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Distrikts hold 
 
 

Så har holdene spillet 2 kampe mere den 

14/11. 
 

Som følge af resultaterne blev 

stillingen: 
 

Serie 1 
 

1 Hans Jørgen Kolding 69,95 

2 Knud G. Rasmussen 49,91 

3 Lise Madsen  43,08 

4 Martin Rather 30,98 

5 Christian Christiansen 23,12 

6 Helle Bergmann 22,96 
 

Multihold føres af Hans Jørgen & 

Viktor Kolding (2 kampe) med 15,12 
 

Serie 2 
 

1 Per Quist Nielsen   55,93 

2 Freddy Dybdahl Andersen  53,91 

3 Preben Jakobsen  45,00 

4 Inger Trosbjerg  31,11 

5 Elsebeth Maagaard  27,16 

6 Jonna Kjelkvist Larsen  26,89 
 

Multihold føres af Preben Jakobsen-

Kirsten Klæbel (2 kampe) med 13,71 
 

Et par spil er der plads til. Det var 

samme kortfordelinger i begge serier, så 

derfor er der mange resultater. 

Vi starter med et spil fra kampen søndag 

morgen. 

Her er der mange ting, der kan 

debatteres. Den mest almindelige 

kontrakt var 3 ut hos Nord. Sæt dig nu i 

Øst´s stol og vælg dit udspil mod 3 ut. 
 

Må jeg lige få meldeforløbet? 
 

Naturligvis, her er det 
 

    N         Ø        S         V 

                         1        pas 

    2       pas    2        pas 

    3ut      alle pas 
 

Nå, hvad vælger du så med denne hånd? 
 

       D3    KDT96    B8653    9  
 

En uheldig Øst startede med at invitere 

med en lille hjerter. Så vandt Nord 12 

stik. Når du har KDT9, starter man med 

kongen. Det gælder både mod ut og 

farvekontrakter. Nord har så kun 8 

topstik. Spiller man på bedste chance 

topper man klørfarven, og det går galt. 
 

S/ ingen  E9 

   E73 

  72 

  EKB862 

B8652                        D3 

8542                                   KDT96 

 T                               B8653 

 D54                                      9 

  KT74 

   B 

  EKD94 

  T73 
 

Dette spil er et godt eksempel på at 

minorkontrakter er OK i en hold-

turnering. Der var kun et enkelt par i 

feltet, der fik meldt de 6 . Man skal 

huske at trumfe en hjerter. Og så knibe i 

klør, mens man stadig har 10 tilbage i 

tilfælde af fortsættelse i hjerter. Nu går 

knibningen godt, men 12 stik er altid 

sikre. 
 

I serie 1 var alle i ut på Nords hånd 

bortset fra Hans Jørgen og Victor 

Kolding, som meldte og vandt 6 . 
 

I serie 2 var 1 par i 5  (Ø/V), 2 par 

spillede en klørkontrakt og 3 par var i 

3ut. 

 
 

Her kommer et spil, hvor alle par i serie 

1 var uenige om hvilken kontrakt, der 

skulle spilles. 

Syd 2 , Syd 4 , Nord 1ut, Øst 3 , 

Nord 2 , Syd 4 . 
 

I serie 2 var stemningen mere rolig. Her 

var kontrakterne 2 gange 1 ut hos Nord, 

3 gange 2   hos Syd og en enkelt Nord 

spillede 4 . 
 

V/ n/s  KB9 

   ET83 

  BT2 

  E83 

DT73                        2 

54                                   K972 

 E75                               KD843 

 B642                                      DT5 

  E8654 

   DB6 

  96 

  K97 
 

Der var ikke udgang i dette spil, men det 

illustrerer, hvor forskelligt et spil kan 

behandles meldemæssigt. Alle I, der 

ikke deltog, kunne passende studere 

kortene og analysere jer frem til hvordan 

du og din makker ville have meldt. 
 

Sidste kamp i vores lokale serie spilles 

den30. januar. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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  Solskins- 
Turnering 

              søndag den 7/11 
 

Der var fuldt besat. 4 rækker á 12 par i 

Skælskør. Er det mon guldet, der 

trækker? 

Top-5 i rækkerne kommer her: 
 

Orange række 
 

1 Ella Rosthøj – Lars L. Madsen 

   Rødovre/OEJ 64 

2 Vagn Brobæk – Preben Jakobsen 

   Kalundborg/Svinninge  38 

3 Lars Hareskov – Jess Thiersen 

   Blakset/Hovedstaden 38 

4 Svend Mygind – Henrik Parl 

   Skælskør/OEJ 18 

5 Frank Jørgensen – Jørn Vestergaard 

   Hillerød/Hornbæk 17 

Ella & Lars 
 

Blå række 
 

1 Ingelise Andreasen – Jens Peder 

   Jensen, Næstved 39 

2 Kirsten Matthes – Jens Aa. Pedersen 

  Sorø  29 

3 Ib Larsen – Poul Rasmussen 

   Sorø/BK 83  24 

4 Ida Sørensen – Gorm Jensen 

   Sorø  12 

5 Hanne Jensen – Ole Scheel Nielsen 

   Sorø/Skælskør   3 

Ingelise & Jens 

Foto forsvundet    Undskyld! 
 

Gul række 
 

1 Tove Christensen – Freddy Nissen 

   Skælskør  33 

2 Aase Bach Jensen – Joan Meyer 

   Korsør  30 

3 Vibeke Sørensen – Jørgen Hansen 

   Køge  27 

4 Vera Bukhave – Lone Villadsen 

   Ruder 10 Ishøj 26 

5 Hanne Frandsen – Uffe Kjær 

   Kalundborg  18 

Tove & Freddy 

 

Rosa række 
 

1 Susanne Madsen – Benthe Morange 

  BK 83  79 

2 Erik Bendixen – Georg B. Würtz 

Farum/Roskilde 30 

3 Magnus B. Kristensen – Thor 

Baunsgaard, København 24 

4 Margit Hansen – Per Rubæk 

  Næstved  13 

5 Mette Grove – Thomas Gerner 

   Sorø/Blakset    6 

Susanne & Benthe 
 

Her er et spil med krig på kniven.  
 

Ø/ alle  32 

   ET765 

  D4 

  B874 

K8754                        DBT9 

-                                   K32 

 T83                               B97 

 ET953                                      KD2 

  E6 

   DB984 

  EK652 

  6 
 

I de fleste tilfælde var det spar, der vandt 

krigen, men et enkelt tappert par hos 

N/S turde melde de 5 , som vandt 

doblet. 

I Orange række var alle i udgang i enten 

hjerter eller spar. I Blå og Gul række var 

et enkelt par ikke kommet i udgang. 

I Rosa række blev topscoren 3  9 stik 

Ø/V. Hos N/S var toppen 650 for 4  

med 11 stik. 
 

Her kommer et spil, hvor det undrer 

mig, at der kun var ét par, der kunne 

sætte en 4-sparkontrakt hos Syd i 

Orange række. Det er noget med fast 

aftale om signaler. Ø/V kan tage de 

første 4 stik i de røde farver. 

Alle startede med 4 (en enkelt spillede 

E). Efter  E spilles  T til trumf. Højt 

kort beder om højeste farve. E trækkes 

og ruder til trumf. Ok, jeg kan se alle 

kortene, så er det lidt nemmere. 

I Blå række fandt 2 par det sættende 

modspil. 

I Gul række vandt alle 4 , og det 

samme var tilfældet i Rosa række.  
 

S/ ø-v  EKT7 

   KB96 

  54 

  BT5 

B54                        9 

4                                   ET7532 

 E9632                               T 

 K984                                      D7632 

  D8632 

   D8 

  KDB87 

  E 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Fjern ikke 
meldekortene, før 
der er spillet ud ! 
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DM for klubhold 
 

Som lovet i sidste nummer kommer her 

er referat fra Michael Wonterghem, som 

var med BK 83 til DM på Fyn sidst i 

oktober. 

 
Jeg var blevet spurgt, om jeg ikke 

ville prøve at spise kirsebær med de 

store og spille med John Maagaard 

til DM i klubhold og det er jo en 

chance, der er svær at sige nej til. 

John og jeg fik aftalt et system, der 

var forholdsvis enkelt og derfor til at 

huske. Vores holdmakkere var den 

unge Viktor Kolding, der skulle 

trækkes med farmand. Familien 

Kolding viste sig hurtigt at være 

dem, der skulle trække det tunge 

læs med at holde os fri af bunden. 

De spillede til en multi meget tæt på 

10, hvor John og jeg lå noget lavere. 

Dels spillede jeg simpelthen ikke 

godt nok og dels var meldingerne 

heller ikke helt skarpe. Vi havde 

egentligt meget få misforståelse, 

men det var mere i vurderingerne og 

de pressede spil, det kneb. 

132 spil på en weekend er godt nok 

mange, når man ikke har spillet 

meget kort i det meste af to år!! 

Nå vi starter lige med et spil, hvor 

vores unge komet brillierede: 

Viktor skriver: 

”Den går pas-pas, hvor Vest vælger 
at åbne med 1 ru (måske for bedre 

at vise sin hånd, hvis makker siger 1 
spar). Jeg i Nord laver et Michaels 
cuebid, pas fra Øst. Nu sagde min 
far 2ut (Styrke og mindst 3-3 i 
major). Pas fra Vest og nu med 
dobbelt fit knaldede jeg den i 4 spar. 
Min far fik store øjne og måtte sige 
pas. 
Efter ru  Es og mere ruder til trumf, 
trak jeg trumferne fra top fra bordet 
og kunne spille en lille hjerter til 
damen, hvor hjerterbonde faldt 
blank. 
Nu claimede jeg, at jeg ville afgive 
stil til klør es og hjerter es. 
Nu så min far stolt på mig og var 
tilfreds med sin melding. Han krøb 
dog senere til korset og 
indrømmede, at 2 ut var ment som 
10-12 jævne.” 
 

Meget flot spillet af Viktor 

John og jeg spillede som Ø/V 3 klør, 

og efter lidt safespil fik jeg 10 stik. Et 

godt spil til os, selvom vi faktisk have 

5-6 klør i kortene med den heldige 

klørfordeling. 

Skal vi nuppe et af John og mine 

gode spil, kan vi tage et af dem, hvor 

vi var på Rama mod Dorthe og Peter 

Schaltz. Her førte vi faktisk et stykke 

ind i kampen, men det holdt 

desværre ikke hele vejen igennem 

😊 

John åbnede i N med en klør, jeg 

meldte 1 spar i syd og makker kom 

med en hård revers i to hjerter. Da vi 

ikke havde fået aftalt ret meget om 

Voidwood eller renoncevisning, 

lagde jeg mig ret hurtigt i 6 hjerter, 

men magtede da at hive alle 13 stik 

hjem. Jeg var lidt bekymret for 

resultatet, da jeg mener, at der var 

en del på dette niveau, der ville 

melde storeslemmen, men det var 

der ikke et eneste par, der havde 

fundet. Det var faktisk kun ved de 4 

af de 12 borde, man havde meldt 

slem, så et plus på kontoen i det her 

spil. 

Til slut lige lidt i øst og vest. 

Først det der med, at det er træls at 
spille mod topspillere. Det passer 
simpelthen ikke. Rigtig god 
stemning ved alle borde, meget få 
tilkald af turneringslederen og når 
dommen var afsagt, spillede man 
bare videre i god ro og orden. 
Hold da op, hvor er de gode. 
Spillede mod Poul Clemmensen, og 
da jeg havde spillet en kontrakt ned, 
skulle han lige med en virkelig skarp 
analyse til at forklare mig, hvordan 
jeg med en skvis og et slutspil kunne 
have vundet den. Han stoppede 
pludselig op og undskyldte for at 
spille klog, men det er da bare dejligt 
at få lidt gratis undervisning, synes 
jeg. 
De gode kvajer sig også! Så der er 
håb for os alle sammen. Men selv 
når makker siger pas til et cuebid og 
man spiller 4 hjerter på en 1-3 fit, er 
der ingen udskæld, men måske nok 
en undskyldning. Og den gode 
stemning er opretholdt. 
Og hvordan gik det så. Ja vi blev nr. 
10 ud af 12 hold. Må sige at vi aldrig 
kom i nærheden af den bedste 
halvdel, men vi/jeg kunne nu godt 
have givet den lidt mere gas og 
placeret os mere midtskibs. 
 
          Mvh Michael Wonterghem 

 

                          Tak til Michael 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

Du har denne hånd som Syd i en 

holdturnering (ingen i zonen). Makker 

åbner med 1  du svarer 1 .  

Makker melder så 1  og du viser 

minimum (6-9) med 1ut. Makker melder 

nu 3 , og så blev det alligevel din tur 

igen. Hvad nu? 
 

K7    B872    E764    B84    
 

    N         Ø        S         V 

   1        pas     1        pas 

   1        pas     1 ut.     Pas 

   3        pas     ??? 
 

Per Granlund, BK 59 
 

Da det er hold, skal udgangene meldes. 

Makker har 6 klør og 4 spar og 16+ Hp 

Jeg har guldkortene: Ru Es og medløb i 

klør og medhold i Hj. 

Derfor er der kun 2 muligheder: 3 Hj = 

4 farve krav, for at makker skal melde 

og spille 3 ut. 

Den mulighed siger intet om 

guldkortene og benægter Hj-hold. Og 

hvad hvis makker ikke har andet end Hj 

Hx. Melder han så 3 ut? 

Den anden mulighed er 3 ut, som jeg 

vælger, da det viser hold i Hj og Ru. 

Kommer makker tilbage med 4 eller 5 

klør, hæver jeg til 6, da jeg kan forestille 

mig at makker kan have: 

EDxx Ex x EKxxxx og så er 6 klør en 

nedlægger. 

Jeg burde måske have meldt 4 klør? men 

så har makker EDBx Bx xx EKDxx, 

hvor 5 klør går 1 ned, og 3 ut er 

forbigået. 
 

John Heidelbach, BK 83 
 

Vil jo meget gerne melde udgang i hold, 

så 3ut og 5kl er under overvejelse. 

Makker har dog vist (mindst) 10 i de 

sorte farver, så faren for at blive løbet 

over i de røde farver er overhængende, 

hvorfor 3ut synes for risikabel. 
 

5kl er en mulighed, men selv tage 

ansvaret for denne melding ønsker jeg 

ikke. Så det bliver en invitation med 

4kl. Meldingen afgives med god 

samvittighed - spK og mulig trumfning 

i spar samt ru E. Det er op til makker. 
 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Med 9 hcp og bonden tredje i klør 

melder jeg altid 3ut. 
 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Makker på have 4 spar og min. 16 point 

og en længere klørfarve. For mig at se 

har jeg 2 muligheder (da jeg ikke vil 

melde pas). 3 ut eller 4 klør. Af de 2 

muligheder vil jeg melde 3ut. 
Selvfølgelig er der trumfningsmu-

ligheder i spar med en klørkontrakt, men 

jeg synes, der er langt til 5 klør. 
 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Makker må have noget der ligner 16-19 

hp, så jeg tænker udgang er mulig. 

Da makker ikke går over 4. farve, ligner 

det nok ikke 3ut, selv om jeg måske kan 

klare et tvivlsomt hjerterhold. 

Makker må have noget der ligner 6 – 4 i 

klør og spar, og med mine gode points 

og kun 1 hp spild i hjerter, og med 

maksimum samt 3 farve støtte i klør 

tager jeg chancen med 5 klør. 

Alternativet er at melde 4 klør, men det 

vil nok være for forsigtigt i en 

holdkamp. 

Denne meldeopgave er fra et ældre sæt. 

Der var så ”karaktergivning” og resultat 

med antal meldinger. Lidt overraskende, 

at 3 ut er så dårlig en melding. Det var 

læsernes favorit. 

De 3  kunne være et slem-forsøg, som 

accepteres med et cuebid i ruder. 3ut 

havde været for at spille. 

 
 

melding score panel læsere 

3 ♦ 100 16 27 

4 ♣ 90 4 12 

4 ♥ 90 1 2 

5 ♣ 80 4 19 

4 ♦ 70 1 2 

3 ♥ 70 1 0 

3 ♠ 60 1 1 

6 ♣ 10 0 0 

3 NT 0 0 33 

Pas 0 0 2 

 

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

 

 

 

 

Undervisning 
 

Undervisning 4. december i Slagelse. 

Check distriktets hjemmeside, for at se 

om der er flere ledige pladser. 

 

 

 

 

VIG BRIDGE CLUB 
 

INDBYDER TIL  
 

 
 

NYTÅRSBRIDGE 
 

ONSDAG d. 29. DECEMBER 
START KL. 13.00 – CA. 17.30 

AKTIVITETSCENTRET, MØLLEVEJ 7, 
4560 VIG 

 

Parturnering for maximalt 24 par 

fordelt på to rækker efter styrke.  
 

Indskud 100 kr. pr. spiller. som 

inkluderer kransekage og 

mousserende vin ved turneringens 

afslutning. Præmier til de to første 

par i hver række.  

Kaffe (ad libitum) og vand kan købes 

undervejs til en pris á 10 kr. pr. 

person/flaske. 
 

Parvis tilmelding til Henrik 

Marstrand Dahl. e-mail: 

henrik.marstrand.dahl@mail.dk 

eller tlf. 20 72 71 22 senest den 16. 

december 2021. 
 

Forudbetaling til foreningskonto 

0537 konto 0000805920. Husk at 

oplyse navn ved indbetalingen.  

Vi tilslutter os DBf´s anbefaling om 

gyldigt Corona-pas. Dette skal 

kunne forevises på anmodning.  

Tilmeldingen er først endelig, når 

indskud er modtaget.  
 

Deltagerliste bliver opdateret 

løbende på klubbens hjemmeside 

under fanen “Nytårsturnering”. 
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Min hemmelige 

makker 
 

Det var så 2. runde i 

vores holdturnering. 

Dette spil voldte ikke 

problemer for mig, idet jeg havde helt 

normale meldinger og i øvrigt lagde de 

kort til, som makker bad om. 
 

Vi starter lige med meldeforløbet, hvor 

jeg sad Nord: 
 

        N          Ø          S          V 

                                1         2    

       3         4        4          alle pas 
 

Makker fik  E i udspil efterfulgt af K.  

Dette var så, hvad makker kunne skue 

udover i stik 2 med 12 kort tilbage: 

 

S/ alle  D83 

   - 

  8542 

  KDT83 

                         
E                                   4 

                                 

                                        
  EKB974 

   B 

  ED6 

  B5 

Vest fortsætter med  K. Kan du vinde 

de 4 ? 
 

Makker bad om en ruder og bekendte 

selv med  B. Jeg syntes, det så 

mærkeligt ud og Vest var da også 

forbavset. Han spillede ikke ud til næste 

stik, han var sikker på, at makker havde 

trumfet. Det havde han ikke! 

Makker tog næste stik, lige meget hvad 

Vest spillede. Trak 2 x trumf og fjernede 

E hos modspillet. Inde igen spillede 

han trumf til damen og de rejste klør. 
 

S/ alle  D83 

   D 

  8542 

  KDT83 

5                        T62 

EK853                                   T9764 

 KT3                               B97 

 9742                                      E6 

  EKB974 

   B2 

  ED6 

  B5 
 

Makkers forklaring var ultrakort: 
 

”Øst må ikke komme ind og spille ruder 

før E er væk. Der er kun én indkomst 

til klørfarven, og det er D.” 

 

Et meget dekorativt eksemplar 

 af klør es 

Hvad meldekassen gemte 
 

Her er kortmappen. 

Nå, vi spiller hold i Svinninge og skal til 

at spille spil 12. Vi åbner mappen, som 

gerne skulle se nogenlunde ud som 

denne. 

Det gjorde den ikke. Den ene lomme var 

tom- Vi går naturligvis over til bordet 

hvorfra mappen kom. Der blev kikket 

over alt, men til sidst blev vi opfordret 

til at tage det samme spilnummer fra B-

rækken) Få sekunder efter: ”De 13 kort 

er her!”. Det viste sig at de 13 kort var 

gået i meldekassen og ikke i mappen.  

Flere spillere havde allerede telefonerne 

klar til et foto, men den lidt uheldige 

spiller nægtede at lade sig fotografere. 

Redaktionen har dog fundet et billede, 

som fint illustrerer ”stemningen”. 

 

BK 83 
 

Juleturnering 
½ Sølv 

Mandag den 27. december,  
kl. 19.00-ca.22.30 

Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 
7, 4200 Slagelse. 

 
Der spilles i seedede rækker. 
 
Præmier og Sølvpoint 
 
PRIS:  
kr. 125,- pr. spiller for 2 stk. 
smørrebrød 
 
Kaffe/te/kakao hele aftenen. 
 
SYDBANK reg. nr. 6820 konto nr. 
1276778 
Husk navn og meget gerne dit DBf 
nr. 
 
TILMELDING: 
 Mail 2312@mail.dk eller centrets 
tlf. 5852 3886 
 

Sidste frist for tilmelding: 
Torsdag 23/12 2021. 

 
Max. antal deltagere: 50 par 
 

 
 

Ses vi? 
 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Fra gamle dage 

       For ca. 20 år siden: 
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ÅBEN PAR 
 

A: 

Distriktsmesterskabet blev afviklet i 

Slagelse med deltagelse af 3 par.  
 

B: 

Distriktsmesterskabet blev aflyst i 

denne sæson på grund af for ringe 

tilslutning. 
 

Det var så den sidste version, der blev 

aktuel. Der må være noget galt.  

Jeg tror, det hele er startet med, at der er 

fri tilmelding til DM. Endvidere tror jeg, 

at ”almindelige” klubspillere ikke har 

lyst til at spille mod de lidt stærkere par. 

Dem undgår de jo i alle andre 

turneringer, hvor man spiller i seedede 

rækker. Dette giver så øget tilmeldinger 

til de klubarrangerede turneringer. 

Vi, der kan huske ”gamle dage”, må 

trøste os med, at det var anderledes 

engang for længe siden. 

 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

20. november blev der spillet en enkelt 

kamp i mellemrækkerne. Her er 

resultater og spil for vores 4 hold. 
 

Mellemrække 1 
 

Anne Marie Frøhlich - John Maagaard 

92-56 

John er placeret som nr. 12 med 28,75 
 

 

Ole Colding-Olsen – Michael Soetmann 

36-94 

Med 36,53 er Ole placeret som nr. 9 
 

Vi prøver at finde et spil, hvor der er stor 

forskel på resultaterne for vores 2 hold. 

Til venstre for dig (Nord) åbner Øst med 

3 . Makker dobler og næste hånd 

passer. Der er en del muligheder. Hvad 

vælger du med denne hånd? 
 

   6543    K62    DB97    E8 
 

John Maagaard – Hans Knudsen sad ø/v 

mod 4 , som de satte 2 gange. 

Familien Kolding sad n/s og valgte at 

passe doblingen. Ikke så godt da ø/v fik 

10 stik i ruderkontrakten. 

Pia Larsen – Vagn Brobæk sad ø/v og 

kunne ikke sætte den gode 3 ut hos n/s. 

Ole Colding – Martin Frandsen kunne 

ikke stå for fristelsen og satsede 

forgæves på point. De lod doblingen stå 

og måtte se modstanderne tage 10 stik. 
 

Sådan så det ud: 
 

Ø/ ingen  6543 

   K62 

  DB97 

  E8 

EK7                        9 

D9754                                   T 

 4                               EKT6532 

 B965                                      D432 

  DBT82 

   EB83 

  8 

  KT7 
 

Jeg troede ikke mine øjne, da jeg i næste 

spil så, at 7 af de 12 par var i 6 . Resten 

var i 4 . 7 par fik 10 stik og resten 9. 

Selvfølgelig er sitsen 4-1 i spar ikke et 

stort chok. Børnelærdommen siger, at 

der skal 35 point til en slem. Det er der 

slet ikke her. Nu er det dog ikke børn, 

der spiller her      . 
 

V/ n/s  EB853 

   KBT82 

  53 

  D 

9                        KT64 

E976                                   D543 

 864                               K2 

 B8542                                      976 

  D72 

   - 

  EDBT97 

  EKT3 
 

Mellemrække 2 Y 
 

 

Kampresultater: 

Bent Daugaard – Eigil Sjøgaard 

42-131 

Bent er nu nr. 5 med 50,45 
 

Ib Larsen – Vera Bukhave 

83-53 

Ib er placeret som nr. 3 med 69,23 
 

Her er et spil, hvor det kniber for 

holdene at finde en kontrakt, der kan 

vinde. 

Kun en klørkontrakt hos ø/v har succes. 

Hverken Øst eller Syd har en 

åbningshånd, så der bliver Vest, der 

åbner ballet med 1 . Her er der en 

oplagt 2 -melding hos Nord (begge 

major). 

Øst kan så med en dobling fortælle, at 

hun i hvert fald kan straffe den ene 

farve. 

Syd har mulighed for at vise lige længde 

i de 2 majorfarver ved at redoble. Nord 

ender i 2  D. 

Bent Daugaard-Hans Henning Nielsen 

(S) endte i de 2  D med 6 stik og 500 

ud. 

Bodil & Ole Halvorsen spillede 2  som 

Ø/V med 5 stik, men var ikke doblet. 

Det kostede så kun 150. 

Ib Larsen-Jens Erik Jensen spillede som 

N/S mod 3 , som vandt. Deres makkere 

Ida Sørensen – Gorm Jensen sad Ø/V og 

spillede mod 3  hos Syd, der gik 3 ned 

til 300. 
 

Ø/ n/s  KD54 

   K9753 

  D 

  D42 

E2                        T976 

-                                   ED862 

 K9864                               5 

 EK9653                                      T87 

  B83 

   BT4 

  EBT732 

  B 
 

Her er et spil, hvor du giver din makker 

Nords hånd. Du sidder Syd og åbner 

med 1 . Hvor ender I? Der er 12 

nemme stik, men ingen borde kom i 

slem i række 2 Y. 
 

Ø/ ingen  8752 

   E8 

  K3 

  KBT93 

43                        T6 

T6                                   K9742 

 EDBT984                               65 

 52                                      8764 

  EKDB9 

   DB53 

  72 

  ED 

 

De 2 næste kampe spilles 8. januar. 
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POKALTURNERINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

21/11 blev 2. runde af pokalturneringen 

spillet. 

I 

I runde 2A for hold, der vandt i første 

runde havde vi Vagn Brobæk med. De 

vandt deres kamp uden at spille, så de er 

nu efter 2 sejre direkte med i runde 4. 
 

Sten Eske, Ballerup – Vagn Brobæk, 

Kalundborg.         Vagn  VUK 
 

I runde 2B mødtes 2 af distriktets egne 

hold.  

Ib Larsen, Sorø – Michael Høigrav-

Huus, Holbæk spillede om muligheden 

for yderligere deltagelse i turneringen. 

Vi har været så heldige at få et referat 

fra Ib. Det blev en kneben sejr til 

udeholdet fra Holbæk på  80-84 

 

Ib skriver: 
 

Det var, som ventet, et hyggeligt og 

meget tæt lokalopgør. Som resultatet 80 

– 84 også viser, var der kun få sving 

undervejs i de 40 spil. Hjemmeholdet 

havde et lille forspring hele vejen til spil 

32. Inden de sidste 8 spilførte vi med 12 

imp, men tabte desværre de sidste 8 spil 

med 16 imp. Så øv her fra, men tillykke 

til Michael Huus og holdkammerater, 

og god vind videre i turneringen.  

Her er så et flot spil, refereret så godt 

jeg kunne huske det. 

N/ ø-v  83 

   95 

  KBT732 

  T84 

KBT92                        E5 

ET732                                   KB6 

 4                               ED986 

 E9                                      D73 

  D764 

   D84 

  5 

  KB652 
 

Meldeforløbet kan jeg ikke huske helt i 

detaljer, men i hvert fald åbner Michael 

Huus i øst med 1 UT. Ditte Huus i vest 

starter med at overføre til sparfarven. 

Der efter melder vest 3 hjerter og 3 spar 

fra øst. Nu følger nogle Trelde 

meldinger, som jeg ikke helt kan huske, 

men kontrakten ender i 6 spar. 
 

udspil: ♦ 5 
 

I håb om en trumfning, spiller jeg ruder 

5 ud. Den tager kongen med i nord til 

esset i øst. Nu spiller øst ruder dame, i 

håb om at kunne kaste klør 9 på bordet. 

Jeg trumfer selvfølgelig, og bliver 

overtrumfet. Hjerter hjem til kongen, og 

ruder til trumf. Spar til spar es, og 

hjerter bonde - dame til esset på bordet. 

Nu trækkes spar konge, og så kan 

spilfører bare vente på at jeg trumfer 

med spar dame og er slutspillet i klør. 

Flot spilføring og 12 stik. 

 

Det sidste af vores hold vandt deres 

kamp for overlevelse. Det var John 

Maagaards hold, der vandt 129-108 over 

Erik Rolf Olson. Vi har så 2 hold med i 

3. runde (og Vagn i 4.) 

 

Breddepokalen 
 

Distriktet har 3 hold med i denne 

turnering. Resultaterne fra 1. runde: 

Jørgen Junge, Kalundborg – Ole Riis 

149-38 

Ove Bech – Lars Tymark, Kalundborg 

34-38 

Ivan Jørgensen, Tuse Næs – Torben 

Møgelhøj     76-49 

Fra denne sidste kamp kom dette referat: 
 

Som et nyt tiltag fra DBF er der i år 

oprettet en pokalturnering sideløbende 

med den ”rigtige” pokalturnering – dog 

med krav om at holdets handicap-

gennemsnit ikke må være under 25. En 

glimrende mulighed for alle os, der 

aldrig bliver verdensmestre eller 

lignende. 

Det eneste skuffende er, at der kun er 

tilmeldt 29 hold, heraf 3 fra vores 

distrikt. 

Dagen oprandt for den første kamp, 

hvor vi havde trukket hjemmebane. Der 

blev blandet 32 spil, medens der blev 

nydt et glas bobler. Stemningen var god, 

vi fik meldt de udgange, der skulle 

meldes, og sat modstanderne i et par 

udgange. Ved pausen var der store smil 

og en lettet stemning, med 55-14 i vores 

favør. 

Straks efter pausen får vores 

modstandere meldt en hård udgang og 

får flere gode resultater. Jeg begynder 

at blive bekymret. I den lille pause efter 

de første 8 spil, siger min makker ”lad 

være at brænde sammen” – hmm hun 

kender mig. Den første hånd efter den 

psykiske førstehjælp ser sådan ud som 

giver: 

♠D73 DJ107654 7 ♣J4 
 

Jeg melder uden tøven de 3  (da vi ikke 

er i zonen). Ø melder 4♣, makker melder 

4  uden at blinke, V melder 5 ♣, alle 

pas. Da bordet kommer ned, ser vores 

modstandere bedrøvet på hinanden – en 

brændt storeslem. Kortfordelingen var: 
 

N/ ø-v  D73 

   DBT7654 

  7 

  B4 

EB82                        KT6 

E8                                   K 

 KB543                               E2 

 T6                                      EKD9532 

  954 

   932 

  DT986 

  87 
 

Ved det andet bord åbnede N med 2  

(multi) efterfulgt 3♣ – pas – 3 . N 

passer - Ø 5♣ alle passer. Så ikke noget 

stort sving – spærremeldinger er ikke 

altid af det onde. En enkelt udgang til 

vore modstandere og anden halvleg var 

færdig med en score på 21 – 35, men 

samlet er vi videre med 76 – 49. En 

hyggelig søndag eftermiddag var gået. 

Vi glæder os allerede til næste runde. 

Jeg håber, at mange flere hører om 

breddepokalen, og at der kommer en 

meget større tilmelding næste år. 

Med på holdet var foruden mig selv: 

Sanne Voss, Flemming Larsen og 

Birgitte Daugaard. 

Ivan 

 

Næste runde spilles 23/1 
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