passe, og tage de "sikre penge
i banken". Jeg spiller hjerter ud for at hindre
så meget krydstrumf som muligt.
Ø/ n-s
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Minorkontrakt efter ut-åbning
Kort før Corona-krisen stoppede bridgen for
anden gang, blev jeg spurgt i klubben om,
hvordan man kommer i 3 i minor, når
makker åbner med 1ut.
Du får lige en hånd.
N/ n-s
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Spillet er fra Villy Dams bog ”Mestrene 99”
(DM i åben par).
Halvdelen af feltet endte med toppen i 6 ,
men det var ikke alle meldeforløb, der var
som i dette spil. Det var en noget hård
spærring af Flemming Poulsen og Jonas
Houmøller. De senere danmarksmestre
Klaus Adamsen og Lars Blakset blev dog
ikke skræmt.
Det var John Heidelbach, der fik toppen
med mindst +1700.
===============================

Distrikts hold
Næste runde spilles 24. januar ??

MELLEMRÆKKEN
Ingen kampe i december og januar

EB4
EB62
KD
D943

N/ n-s
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Der vil være betydeligt flere stik på din
hånd, hvis ruder er trumf.
Med 5 HP er udgang ikke sandsynlig. Du og
makker skal så aftale dette:
Hvis man efter en åbning 1 ut melder 2 ,
skal åbner melde 3 . Nu kan man passe
eller melde 3 , som makker skal passe til.
Nemt og overskueligt.
N/ n-s
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på en eller anden måde. Du garanterer en 6
farve. Meldes der 3ut, Så har åbner kun 2
små klør. Har makker 3 klør eller flere eller
en honnør double, meldes alt andet end 3 ut.
Få en aftale om I skal melde kontroller, cuebids eller Trelde eller blot 4 .
Den nemme variant er, at makker skal melde
3 ut eller 6 . Dette sidste er nemt at huske,
men noget usikkert.
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D9
73
E4
EKBT642
Her kommer så en hånd, hvor du kunne
tænke dig at melde slem i klør. Da du kun
har én minorfarve er sagen klar. Du skal
melde 3 , som beder makker vise interesse

godt se nytten af dette. Man kan ikke stoppe
i 5 , hvis makker er es-løs med svaret 5 .
Var det for stor en mundfuld? Skriv til mig,
hvis du har spørgsmål eller ønsker
yderligere oplysninger.
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Meld med makker
Jeg faldt over dette
spil på nettet. Prøv at
forestille dig, at du og
din makker har fået
disse kort som N/S:
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Endelig er der den stærke hånd med begge
minorfarver. Hvis man har interesse for at
melde dette, så er meldingen 2 . MEN så
skal meldingen 2 i det første eksempel
erstattes af 2ut. Nu vil 2ut være meldingen,
som beder om 3 , som kan flyttes til 3 .
Nu kan man ikke invitere til udgang med
2ut. Man skal nok være lidt rutineret, hvis
man vil spille med det her nævnte system.
Måske kommer lysten senere.
I dette tilfælde meldes 2 , som spørger
efter en minor firfarve hos åbner. 2 ut
benægter firfarve i minor. Her meldes 3 .
Hvis vi forestiller os at makker havde meldt
2 ut, kan nu vise, at man har mere end 4 klør
med meldingen 3 oven på de 2ut. Har
makker så kun double her, meldes 3ut.
Når der er fundet tilpasning, kan man med
kontrolmeldinger og RKC 1430 finde ud af
om man skal i slem.
Her kan du lige få en fidus. Hvis klør er
trumf, bruges ikke RKC 1430, men RKC
3014. Hvis du er lidt inde i systemet, kan du

S/ n-s
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EK
K8743
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Hvordan åbner du?
Hvad svarer makker?
Hvad nu når Øst går ind med 3 ?
Hvor tror du I ender?
Kan I vinde jeres kontrakt?
Selv har jeg brugt en hel del fantasi på
spillet, og jeg er bange for, at vi endte i 6
med 11 stik. E og hjerter til trumf. Det
samme gælder 6 .
6 vinder heller ikke, hvis du skal trumfe en
klør, hvis der spilles klør ud. Det
forfremmer Vest 9 til et stik.
Sådan et spil er som et lille stykke legetøj i
julegave.
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Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

”Bridge-Gymnastik”
Jeg ved ikke, hvor lang tid du har brugt, men
det er et meget nemt spil, hvis altså du ikke
er det man kalder ”bridgeblind”. Jeg selv
talte til 8 stik, og så de mange muligheder
for det niende. MEN, hvorfor ikke lade Øst
bestemme i hvilken farve, dette stik skal
komme. Fald fra i stik ét. Øst har single
ruder og må åbne en af farverne. Udspillet
var 2 (fjerdehøjst!!!). Så må vi se, om der
senere kommer overstik.
N/ n-s
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Sjovt hvis man ser på spillernes alder. 4
er åbenbart kun for ”gamle” spillere .
De 3 er sikkert for at komme i 3ut, hvis
makker har sparhold. Hvad jeg selv meldte
for 20 år siden, står hen i det uvisse-

I det næste spil skal du lige overveje, om du
skal spille trumf. Det skal du ikke. Du kan
kaste den sidste klør på K. Er der en
risiko? Ja, klørene 5-1. For at få kastet
kløren må du trumfe en ruder. Du har 7 klør
og 6 rudere. Risiko for singleton er størst i
klør.
Bedste plan er at trække E, E og spille
5 til trumf. Nu kan man kaste den sidste
klør på K. Så er der rest bortset fra E.
Det er egentlig ret oplagt, at man ikke skal
spille trumf, da der så er en sikker klørtaber.
Vest håber selvfølgelig, at makker er kort i
klør, men den pynt klarede du vel?
Her kommer så hele fordelingen og du kan
notere middel 1430.

Ny type.
Da kongehusenes omdømme er faldende
rundt om i verden, bliver deres billede stadig
mindre.
Dette er dog endnu ikke sket i bridge.
Kongerne tæller stadig 3 points ved
pointoptælling
.
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