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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

KURSUS FOR KLUBSPILLERE 
 

Distrikt Vestsjælland tilbyder nu en 

række kurser for medlemmer af 

klubberne i distriktet. Der vil her blive 

mulighed for at udvikle sin spilleteknik, 

lære nye konventioner, og hvordan man 

bedst udnytter sine kort. Kurserne vil 

blive afholdt lørdage kl. 13.00 til kl. 

17.00 og er gratis! 
 

Det første kursus blev overtegnet meget 

hurtigt, så hold øje med fremtidige 

kurser på distriktets hjemmeside. Vi 

nåede ikke at omtale det tidligere i 

bladet, men holder skarpt øje efter 

fremtidige kurser. 
 

Kursusgivere er Hans Jørgen Schmidt 

og Henning Madsen. Det foregår denne 

gang i Slagelse Bridgecenter. 
 

Der kommer kursus igen 4/12. Hold 

øje med hjemmesiden. 

Her er Henning Madsen på podiet ved 

en tidligere lejlighed. 

Nr. 2   21. årgang   Oktober  2021 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

5927 7761 

 

 

Distrikts hold 
 

De første 2 kampe i sæsonens turnering 

blev afviklet søndag d. 19/9. Der er ikke 

så mange hold med mere, men det blev 

dog til 6 hold i hver række. Hvor blev de 

andre af? 
 

Serie 1 
 

Dagens resultater 

Martin Rather – Knud G. Rasmussen 

28-70 

Chr. Christiansen – Lise Madsen 

73-68 

Hans Jørgen Kolding – Helle Bergmann 

97-56 

Knud G. Rasmussen – Helle Bergmann 

87-35 

Lise Madsen – Hans Jørgen Kolding 

30-106 

Martin Rather – Christian Christiansen 

116-64 
 

Som følge af disse resultater blev 

stillingen: 
 

1 Hans Jørgen Kolding 36,07 

2 Knud G. Rasmussen 34,37 

3 Martin Rather 21,01 

4 Christian Christiansen 13,38 

5 Lise Madsen    9,43 

6 Helle Bergmann   5,74 

 

 

Serie 2 
 

Resultaterne fra søndagens kampe: 
          

Elsebeth Maagaard – Per Quist Nielsen 

55-67 

Preben Jakobsen – Freddy Dybdahl A. 

68-52 

Jonna Kjelkvist Larsen- Inger Trosbjerg 

44-75 

Per Quist Nielsen - Inger Trosbjerg 

122-25 

Freddy Dybdahl A. – Jonna K. Larsen 

81-26 

Elsebeth Maagaard – Preben Jakobsen 

43-95 
 

Så blev stillingen: 

1 Per Quist Nielsen   32,42 

2 Preben Jakobsen  30,81 

3 Freddy Dybdahl Andersen  24,84 

4 Inger Trosbjerg  15,37 

5 Elsebeth Maagaard    9,89 

6 Jonna Kjelkvist Larsen    6,67 
 

Der blev spillet de samme fordelinger i 

begge rækker. 

Jeg viser her et spil, hvor du – kære 

læser – kan forsøge at regne på, hvordan 

det var gået for dig og din klubmakker. 

Personlig er jeg skuffet over, at kun ét 

par i hver række var i slem. Der er 

minimum 12 stik i alle hjerter- og 

ruderkontrakter.  

En enkelt Øst fik 13 stik i 3 ut efter 

invitation i spar med bonden.  

Jeg medgiver, at det kan være lidt svært 

at nå til slem, hvis man kun tæller HP. 

Doubleton tæller 1 point, singleton 3 

point og renonce er lig med 5 

tillægspoint. 

Fordelingen er lidt usædvanlig, men 

disse ting dukker jo af og til op i 

bridge       

V/ n-s  T98632 

   T 

  B5 

  T832 

K                        4 

KB8543                                   E962 

 K76                               ET9842 

 B65                                      EK 

  EDB75 

   D7 

  D3 

  D974 
 

I næste spil har Vest den største 

betydning. Efter Nords kravåbning og 

Syds svar er det gratis at melde 3  ind 

på Vest´s hånd. Det medfører Øst´s 

udspil i klør. 

Alle spillede hjerter hos N/S. Nogle i 4 

og andre i 6. Det eneste udspil der holder 

N/S ude af en slem er klørudspil. Det 

fandt alle borde i serie 2 ud af. Her var 

kun ét par i slem med 11 stik. 

I serie 1 spillede 2 borde ruder ud og så 

vandt slemmen. (Sov Vest?) Her var 4 

af de 6 par i slem.  
 

V/ ingen  - 

   EDBT952 

  EKT97 

  3 

D4                        KBT75 

876                                   3 

 63                               DB42 

 EKBT64                                      985 

  E98632 

   K4 

  85 

  D72 
 

En sjælden hånd hos Nord med kun 3 

tabere. Mon Syd har D? Måske E i 

stedet for E? 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

Du har denne hånd som Nord i en 

holdturnering (ingen i zonen). Efter 

Vests åbning valgte du at vise din gode 

5-farve. Hvad vil du melde, næste gang 

du er i tur??? 
 

   T3    T8    K843    EK982 
 

        N        Ø        S         V 

                                        1   

      2       2       3        pas   

      ??? 
 

Sådan så det ud 
 

V/ ingen  T3 

   T8 

  K943 

  EK982 

EKB82                        D75 

D                                   6532 

 T765                               D8 

 D64                                      B753 

  964 

   EKB974 

  EB2 

  T 
 

Svend Stenhøj, Rørvig BK 
 

Makkers 3 hjerter må være krav, så min 

melding bliver 4 hjerter. Makker må 

mindst have en 5 farve. Jeg har jo i 

første omgang benægtet 4 hjerter, da jeg 

ikke oplysningsdoblede meldingen 1 

spar. Makker må så eventuelt spille 

kontrakten på en 5 -2 fit. 

Per Granlund, BK 59 
 

Fjenden har ca. 18 HP, så der er lang vej 

til slem hos os. 

Makker har fordelingen 3 – 6 – 2 – 2 

eller lidt skævere.  

Derfor har vi 2 tabere i spar og 1 i ruder. 

Ser ikke andre muligheder end at sige 4 

hjerter. 
Den kan kun gå ned, hvis der bliver 

angrebet i hjerter fra start, og vi ikke kan 

rejse klørene. 

Pas er for tøsedrenge, når der spilles 

hold. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Det lader til at være et af de spil, hvor 

der er mange point! 

Har erfaret, at det er bedre at stole på 

makker fremfor fjenden. Umiddelbart 

har makker ca. 11hp og noget fordeling. 

Selv kan jeg med min bedste vilje se 4 

stik på min egen hånd i en 4 hjerter og 

kun 3, hvis fjenden får udryddet mine 

trumfer. 

Skulle makker kunne tage 6-7 stik her?! 

Jeg tror det ikke og vælger at passe. 

Makker har jo også fravalgt at melde 

udgang selv, så jeg tror ikke på mere. 

 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

 

Makker må have noget, der ligner en7 

farve i hjerter, så med 2 hjerter med er 

farven brugbar. 
 

Mine honnørpoints er gode i form af es 

– konge i klør og ruder konge bag på 

åbningshånden, så i holdturnering vil 

jeg melde 4 hjerter. 

Jeg håber så ikke at makker har en lille 

double i spar. 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Jeg melder pas, kan ikke se udgang, vi 

har højest 22-23hcp og måske kun 7 

trumfer. Eneste alternativ er 3sp men så 

er vi for højt hvis makker ikke har hold 

i spar, så jeg fastholder pas, selv om det 

er hold. 

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

Min hemmelige 

makker 
 

Så er der igen gang i 

spillet i vores klub. I 

dette spil var jeg ikke 

i tvivl om mine meldinger. Jeg havde 

kun en enkelt positiv af dem, idet jeg 

som Nord hævede makkers åbning med 

et enkelt trin.  
 

Vi starter lige med meldeforløbet: 

        N        Ø         S         V 

                                         pas 

       pas     pas       1        1        

       2       pas       4                alle  pas    
 

Alle meldinger lige efter bogen. Makker 

går selvfølgelig i udgang med de 18 HP. 
 

Vest startede med K mod makkers 4 . 

Hun trak også esset og endnu en klør 

sendte Øst ind på bonden. Øst 

returnerede T. Her kom så en noget 

længere pause. Makker havde åbenbart 

ikke umiddelbar rest. Han lagde i hvert 

fald ikke kortene på bordet. 
 

Jeg kunne ikke se noget problem, men 

jeg kunne jo også kun se mine egne kort. 

T blev stukket af makkers es. Sådan så 

det ud nu, hvor makker skal have rest, 

efter at han havde trukket alle trumfer á 

3 x og var endt på bordet på B.  

Øst kastede D til på B. 

Kan du hjælpe makker ud fra de allerede 

opnåede informationer? 
 

  K6 

    
  KB86 

     

                         

                                    

                                 

                                        
  75 

   DT 

  E7 

     
 

Makker bad mig nu spille B. Den blev 

stukket med damen esset og 3´en fra 

Vest. 7 gik via T´en til kongen. Nu 

kunne 9 trumfknibes ud. Med 

indkomst på K kunne håndens sidste 

spar kastes på den rejste 6. 10 stik. 
 

V/ ingen  K63 

   B42 

  KB86 

  753 

DB982                        T4 

975                                   63 

 T3                               D9542 

 EK9                                      DB62 

  E75 

   EKDT8 

  E7 

  B82 
 

Makkers forklaring var meget kort: 
 

”Vest skal have 9 eller T. Eneste 

chance! Med D havde Vest nok 

åbningsmeldt, så damen var placeret 

hos Øst.” 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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  Solskins- 
Turnering 

            søndag den 7/11 
 

Kl. 9.30 – 18.00 i Kirkeskovhallen 
Næstved Landevej 632, 4243 Rude 
 

Turnering: BridgeMate. Styrkeop-
delte rækker efter handicap. 
 

Præmier: Vin-, spurt- og trøst-
præmier  
 

GULDPOINT 
 

Pris; inkl. frokost og kaffe/te kr. 325. 
Vin, øl og vand kan købes. 
 

Rygerestriktion: Efter gældende 
regler. 
 

Tilmelding: betal ved tilmelding på 
konto 6150 1731212. - Husk venligst 
navn! indtil 24. oktober 2021 – eller 
fuldtegning (72 par).  
Otto Rump: 40 45 68 13 e-mail: 
otto@rump.dk. Tilmeldinger god-
kendes ved betaling og fremgår 
derefter af vor hjemmeside: 
www.bridge.dk/2365.  
 

Catering: Odd Fellow Søsterloge nr. 
80 ”Iris”, Skælskør  
 

Arrangør:  
 

Skælskør og 

Omegns 

Bridgeklub 
 

(turneringstelefon: 40 45 68 13) 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
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MELLEMRÆKKEN 
 

Så kom de i gang i mellemrækken. Det 

er jo niveauet højere end distriktets 

holdturnering. Den består af hold fra de 

4 distrikter Nordsjælland, Østsjælland, 

Vestsjælland og Storstrøm. Der er 12 

hold i MR1 og 10 i MR2. Der blev 

spillet 2 kampe lørdag 18/9. 

Vi har i sæsonen 4 hold med. 
 

Mellemrække 1 
 

Her er distriktet repræsenteret af 2 hold. 

John Maagaards hold med disse spillere: 

Hans Knudsen, Otto Rump, Lisbeth 

Søndergaard, Michael Wonterghem, 

Thomas Nielsen og kaptajn John. 
 

Ole Colding-Olsen med dette hold: 

Niels Olsen, Martin Frandsen, Vagn 

Brobæk, Pia Larsen, Jan Petersen og 

kaptajn Ole. 
 

Johns holds 2 kampe endte således: 
 

John Maagaard - Jens Houlberg 

37 - 95 

Niels Jørgen Engel – John Maagaard 

24-96 
 

 

Oles kampe havde som resultat: 
 

Steffen Yding – Ole Colding-Olsen 

55-98 

Ole Colding-Olsen - Allan Christiansen 

57-64 
 

Frisk fra morgenstunden? 

Dagens fjerde spil. Her spillede Nord i 

langt de fleste tilfælde 3 ut. Nogle fik 7 

stik og de andre fik 13! 

Hvordan gik det dog til? Som så ofte før 

var det udspillet, der var særdeles 

afgørende. Dit udspil som Øst med disse 

kort mod en normalt meldt 3 ut???  
 

   B2    T65    73    KB8752 
 

Du kan satse vildt og håbe på makker 

har lige det rigtige kort i klør, eller spille 

neutralt ud i en af de andre farver. 

Inviterer du i klør, tager I de første 6 

stik. Alle andre udspil gav 13 stik, da 

Vest ”måtte” kaste spar, da de røde 

farver blev trukket. 
 

Ole Colding-Olsen og Martin (ø-v) 

spillede klør ud mod 3 ut = 7 stik. 

Jan og Pia (n-s) fik klør ud mod deres 3 

ut = 11 stik. (foræring!). 

John Maagaard og Hans (n-s) fik klør ud 

mod deres 3ut= 7 stik. 

Otto og Thomas (ø-v) spillede spar ud 

mod 6  = 13 stik. 
 

Sådan så det ud: 
 

V/ alle  EKD8 

   DB3 

  E42 

  943 

96543                        B2 

872                                   T65 

 B85                               73 

 ET                                      KB8752 

  T7 

   EK94 

  KDT96 

  D6 
 

Kun én sikker udgang her. Det er 5 . 
 

Ole Colding-Olsen er placeret som nr. 4 

med 25,32. 

John Maagaard har 21,04 på 

femtepladsen. 
 

Multihold i rækken føres af Jan Petersen 

– Pia Larsen med 12,89. Flot! 

Mellemrække 2 Y 
 

Her har vi også 2 hold med 
 

Bent Daugaard stiller op med følgende 

spillere: 

Margit Zume Daugaard, Carl Erik 

Møller, Dagny Lundgaard, Bodil og Ole 

Halvorsen og kaptajn Bent. 
 

Ib Larsens hold: 

Ida Sørensen, Jens Erik Jensen, Gorm 

Jensen og Kaptajn Ib. 
 

Kampresultater 

Bent Daugaard – Per Møller Hansen 

94-75 

Anders Neimann – Bent Daugaard 

60-83 

Karsten Munch – Ib Larsen 

41-88 

Jørgen Holm – Ib Larsen 

48-110 
 

Her er et af eftermiddagens sidste spil. 
 

Spillet er en slem, som kun vinder med 

et bestemt udspil. Halvdelen af feltet var 

i 6 ut, resten i 3ut. Du får lige chancen 

for at spille ud. Du er Øst i et uforstyrret 

meldeforløb med disse kort: 

Nord har benægtet 4-farver i major. 
 

   B96    D654    T98    982 
 

Skal man vælge det sikre, som ikke vil 

gavne spilfører, er T et godt udspil.  

Det gode råd ”spil aldrig ud fra en 

bonde” gør sparudspil forbudt. 

Hjerter ud kan være en fordel for Nord, 

som evt. får en gratis knibning. Klør ud 

kan evt. rejse Nords minorfarve. 

Nå, hvad vælger du ??? 
 

Dagny og Carl Erik (ø-v) spillede ruder 

ud mod 3ut = 11 stik. 

Ole og Bodil (n-s) kom i 6 ut med hjerter 

ud = 12 stik. 

Ib og Jens Erik (n-s) var i 3 ut med spar 

ud = 12 stik. 

Ida og Gorm (ø-v) spillede spar ud mod 

6 ut = 11 stik. 
 

Nord har flere chancer i 6 ut med hjerter 

ud. Enten skal spar eller ruder sidde 3-3 

hos modspillet, og det gør de begge her, 

så det 12. stik er hjemme. Hjerter kan 

ikke knibes på mere end én måde, og det 

går galt. 

Er du nysgerrig efter at se fordelingen, 

så er den her: 
 

Ø/ ingen  ET4 

   EKB 

  K652 

  ED3 

D87                        B96 

9832                                   D654 

 DB4                               T98 

 T75                                      982 

  K532 

   T7 

  E73 

  KB64 
 

Ib´s hold er nr. 1 med 35,74  

Bent er placeret som nr. 3 med 27.86 

Gode takter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Er der klubber, der har 
skiftet formand, så send 
lige en besked til mig, hvis 
bladet skal sendes til ny 
modtager. 



5 

Bridge 83   
 

Skjold Burne Cup  
 

Trelleborg      GULD 
 

 

 

Dette var synet, som mødte deltagerne 

ved ankomsten søndag morgen.  

BK 83 forkvinde Elsebeth Maagaard 

bød velkommen. 
 

Søndag den 26. september blev der 

spillet i Slagelse. Der var 4 rækker med 

8 par i hver. Her er top-4 i alle rækker 
 

Blå 

1 Vagn Brobæk – Ole Colding-Olsen, 

   Kalundborg  15,4 

2 Ingelise & Karsten Meiland, 

   BK 83  14,0 

3 Henrik Rübner-P.-Torben Sværke, 

   Ballerup  11,0 

4 Martin Frandsen-Thomas Nielsen,  

   Kalundborg    4,7 

 

Ole og Vagn 
 

Rød 

1 Ann Jensen – Jesper Rosenberg Stok- 

   holm, BK 83 26,0 

2 Karen Toftegaard – Inge-Merete 

   Iversen, Ruder 10 Ishøj 17,0 

3 Hans Jørgen & Viktor Kolding, 

   BK 83    9,0 

4 Kirsten Klæbel – Preben Jakobsen, 

   Kalundborg/Svinninge    4,0 

Jesper & Ann 

 

Hvid 

1 Ida Sørensen – Gorm Jensen, 

   Sorø  23,0 

2 Susanne Anker – Christian Burchardt, 

   BK 83  14,0 

3 Vibeke Kronborg – Jesper Halskov, 

   Blakset  13,0 

4 Lotte Glensvig – Senna Madsen, 

   Blakset/Søborg 11,0 

Gorm & Ida 

Grøn 

1 Charlotte Holmes – Susanne Olsen, 

   Faxe/Præstø  27,0 

2 Lars Jørgensen – Jan Michael Petersen 

   Kalundborg  26,7 

3 Ruth Hansen – Jens Peter Jørgensen,  

   Asnæs/Tuse Næs 21,3 

4 Vera Bukhave – Lone Villadsen, 

   Ruder 10 Ishøj 15,0 

Charlotte & Susanne 

Hvem havde læst 

”klubspillerbogen”? 
 

Nu er det selvfølgelig svært at vide, men 

der var kun 2 par i feltet, der fandt 

klørslemmen i formiddagens spil 9. 

Resten af feltet var i 3 ut hos Syd og fik 

K i udspil. Enkelte fik inviterende 

mindre ruder ud. Hvis bonden så bruges 

er der 12 stik (sparhonnør skal spilles i 

stik 2). 

Nord har en normal kløråbning, så det er 

Øst, der spiller ud mod de 6 . I begge 

tilfælde blev der startet med E = 12 

nemme stik. 

Når Nord har åbnet med 1  og Syd 

svarer 3ut (åbningshånd og mindst 4-

farve i klør), så kan den ”kvikke / 

dristige” Nord se slemmulighed i klør. 

Hvis den meldes, vinder den. 

De 2 par, der havde læst hele 

”klubspillerbogen” var: 

Ann Jensen – Jesper Rosenberg 

Stokholm, BK 83 og Sanne Voss – Ivan 

Jørgensen Tuse Næs fra hhv. Rød- og 

Hvid række. 
 

Fordelingen var: 
 

N/ ø/v  82 

   EK8 

  B6 

  EDB962 

T743                        EB96 

B92                                   T763 

 KDT94                               875 

 4                                      53 

  KD5 

   D54 

  E32 

  KT87 

 

N 

V   Ø 

S 
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Er det nemt?? 
 

Dette er affødt af ”problemer” ved vores 

bord forleden aften. 

Bordet er reduceret, så vi kan 

koncentrere os om det væsentlige. 

Du sidder Syd og spiller 7 i f. eks. en 

hjerterkontrakt. 

Spilfører (Øst) beder om 8. Makker 

stikker med kongen og Øst lægger 2. 

Hvem har damen?? 

Svaret er simpelt. Det har spilfører. 

Hvorfor? Hvis makker havde haft den, 

havde hun brugt den, for at vise, at hun 

også havde kongen. 
 

  K 

E98                        ??2 

                                    

                                 

                                        
  753 
 

Vi tager den lige igen. 
 

  D 

E98                        ??2 

                                    

                                 

                                        
  753 
 

Du spiller 7. Spilfører beder om 8. 

makker bruger damen og spilfører 

lægger 2. Hvem har kongen? 

Hvis Øst havde haft den, ville hun 

ganske givet have stukket damen med 

kongen. Altså makker har kongen. 
 

MORALE: Hvis I er i modspil, og du 

skal stikke med to sammenhængende 

kort (ex. honnører), så brug den mindste 

af de to!! 

Det kræver ikke en speciel aftale ! 

Imod odds! 
 

Vi har efterhånden talt meget om odds i 

bladet. Sandsynlighed for at få tretten 

kort i samme farve, er lige så stor som 

en kedelig 10 HP med fordeling 4-3-3-3 

som denne: 

   K94   B87    E952  D43 
 

Jeg vidste ikke, hvad der sker, når man 

får en hånd op med 2 renoncer? Det gør 

jeg nu. Man bliver overrasket, og det 

helt uden grund, men hvem tænker på 

det med odds? 
 

Det var en almindelig klubaften i 

Svinninge BK. 

Aftenen var forløbet, som den plejer 

indtil sidste spil. For første gang i min 

”karriere” samlede jeg en hånd op med 

2 renoncer. Jeg sad Syd, og var spændt 

på, hvad der nu skete, efter at Vest 

havde åbner med 2  (begge major). 

Min makker meldte 2  og Øst kom ind 

med 3 , inden det blev min tur med 

denne hånd: 
 

   -    BT862    -  KT865432 
 

Hvor klog var man nu? Makker havde 

mindst 5-6 . Øst havde benægtet major 

4-farve og vist en pæn håndfuld rudere. 

Skulle man vente på en hjertermelding 

hos Vest?  

Nå, jeg tog mig sammen og meldte 4 , 

ment som en spærremelding med en 8-

farve. Makker regnede naturligvis med, 

at det var opfordring til udgang og 

meldte 5 . Den vandt i skridtgang, da 3 

hjertere kunne kastes på bordets topkort. 

Den fjerde hjerter kun trumfes. 

Kik lidt på fordelingen. Det ses at Ø/V 

havde 5  i kortene. Det kan man da 

kalde en god offermelding til +400.  

En enkelt meget optimistisk Nord var i 

5  doblet til -1100. 

Her er så alle hænderne i det sædvanlige 

opsæt. 
 

V/ n-s  EKB9853 

   7 

  E84 

  DB 

DT764                       2 

KD53                                   E94 

 K9                               DBT76532 

 97                                      E 

  - 

   BT862 

  - 

  KT865432 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke just en bonde at se på 

De små marginaler 
 

Vi starter lige med et af de mange rygter, 

der verserer i bridgekredse. 
 

En knibning er god. 

En dobbeltknibning er 

dobbelt så god! 
 

Et lille problem kommer her, hvor du 

frit kan komme frem og tilbage mellem 

hænderne. 

Dobbeltknibningen venter. Starter du 

med at spille T eller D? 
 

E743 

                        

                                    

                                 

                                        
     DT95 
 

Du har ingen oplysninger om 

modparten, så du må forudse det værste.  

Har Øst begge honnører er du solgt 

under alle omstændigheder. 

Èn ting som det er lidt nemt at 

”glemme” er, at Vest kan være renonce. 

Hvis det er tilfældet er det katastrofalt at 

starte med D.  

Start derfor altid med T`en med de viste 

kort. 

 

 

 

 

Distriktet inviterer til 
 

Mesterskab for seniorer 
 

SØNDAG DEN 10. OKTOBER  
 

Har du glemt at tilmelde dig? Sidste 

tilmeldingsfrist er 2. oktober. 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 


