BRIDGE
I Vestsjælland
Ja, redaktionen er stadig i fuld vigør.
Der spilles ikke meget bridge, Har du
opdaget det?
Vi må tage de optimistiske briller på.
Selv er jeg fortrøstningsfuld. Når vi når
april, må det da lysne.
De senere par måneder har det været
noget af et job, at skulle stykke et blad
sammen. Det er hidtil lykkedes med
mindst 4-5 sider.
Jeg må indrømme, at jeg har brugt lidt
”tricks” for at opnå det.
Har du bemærket at skriftstørrelsen er
forøget en smule? Jeg bruger nu Times
New Roman 11 i stedet for 10. Det giver
dog kun ½ spalte mere plads på en hel
side. Vi er jo alle blevet ældre, så den
større skrift er i virkeligheden en gave til
alle.
Jeg har også udvidet lidt med de gamle
sider fra ”for 20 år siden”. Fra 2 til 4
spalter. Det er selvfølgelig ikke til så
stor fornøjelse for de spillere, der er
kommet til de sidste 20 år.
Hvem mon er den
spiller i distriktet, der
har været uafbrudt
medlem af distriktet i
længst tid?
Jens Aage Petersen
Sorø BK måske?
Har du et bedre bud?

Nr. 6 20. årgang: Februar 2021
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Sprog har altid interesseret mig.
En af de ting der inden for kortspil har
undret mig er, hvorfor det fjerdehøjeste
kort i bridge fortrinsvis kaldes en bonde.
Har det noget med den engelsk – danske
ordbog at gøre?
Slår man op under ordet jack, får man
disse muligheder:
Savbuk, trækile, støder (i klaver),
Knægt (i kortspil), lille flag (maritimt)
m. fl.
Jeg har også kontaktet en engelsk ven,
for at få forklaret sammenhængen.
I think the jack in cards represents a
court servant to the king and queen. He
could be a soldier, but is third in rank
behind the king and queen. (We call him
the knight as well).
Alt dette giver ingen rigtig forklaring på
brugen af ordet bonde. Der er vel det
foretrukne, idet alle de kort, man ser, har
et B i hjørnet. Det ville da sprogligt også
være mest logisk at bruge betegnelsen
knægt. Det lyder da af mere. I skak er
bonden det lavest rangerende.
Hvorfor hedder det dame og ikke
dronning? Det passer da fint med det
”D”, vi ser som signatur på kortet.
Kan du hjælpe?
King = Konge

Det er da nemt

.

Nøddeknækkeren!

Måske husker du, at i december
nummeret fulgte der julegaver med. Har
du pakket pakken ud med brillerne mod
bridgeblindhed? Hvis ikke, kan det
være, du får et problem her.
Du er som Syd havnet i 6ut i en større
parturnering, og du har satset på 6ut
frem for 6 .
Fjenden har ikke blandet sig i
meldingerne. Der kom T ud, og
hjerterne sad heldigvis 2-2. Så var
kontrakten hjemme, og du lægger ned
for rest. Du skal så bare lige fortælle
modstanderne, hvordan du får de 12
stik.
N/ n-s

T9

KT4
EKB853
6
T42
N
V Ø
S

D2

EB8
764
EKB8
ED6
============================
Her er så en historie mere med et mindre
problem.
Du er nemt kommet i 3 ut som Syd. Vest
spiller B ud og fortsætter med T, da
du faldt fra på den første klør. Vest

kalder med 4 på den næste klør, og nu
stikker du ind og spiller?
S/ n-s
E853
T74
KT82
63
N
V Ø
S

BT

4
4

K74
EK3
D9
EKD52
============================
Så kommer der lige én til for at fylde
spalten ud.
Du er igen Syd og kontrakten er 3ut.
S/ n-s

BT98
D43
972
98

KD62
K
KB64
EBT4
N
V Ø
S

75
B652
DT53
KD73

E43
ET987
E8
652
Vest starter med B. Find bedste plan.
Det er igen noget med de rigtige briller.
Kontrakten er fin, idet der lige er 9 sikre
stik.
Det er på de senere sider, du kan finde
de rigtige planer .
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Postkassen
Vi har modtaget:

I rubrikken ”Fra gamle dage” i sidste
nummer var der en opgave uden
løsning. Kan jeg få den. Jeg tror jeg kan
vinde, men hvordan sidder kortene?
Mvh. en kredsmester
Vi tager sagen op. Vi viser lige opgaven
fra sidste nummer

Stik den udspillede K med esset. Gå
hjem på D. Spil en lille spar mod
damen.
Stikker Nord ikke har du 9 topstik, da du
nu kan rejse det 9. stik i hjerter. Så har
du 9 stik. 2 i spar, 2 i hjerter, 4 i ruder
og 1 i klør.
Stikker Nord med kongen har du 9 sikre
stik. 3 i spar. 1 i hjerter, 4 i ruder og 1 i
klør.
Hvis Syd har K, kan han ikke skifte til
klør, hvor du så vil få 2 stik. Det vil give
2 stik i spar, 1 i hjerter, 4 i ruder og 2 i
klør = 9 stik.

Vi har modtaget dette fra Per Granlund
i BK 59. Han går mig lidt i bedene, men
giver dog hele fordelingen med i
opgaven.

Meldeforløb:
N

Ø

2
4
5
6

pas
pas
pas
pas

S/ ø-v

973
B98
DT
BT964

Hvad melder du
S
1
3
4ut
5ut
6

V
pas
pas
pas
pas
alle pas

52
ED42
EK532
D3
N
V Ø
S

84
K73
B987
8753

EKDBT6
T65
64
EK
Udspil B

med disse hænder, når makker har åbnet
med 1 ? Vi tales ved i næste nummer.
D763

E32

D864

K6

863

9843

E4

986

BT84

EKD84

976

D94

KD3

DT9

K53

DT984

84

KD96
96

EKD2

KD84
D743

D96
6

Dette er forudsat at makker viser 5farve. Der er også et særligt system med
disse svar, nemlig BERGEN-SVAR.
Det bruger vi ikke her, men du får også
lidt om det i næste nummer.

Hej Ole
Her kommer så hele fordelingen:
Ø/ ingen

EB52
B74
DB62
E5

KT98
KD982
7
874
N
V Ø
S

63
65
T954
KB932

D74
ET3
EK83
DT6

For at underholde vores medlemmer her
i denne forfærdelige Coronatid, sender
jeg 2 opgaver hver dag til alle, hvor de
bedste får en flaske vin efter 14 spil.
Det fortsætter efter nytår.
Det er sådan et spil 8 er. Der ingen,
absolut ingen, der har leveret en rigtig
løsning.
Derfor sender jeg opgaven til dig til
næste blad.
Løsningen følger på en senere side
under overskrift

Granlund
men prøv selv først!
En kedelig ”familie”

uden tøj på.
2

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Stadig aktuelt?
Red.
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Jan Petersen, Kalundborg BK

Din Melding?

I Jeg vil doble, da en dobling af svage
2 åbninger viser 16+ og ikke noget krav
til fordelingen på hånden.
Makker svarer 4 .

Dette usædvanlige spil er fra nettet.
Så er du blevet Nord, og Vest åbner med
2 (i gunstig zone), og så må du vist
lige tænke lidt over din melding med
disse kort.
3
Din 2

EK

EKD84

EKD96

åbning blev ikke aktuel.

Hvad hiver du op af meldekassen i
denne holdkamp? Hvad betyder
meldingen i jeres system?
Det meget korte meldeforløb indtil
videre:
N

Ø

?

pas

S

V
2

Denne gang får I makkers næste
melding, når jeg har hørt fra jer. Så får I
på denne måde en melding mere. Jeg
håber I er med på spøgen.
Karsten Meiland, BK 83
I Jeg har to muligheder, enten 4 ut eller
3 sp. Jeg vælger 3 spar, da jeg med et
svar i en af minor farverne har bedre
plads, til fremtidige meldinger, og jeg
benægter nærmest samtidig en hjerter
farve. Fire ut viser eksakt 5-5 i minor,
men jeg synes at hånden er for stærk.
Makker melder 4 hjerter.
II

så siger jeg 4 spar.

II Jeg vil melde 4 spar, som må vise
ekstra styrke, Det giver makker en
mulighed for at melde en evt. 4 farve i
en af minorfarverne.
Per Granlund, BK 59
I 12 stik på egen hånd, det er da noget,
og meget sjældent. Man burde have en
eller anden form for usædvanlig sans,
men den duer ikke her.
Man kan doble, som hos os betyder
enten 12-15 HP og 4 hjerter eller 16 +
uanset fordeling.
Faren her er en forkølet 3 hjerter fra
makker på 3 små.
Man kan melde 3 spar, som spørger efter
hold i spar, på vej til 3 ut.
Hvis makker har ægte hold, melder han
3ut, så siger jeg 6 ut.
Ellers melder han en farve på 4 trækket.
Er det hjerter, siger jeg pas.
Er det en minor, siger jeg 6 af dem.
Men jeg er langt foran med svarene.
Jeg skulle jo bare melde 1 gang, så det
bliver 3 Spar.
Makker svarer 3 ut.
II så prøver jeg 6 ut.
Svend Stenhøj, Rørvig BK
I Jeg melder 4 ut, som jeg håber at
makker er enig med mig i, at jeg har en
god hånd med 2 femfarver i minor.
Havde jeg haft en hjerterfarve, havde
jeg doblet.

Makker melder 5 hjerter
II Jeg går stadig ud fra, at makker er
klar over, at jeg har de 2 minorfarver.
Når der nu meldes 5 hjerter, må han
have en relativ lang hjerterfarve, så jeg
melder 5 spar, som må være cuebid. Nu
må makker vælge hvilken farve, han vil
spille i.
John Heidelbach, BK 83
I 2ut er naturlig her i vores system,
ligesom 3ut er for at spille.
Mulighederne er dobler eller 4ut (den
usædvanlige ut til minorfarverne). Jeg
vælger 4ut - efter dobler vil jeg få svært
ved at vise makker, at jeg ikke har
hjerter med.
PS - overvejer kraftigt at løfte 5 i minor
til lilleslem. De helt videnskabelige
metoder har vi ikke her.
Makker melder 5 hjerter
II Makker er klar over, at jeg sidder
med en meget stærk 2-farvet hånd, men
vælger alligevel at melde sin egen farve.
Der er nu 2 muligheder, da det virker
umuligt at stå under slem:
1) melde 5ut og insistere på at spille i en
af minorfarverne!
2) melde 6hj - makker må trods alt have
en masse i hjerter!
Vælger at melde 6hj - tilliden til makker
er jo intakt!
Det må briste eller bære - godt klar over
at et sparudspil straks koster en af
tophjerterne.
Her er så kortfordeling. Mon nogen
endte i de 7 ? Det er yderst svært.
Ingen indkomster efter sparudspil i utkontrakt. Minorslem duer heller ikke.

V/ n-s

KBT742
B92
3
B84

3
EK
EKD84
EKD96
N
V Ø
S

6
43
BT962
T7532

ED985
DT8765
75
============================

Granlund
Udspil Kl B taget med K, 3 gange spar,
Ru EK og lille ruder (nej ikke til trumf)
Syd kaster Kl E !!!!!
Øst kom ind, og stillingen er:
S/ ø-v
ED4
53
D
B98

N
V Ø
S

T94

K73
B
85

BT6
T65

Hvad skal Øst spille? Hjerter forærer
nord 3 stik ( 2 i hjerter + klD).
Ruder bliver trumfet og så står ruder 5.
Der blev spillet klør, derefter ruder til
trumf, og igen rest.
Sidder ruderne 3-3 vil de sidste 2 rudere
også stå.
En rigtig snedig plan. Klarede du den?
Med mange nytårshilsner Per
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Her er så den sidste del af
Poul
Rasmussens
erindringer.

Mit liv med bridge II
Ole Svinth fra Jyderup var på det
tidspunkt formand, og bestyrelsesmøderne blev holdt hos Ole. Vi mødtes
til spisning, og hans kone Hanne lavede
rigtig god mad. Hvad Hanne ikke vidste
var, at det nye bestyrelsesmedlem Erling
var en stor mand, murer og meget
sulten. Erling fik lov at tage først, og da
han havde taget, kiggede vi på hinanden.
Bliver der noget til os?
Der blev senere ændret taktik, så Erling
fik sidst. Blev du så mæt Erling?
Senere gik Ole af som formand og Arne
Rosenkilde blev valgt i stedet.
Bestyrelsesmøderne blev så holdt hos
Arne, og ligeledes her lavede Arnes
kone Anne dejlig mad, og hun var lige
så uvidende som Hanne. Første gang fik
vi forloren hare. Erling fik først og igen
kiggede vi på hinanden.
På senere møder blev Erling
konfronteret med ovenstående, og vi har
grinet mange gange af det.
Som jeg tidligere har nævnt røg både
Anne og Arne cigarer. Det kunne man
se i deres hjem. Når jeg havde været til
bestyrelsesmøde hos Arne og kom hjem
til Lis, blev jeg kommanderet til at tage
tøjet af i carporten. Det var lige meget
om der var +20 eller – 20 grader. Mit tøj
lugtede forfærdeligt af røg. Den gang
sendte Arne breve pr. post, og når jeg
gik til postkassen, kunne jeg lugte, at der
var post fra Arne.

Lis ville gerne prøve at spille en åben
turnering, og valget faldt på
solskinsturneringen i Skælskør i 2003,
som Otto Rump arrangerede. Vi blev nr.
3 i kvalifikationen og kom dermed i
finalen i den næstbedste række, hvor vi
blev nr. otte ud af tolv par. Lis var meget
stolt, og efter hjemkomsten skulle vi
have en sildemad og en snaps. Jeg har et
billede fra bordet, der viser hendes
glæde.
I 2005 gik Arne af som formand.
Årsagen gisner vi kun om. Jeg blev
spurgt, om jeg ville være formand. Det
sagde jeg ja til. (Har I læst det før?) og
blev valgt på den kommende
generalforsamling.
John Maagaard blev på samme
generalforsamling valgt som kasserer.
John har været medlem af bestyrelsen
siden 2001.
Når man tænker tilbage, var jeg
overbevist om, at når John har siddet i
bestyrelsen
for
det
største
idrætsforbund, Dansk Boldspil Union,
og jeg har siddet i bestyrelsen, som
tidligere nævnt i Dansk Badminton
Forbund kunne vi sagtens klare et
bridgeforbund
med
ca
25.000
medlemmer.
Jeg kom til det første ”midtvejsmøde” i
bridgeforbundet, hvor vi er 11 distrikter.
Når man kommer til et sådant møde gik
jeg ud fra, at det også var plads til
distrikternes indlæg, men da jeg så
dagsordenen, så jeg samtidig, at det
sidste punkt var ”distrikternes 5
minutter”. Som ny formand havde jeg
selvfølgelig noget at spørge om.
Jeg opgav. Et par dage senere spurgte
jeg John, om vi ikke skulle bytte

formandskasket og kassererkasket på
vores næste generalforsamling. Det
gjorde vi, og disse kasketter har vi på
den dag i dag.
Nu var det John, der skulle til møderne,
men på et af de efterfølgende møder i
forbundet blev det besluttet, at
distrikternes repræsentanter måtte tage
et ”føl” med, der dog ikke havde
stemmeret. John tog mig med.
John og jeg kendte faktisk ikke
hinanden, men det kom vi til. På
køreturene frem og tilbage (mange af
dem var til Jylland) begyndte vi at
snakke og snakke og snakke. Vi talte om
alt og blev efterhånden gode venner.
Senere blev vi ”rigtig” gode venner.
Desuden fik vi hurtig færten af, om
”snakken” skulle blive hos os, eller den
kunne diskuteres med andre.
Der er mange der ved, at John har
sklerose og går med stok. Jeg tror/ved,
at både John og Elsebeth har været glade
for. at der var en hjælper ved hans side,
når vi var ude.
Jeg kan skrive mange sider om vores
ture, men I får kun ’en historie.
Når vi ankom til et møde, startede vi
med frokost (tag selv-bord). Efter flere
spisninger sammen med John, vidste
jeg, hvad han kunne lide og ikke kunne
lide.
Vi sætter os ved et bord. John går rundt
om bordet, hvor maden var. Han
kommer tilbage og siger: Poul, du ved,
hvad jeg kan lide. Jeg tager hans
tallerken og finder tingene. Hvad John
IKKE kan lide er salat.
Jeg vil drille ham lidt og kommer salat
på hans tallerken. Da jeg sætter

tallerkenen foran ham, kigger han på
mig og spørger: Hvad er det?
Efter vi har kigget hinanden i øjnene
nogle sekunder uden at grine, siger jeg
til ham, at jeg har læst en lægeartikel,
hvor der stod, at hvis man spiser grøn
salat, klarer det hjernen, og sagde
samtidig til John, at jeg selv spiser
meget salat.
Han kigger på mig og siger: Det har
ikke hjulpet en skid på dig, så jeg spiser
ikke salaten. Det blev en god dag. Sådan
var tonen, og sådan er den også i dag.
Det er så sjovt at lave frivilligt arbejde.
John har præsteret, at ringe til mig en
morgen og spurgt, hvad skal du lave i
formiddag. Jeg skulle ikke lave noget,
hvortil John sagde: Jeg henter dig kl. 11.
Hovsa, hvad var det? Jeg var klar (man
skal være klar). Jeg satte mig ind i bilen
og spurgte, hvor vi skulle hen. Vi skal til
Roskilde sygehus og hente min medicin.
Det er kedeligt at køre alene, og så kan
vi ”snakke” lidt under turen. Det skete
mere end én gang.
Da jeg var formand i Sorø, fik vi et nyt
medlem Ib Larsen, og han var
interesseret i både det spillemæssige og
det organisatoriske. Han blev siden
formand for Sorø bridgeklub.
Efter de mange ture med John var hans
”føl” blevet træt, og vi skulle have et
nyt. På en generalforsamling i distriktet
blev
Ib
Larsen
valgt
til
bestyrelsesmedlem. Både John og jeg
havde set Ib som: The coming man. Ib
blev det nye ”føl”
Tak til Poul
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Nøddeknækkeren!

Din forklaring:
Efter 2 x hjerter spiller jeg 6, og lader
den køre til 8. Stikker Øst, stikker jeg
lige over. Jeg har nu 6 stik i hjerter, 2 i
spar, 2 i ruder og 1 i klør. Det giver 11.
Vest er nu tvunget til at give mig det 12.
stik i en af de 3 andre farver end hjerter.
N/ n-s

973
T9
DT72
K853

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

KT4
EKB853
6
T42
N
V Ø
S

D652
D2
9543
B97

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

B6
D962
63
BT987

E853
T74
KT82
63
N
V Ø
S

K74
EK3
D9
EKD52

Kunsten er at tælle til 9.
Stik på bordet. Stik K over med esset
og pres en hjerterhonnør ud. Når du
kommer ind igen rejses hjerterne, når du
fjerner den sidste hjerterhonnør. 3
sparstik, 3 hjerterstik, 2 i ruder og 1 i
klør = 9.
S/ n-s

EB8
764
EKB8
ED6
S/ n-s

Denne 3ut er knap så vanskelig. Du har
3 stik i klør, 2 i spar og hjerter. De 2
sidste får du i ruder. Spil 9. Bliver den
ikke stukket er du sikret 2 ruderstik, når
du næste gang spiller damen. Bliver
9´en stukket med bonden, fortsætter du
med D, når du er inde igen. Husk at
stikke damen over med kongen, medens
du stadig har K som indkomst.
Hvis du starter med D falder Øst fra
og nu mangler du en indkomst for at
komme over til dine ruderstik, når de er
rejst.

DT92
B85
EB754
4

BT98
D43
972
98

KD62
K
KB64
EBT4
N
V Ø
S

75
B652
DT53
KD73

E43
ET987
E8
652

Tænk dig om, inden
du beder om et kort
fra den blinde!

Min hemmelige
makker
Vi var på besøg i
naboklubben.
Min
makker dér var blevet
syg, så jeg fik min hemmelige makker
overtalt til at tage hans plads.
Stemningen her er mere højrøstet, end vi
er vant til, men det vender vi tilbage til.
Det var makkerpar, og jeg havde en nem
åbning med 1ut.
Det må være zonestillingen, der fik Ø/V
til at frembuse i ruder. Jeg havde godt
nok vist min tilpasning i spar ved at
melde 3 . Tilsyneladende havde
makker ikke ret meget, da han passede
til de 4 . Skulle jeg doble, passe eller
hæve til 4 ? I tillid til makkers evner
satsede jeg på udgang. Vest var længe
om at passe meldingerne ud, og han
startede med K.
N
1ut
3
4

Ø
2
4

S
2
pas
alle pas

V
3
pas

Her kommer fordelingen:
N/ n-s

43
KT2
B9876
KDB

ED62
EB43
DT
E95
N
V Ø
S

KBT975
975
8763

8
D86
EK5432
T42

Efter E og ruder til trumf gik makker
på bordet i trumf og sendte den sidste
ruder til trumf på hånden. Fjendens
sidste trumf blev trukket, og makker
spillede sig fri i klør.
N/ n-s

KT2
B98

E6
EB43

N
V Ø
S

D86
543

BT
975
8
Vest tog derpå sine 2 stik i klør og
spillede T, som blev dækket af B og
D. Øst returnerede 6 og makker valgte
heldigt 7, som kostede kongen. Rest til
makker.
Med forholdsvis høj røst sagde Vest:
”Havde du bare haft 8,7 i hjerter i stedet
for 8,6, så havde vi sat den.”
Med let rynkede bryn svarede Øst knap
så højt: ” Havde du spillet kongen i
stedet for tien, var den blevet sat.”
Man hørte en enkelt røst fra lokalet:
”Hvad er spilnummeret?”
Makker var mellemfornøjet: ”Meld
efter bogen næste gang !!”

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