BRIDGE
I Vestsjælland
Hvem havde troet det? Et gensyn med det
spændende blad, som brat blev standset af
bestyrelsen - nu for præcis 10 år siden. Det
var godt nok på grund af omkostningerne,
men de er nu forsvundet. Bladet er gratis,
så fremover kan indvendingerne kun
komme på grund af indholdet. Nu kan vi
holde bestyrelsen uden for indflydelse,
men spalterne er åbne også for dem .
Personen, der fik ideen til denne
genopstandelse, er skjult for offentligheden, men er kendt af redaktionen.
Når du læser bladet, er dette spalte 1. Lige
til højre har du spalte 2 etc. På næste side
findes spalte 5,6,7 og 8.
Bladet er således ikke velegnet til udskrift
med sammenfoldning og hæftning. Skriv
det ud, hvis du foretrækker papir. Ja,
tiderne skifter.
Næste nummer kommer til december, så
fat telefonen eller tastaturet og send lidt til
redaktionen.
Bridgerelaterede annoncer er velkomne.

Du mangler klør dame
KT5

EB4

Du kan prøve en knibning, men hvilken
vej skal du gøre det? Det er umiddelbart en
50% chance.
Noget du kan overveje er at spille dig fri i
de øvrige farver, og få modspillet til at
begynde på klørfarven, og problemet er
løst.

Nr. 1 15. årgang: November 2015
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761

Send din E-mailadresse til
redaktøren og få bladet
tilsendt direkte,
eller hent det på distriktets
hjemmeside.

Ole Colding-Olsens hold

Spil ikke for hurtigt!

i mellemrække 2
y er kommet
flyvende fra start.
De har efter to
kampe en score
på 34,57 af 40
mulige. I første
kamp vandt de
med 20 - 0. Her var Pia Larsen og Jan
Petersen Ø/V i en doblet lilleslem på disse
kort. Næsten alle borde var i 6 . Når
kontrakten var hos Øst, blev 8 spillet ud
af alle sydspillere.

Din dristige makker med 8 HP har sat dig i
en 3 ut som Vest.
Du har 6 stik i de 3 andre farver.
Du får 7 i udspil. Dine og bordets kort i
hjerter er:

N/Alle
Årets Pokalturnering er i gang. Distriktet
stiller med 7 hold.
EKDT865
98
D
D65

Første runde har spilledag 8/11. Mon ikke
vi får et par spil fra kampene i de næste
numre. Desværre var der ingen lokalopgør.
Leif Hansen – Peter Møller Nielsen, Vig
BC
Thomas Nielsen, Kalundborg BK - Nils
Trier
Hans Jørgen Kolding, BK 83 – Niels
Jørgen Engel
Gudmundur Asgeirsson – Per Granlund,
Svinninge BK
Torben Sværke – John Maagaard, BK 83
Jan Petersen, Kalundborg BK – Arne
Steen Sørensen
Brian Fairchild Olsen BK 83– Jens
Krusaa

B6432
BT985
K42
N
V Ø
S

D6

KT82

Du lægger en lille fra bordet og Syd
stikker med B og du med damen.
Du spiller nu 6 til T og bliver ked af
det. Nu har Nord E9 tilbage.
Mon ikke Syd havde nøjes med 9, hvis
hun havde den?
Ja, du havde sikkert brugt 8 og ikke
tieren, men andre kan jo gøre forkert!

74
ED75
E732
EB9

B932
KT
K64
T873
Den rigtige kontrakt nås, hvis man bruger
overføring på åbningen 1 ut. Hvis Øst
åbner med alt andet end 1ut viser Vest sin
sparfarve og kontrakten ender hos Vest.
Vest kan have svaret 3 på åbningen 1ut
(sleminvit.). Er den på Vest´s hånd
kommer der normalt ruder ud nordfra, og
chancerne et væk med K og K begge
ude af plads. Med ruder ud må spilfører
selv åbne for klørfarven, så der er en taber
i klør og hjerter.
Er det Øst, der efter overføringsmelding er
spilfører, kommer der klør ud fra
modspillet og kontrakten er hjemme.
Spillet talte godt på multihold.

Et spil for viderekommende
Fra holdturneringen i Svinninge BK.
ED87
K76
94
E852

N
V Ø
S

T964
EB92
EK
KDT

Syd er giver og starter med pas. Vest
melder 1 , og slut kontraken bliver 6 på
Vest´s hånd. Nord spiller 7 ud.
Har du en plan? Hvis D er i plads, er der
ingen problemer med mindre KBx sidder
hos Nord. Nu har du ikke set fordelingen,
så prøv at lægge en spilleplan. Når du
spiller spar fra bordet bekender Syd med
3. Mere hjælp får du ikke. Se længere
fremme i bladet, når du har tænkt over det.
En taber i spar og hjerter truer.

Vær med!

Distriktets holdturnering

Min ”nye” makker

For at bladet skal give
et billede af Distrikt
Vestsjælland, må også
læserne være aktive.
Der er ingen begrænsninger i bladets
størrelse. Vi ser gerne,
at alle klubber sender lidt til bladet. Ikke
nødvendigvis om et spil, idet også sjove
bemærkninger om livet i klubben sender
signaler rundt.

Øst spillede 3 ut ved 7 af de 10 borde i
distriktets serie 1. 5 gange spillede Syd en
lille spar ud og ved de 2 sidste borde kom
hhv. D og D ud.
Det var dagens første spil. Der var 2 par,
der fik 9 stik. Det er ikke muligt, bortset
fra hvis Syd (efter sparudspil) ikke bruger
en honnør i stik 2, når der spilles en lille
klør mod bordets K98.
Man kan ikke ved rimeligt modspil få
mere end 3 sparstik, ét i både hjerter og
ruder og 3 (4?) klørstik. 3 Ut-kontrakten er
dog meget naturlig at komme i en
holdturnering.

Nye læsere kan begynde her

Alle

må sørge for, at bladet bliver
alsidigt både hvad stof og geografisk
spredning angår. Redaktørens mail-adresse
står øvertst i 2. spalte side 1.
Næste nummer kommer til december.

Hvorfor går edderkoppen
bridgeundervisning?

ikke

til

Den lærer det hele på nettet.

Senior par 29/11
Sidste
tilmeldingsfrist
er 15/11. Det kan
nås endnu!

N/-

T
ET65
KT952
654
9732
KD97
B8
K98

N
V Ø
S

EKB
43
E764
ET73

D8654
B82
D3
DB2
Hvis vi kikker på det samme spil i serie 2
(12 hold), så var alle sanskontrakter (11)
på Øst´s hånd.
Lidt bemærkelsesvædig var, at kun 4 par
var i udgang, medens 7 par stoppede i 2 ut.
Resultaterne varierede fra 8-10 stik.
Alle var enige om sparudspil bortset fra en
enkelt, der spillede B ud. Her fik Øst
imidlertid 10 stik. Det ser svært ud at få de
10 stik, men man kan være heldig.

Det er jo ikke alle, der kan huske ham fra
de gamle blade, så lige lidt forhåndsomtale. Jeg spillede i et par år med en ret
god spiller, der i et par år opholdt sig i
Danmark. Det medførte, at der var en del
gode eksempler i det hedengagne
bridgeblad på hans til tider fremragende
spilføringer, modspil og analyser.
Det er nu snart
mange år siden min
sydamerikanske
makker forlod mig.
Nu var det ikke kun
på grund af mit ikke
så gode turneringsspillerniveau.
Det var også noget med klimaet. Det var
for fugtigt i Danmark, så han måtte
beklageligvis tage turen tilbage til
Sydamerika. Vi har dog ikke helt mistet
kontakten. Han skriver til mig i ny og næ.
Han spiller stadig bridge i den lokale klub.
Standarden derovre er efter hans opfattelse
på linie med en bedre klub i Vestsjælland.
Sidst han skrev, kunne han ikke dy sig for
at mindes et spil, hvor jeg imponerede
ham. Det skete ikke så tit. Hans
hukommelse er helt intakt, må jeg sige.
Jeg havde glemt alt om spillet, selv efter at
have genset det.
Som sædvanlig var jeg Syd.
Vest åbnede med 1 . Makker meldte sin
hjerterfarve. Øst var for svag til at melde
andet end pas, og jeg sprang til 3ut fulgt af
3 gange pas. Udspillet var B.
Spillet ser du i næste spalte.

V/NS

B6
KD972
KB43
K2

EK8
EBT4
T5
BT97

N
V Ø
S

D9543
865
9672
4

T72
3
ED8
ED8653
Efter at have set bordet begyndte det at
dæmre. Jeg husker godt, at makker smilte
venligt til mig efter spillet, men i
virkeligheden var jeg vildt ukoncentreret.
Jeg bad om 2 fra bordet, og tænkte så, at
når jeg havde taget stikket på bordet, ville
jeg vildlede modspillet ved at lægge 8.
Som tænkt så gjort.
Jeg nåede ikke at bede om en ruder fra
bordet, før Vest havde spillet klør ud igen,
og hans makker Øst kaldte nu i spar med
3´en.
Uha!
Nå, men jeg kunne tage mine 9 stik nemlig
5 i klør og 4 i ruder.
Mere blev det ikke til. Lidt slukøret måtte
jeg konstatere, at makker havde det brede
smil på. Jeg fattede ikke, at det skulle være
så flot at miste det første klørstik.
Makker sagde: ”Hvordan ville du ellers få
9 stik”?
Redaktionen og DBF anbefaler:
Spil ikke sur !
Spil Bridge !

Men ikke samtidig !!

Handicaplisten
Hvad skal vi med handicap?
En ting det kan bruges til, er at hjælpe alle
turneringsledere,
der
skal
oprette
startlister. Nu kan alle spillere indplaceres
på listen efter deres handicap. Det med
selv at ønske indplacering i en bestemt
række er nu ikke muligt mere.
Bridgen er imidlertid stadig den samme,
hvilket også kan siges om præmier og
mesterpoints.
Er du ikke interesseret i handicap, ja så
kan du bare spille, som du altid har gjort.
20. oktober var toppen på distriktets
handicapliste denne:

Redaktøren magtesløs
Spil 12 i Jyderup BK 19/10.
Redaktøren (Nord) blev rigtig glad for sin
hånd. Kun 4 tabere. Klar til en kravåbning.
Vest var imidlertid giver og skulle derfor
melde først. Hun lammede mig totalt med
åbningen 1 . Det blev fra min side Pas
under hele meldeforløbet. 3 hænder havde
en renonce, så der var en masse forskellige
resultater. Hos os endte Ø/V i en rigtig god
3 , som vandt. Du læser sikkert dette før
din makker. Giv makker min (N) hånd, og
lad hende prøve at melde den efter en
sparåbning.
V/NS

EKT8652
EDB
KB8
4
N
K874
V Ø
EK5432
S
65
T96532
T98
T972

1 Karsten Meiland, BK 83
6,68
2 Jette Knudsen, BK 83
7,00
3 Jan Petersen, Kalundborg BK 8,67
DB973
DB76
ED43

DM for klubhold
24./25. oktober blev DM for klubhold
afviklet i Hobro.
BK 83 med Karsten Meiland, Karsten
Hansen-Nord, John Maagaard og Niels
Skipper spillede mod de 11 andre
distrikter. De endte som nr. 6. Det må
siges, at være en betydelig forbedring.
Bedste placering i de sidste 7 år er:
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Hvem er ham dér Karsten? Det må du nok
spørge om, men han har ført sig frem i
mange år.
På billedet kan du se ham få overrakt
vinderpræmien ved en tidligere lejlighed
ved en af distriktets store turneringer.
Hårfarven er iøvrigt ikke den samme mere.

9
9
8
7
10
10
8
11

Altså den kortblandemaskine 

Kalundborg
BK 83
BK 83
BK 83
BK 83
Kalundborg

12
11
11
12
12
10

Havde det ikke været for ”skandalen” mod
det ene bundhold med et nederlag på 0,56
– 19,44, så var placeringen blevet endnu
bedre.
Tillykke fra redaktionen!
Et godt spil fra kampen mod Bornholm:
N/Alle

Resultater:
A-rækken:
V5
Ø3
S4 D
N5 D
B-rækken
Ø5 D
Ø5
N3
Ø3

En opgave

E984
T2
62
DB984

Syd er i 3 ut uden indblanding fra Ø/V
1 - 1 ut - 3 ut var meldingerne.
N/NS

E74
ET6
EK752
KT

K82
D95
B9864
62

N
V Ø
S

Du (Vest) spiller 2 ud til makkers B
(Nord havde vist ruderfarve). Syd
bekender med 3. Makker spiller nu 5
tilbage, som Syd stikker med T og du
stikker med kongen og Nord får stikket. Er
der noget du eller din makker har gjort
forkert? Jeg kan ikke se det!
Spillet kommer i
nummer.
Spilfører er min
makker, og han er go´.

næste
”nye”

D32
KD4
BT743
75
N
V Ø
S

T
EB9763
ED8
E63

KB765
85
K95
KT2

Hvad melder du?
Du sidder med disse kort og skal åbne for
meldingerne.
KB654, ED3, D98, E8

Karsten vandt 4 11 stik som Øst med
udspil 8. Ved det andet bord holdt John
og Niels Øst i 9 stik i 4 med udspil 7.

Åbner du med 1 ut eller 1 ?
Lige meget hvad du gør, ser næste melding
ud til at blive et problem.
Hvordan viser du både 15-17 og 5-farven i
hjerter?

Det ”unge” par (2 x Karsten) forbedrede
deres handicap med 0,76 !! under DM.

Send en mail til redaktionen!
Evt. forslag kommer i næste nummer.

En mulig løsning?

Solskinsturneringen

Her er så spillet fra Svinninge BK. Har
Nord KBx er alt håb ude. Chancen for at
Syd har K er 50% - dog mindre for K
nøjagtig tredje. Det er Syd, som skal
slutspilles for at undgå hjerteknibningen.
Når du spiller en lille spar fra bordet
bruger du D, som holder stik. Hvilken
chance er størst. Sparene 3-2 er mere
sandsynlig end 4-1. Hvis vi bruger det som
udgangspunkt trækkes E og når B
falder ud er sagen klar. Skulle kongen
falde, er der stadig hjerterknibningen som
vinderchance, når Nord kommer ind på
B. Træk alle ruder og 3x klør og sæt Syd
ind på K. Hun er nu tvunget til at åbne
hjerterfarven
eller
spille
ud
til
dobbeltrenonce. Der var ingen, der fik 12
stik.

1.
november
afholdt
Skælskør og omegns BK
en stor guldturnering med
deltagelse af 72 par. De
kom fra hele Sjælland,
endog flere Københavnere
havde vovet sig til Udkantsdanmark!
Distriktets egne spillere ses fremhævet.
Resultaterne:
A-rækken
1 Irene K. Collet - Jens T. Hansen
2 Ingelise & Karsten Meiland
3 Carl Andersen - Gorm Jensen
B-rækken
1 Kirsten Rask - Haakon Wallmark
2 Birgit Brix - Erik Madsen
3 Hans Kierkegaard - Jens Meedom
C-rækken
1 Sonja Rasmussen - Tove Aa. Jakobsen
2 Kirsten Ellekær – Søren Wendelin
3 Ingvar & Niels Erik Jensen
D-rækken
1 Christoffer & Svend Mygind
2 Annelise Nordenstedt – Kell Munkløv
3 Kirsten Marie & Hans C. Nielsen
E-rækken
1 Camilla & Knud Flensted
2 Grethe Andersen – Bodil Vestbjerg
3 Bente Müller – Anne Marie Schmidt
F-rækken
1 Vibeke Nielsen – Gitte Worsøe
2 Birgit & Frederk Wedell
3 Marie Louise & Torkild Foss

S/-

B5
84
DT8753
B96
ED87
K76
94
E852

N
V Ø
S

T964
EB92
EK
KDT

K32
DT53
B62
743

Efter orkanen mødte jeg edderkoppen i
haven:
”Du har måske travlt i dag”?

svaret var: ”Ja, netop”.

En af de folk,
der
oftest
kommer
i
rampelyset er
vores formand
John Maagaard.
Han
får
5
skarpe stukket
ud af redaktøren.

1 Har bestyrelsen planer om større
ændringer i tankerne?
Nej, egentlig ikke.
2 Har du - lige som mange andre problemer med dine nuværende makkere?
Her må jeg sige nej. Hvordan mine
makkere har det, må du spørge dem om.
3 Hvilke ugedage spiller du ikke bridge?
Jeg spiller ikke om fredagen.
4 Har du stadig ambitioner om at blive
Danmarksmester?
Ha, ha, Der var engang for mange år
siden, men ikke mere.
5 Der er meget få problemer med de ting
distriktet arrangerer. Hvordan kan det
være?
Vi har i distriktet en meget kort
beslutningsvej og et særdeles godt forhold
til vores klubber og medlemmer.

Vent med at fjerne
meldekortene fra
bordet, indtil der er
spillet ud !

Lovens lange arm

§ 31

Først
turneringslederes
ønskedrøm.

Du har åbnet med 1 uden for tur, hvor
det var makker, der skulle åbne.
Turneringslederen tilkaldes og forklarer, at
hvis næste hånd accepterer, meldes der
blot videre, som om det var dig, der skulle
åbne. Drømmen gik i opfyldelse. Næste
hånd accepterer .
Nu kommer vi til problemet, hvis accepten
ikke kommer. . Her er der 2 muligheder.
Det var makker eller modstanderen til
venstre, der skulle åbne. Her siger loven:
Thi kendes for ret:
Hvis den fejlende har budt
uden for tur, og det var
MTV's tur til at melde, og
den fejlende ikke tidligere
har meldt, eller det var
den fejlendes makkers tur til at melde, skal
den fejlendes makker passe under resten af
meldeforløbet.
Dette er den korte version. Der kan være
andre konsekvenser ved åbning uden for
tur. (f. ex. med ubeføjede oplysninger).
D.v.s. Her tages meldingen tilbage og din
makker, som skulle åbne skal passe under
resten (hele) af meldeforløbet, medens du
må melde lige, hvad du vil.
I næste nummer ser vi på, hvad der står i
loven, hvis det var modstanderen til højre,
der skulle have åbnet.
Det er ikke helt ligetil med paragrafferne.

