
BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Vigtig information 
 

Referat fra generalforsamlingen på bladets 

redaktion. 

Tilstede var redaktøren og de 5 

medarbejdere. Af hensyn til medarbej-

dernes anonymitet og sikkerhed nævnes 

ingen navne. Der har før været personlig 

kritik overfor enkelte medarbejdere fra 

useriøse bridgespillere, og det ønsker vi 

ikke gentaget. 
 

1 Siden sidst. 

Der var jo gået 10 år siden sidste 

generalforsamling, og redaktøren gennem-

gik med et kort resumé disse års vigtigste 

begivenheder. Det skal bemærkes, at 

modstanden mod bladet i distriktets 

bestyrelse var aftaget noget på det sidste. 

Tværtimod var der tilfredshed med den 
megen positive omtale blandt andet af 

distriktets formand. 
 

2 Regnskab 

Flere af bladets medarbejdere gjorde 

opmærksom på øgede udgifter til rensning 

af tastaturene. Dette er en nødvendighed 

for at undgå for mange trykfejl. Det blev 

nævnt, at hvis ikke det var fordi 

benzinprisen var faldet, så var kørslen 
rundt i distiktet et stort problem. For 

øjeblikket er der ingen penge i kassen. 
 

3 Valg. 

Alle genvalgtes med akklamation. 
 

4 Fremtiden. 

En enig forsamling bakkede op om 
synspunktet, at fremtiden er uvis. 

Der blev sluttet af med et enkelt hurra. 

Redaktøren bød kun på et glas vand på 

grund af den tomme pengekasse. 

Nr. 4   15. årgang   Februar 2016 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk  

5927 7761 

 

E-mails fra læserne 
 

Det var da et underligt billede af 

distriktets kasserer i sidste nummer. Er 

billedet taget fra politiets arkiver? Har 

han tidligere domme? Kan vi få en 

forklaring? 

                  En bekymret læser fra BK 83 

 

Det har vist sig, at Poul for mange år siden 

har været medlem af ”Bjørnebanden”. 
Hvis du ellers kender dit 

Anders And, vil du vide, at 

nr. 

 

 

 

 

blev båret af bandelederen. Han var den 

klogeste af de tre brødre. Du vidste måske 

heller ikke, at bandemedlemmerne havde 

det samme nummer på hele tiden? 
Det hele var altså bare for sjov. Undskyld 

til Poul, hvis nogen af læserne har 

misforstået noget. Sådan kan det gå, når 

redaktøren laver ”numre”. 

 

Fra ”gamle” dage 
 

Det stod i bladet for 21 år siden: 
 

Distriktets holdturnering 
 

Serie 1: 

Resultater efter 3 kampe 
 
1 Lene H. Jespersen 69 

2 Aase Jensen  60 

3 Karsten Skjoldager 48 

3 Chr. Holm Jørgensen 48 

5 Preben Jakobsen 47 

6 Hanne Knudsen 31 

6 Arne Rosenkilde 31 

8 John Heidelbach 18 

 

Serie 2 

Resultater efter 2 kampe 
 

1 Rigmor Pedersen 41 
2 Hans Henrik Jensen 39 

3 Erik Nielsen   32 

4 Ruth Hansen   30 

5 Karsten Lynge 29 

6 Lise Frost  18 

6 Poul Rasmussen 18 

 

Serie 3 

Resultater efter 2 kampe 
 

1 Poul Glar  44 

2 Michael Højgrav-Huus 35 

3 Preben Thonesen 28 
4 Connie Hardis 13 

 

Ja, du har set rigtigt. Der var dengang hhv. 

8, 7 og 4 hold i de tre rækker 

 

 

 

 

WORLDWIDE BRIDGE CONTEST 

 

WORLDWIDE BRIDGE CONTEST med 

deltagelse af over 100.000 par fra hele 

verden afholdtes i år den 9. juni og i vort 

distrikt blev turneringen afholdt i Jyderup 
med deltagelse af 52 spillere. 

Vinder blev Lars Munksgaard og Ole 

Poulsen, men ingen opnåede så mange 

point, at man kunne gøre sig gældende på 

verdensplan. 

 

 

 

Turneringslederkursus 
 

Det annoncerede turneringslederkursus, 

der skulle være afhodt fredag den 15. 

september (1995) er blevet aflyst på grund 

af manglende tilslutning. 

 

 

 

Høng bridgeklub fejrede d 29. oktober 

klubbens 40 års jubilæum med en hyggelig 

turnering, hvori der deltog 20 par. Disse 

blev efter formiddagens kvalifikation 

styrkeinddelt i 2 rækker. 

 

A-rækken 

 
1 L.Søndergaard-M.Wonterghem, Høng      125 

1 E.Jørgensen – Poul Olsen, Høng               124 
3 A.G.Svare - Preben Jakobsen, Svinninge  122 

 

B-rækken 
 
1 Else & Jørgen Jørgensen, Kalundborg     128 
2 Ole Stahl – Jean Heimann, Sorø               126 
3 Lis Pilegaard-Lis Petersen, Kalundborg  121 

 
 

 

 

 

176-167 
 

 

176-167 



Min ”nye” makker 
 

Jeg har senest fundet et 

spil, hvor min makker i 

sin tid blev anklaget for 

snyd. Nu var der heldigvis 

en god turneringsleder, 

der kunne belære vores 

modstandere om, at den slags anklager 

ikke hører hjemme i dette tilfælde. 

 

Meldingerne: 

 
                N         Ø        S        V 
 

                            P        1       P 

               2         P        2ut      P 

               3ut        P         P        P 

 

 

Ø/- K3 

  KBT63 
 D53 

 E42 

   T54                          D92 

   97                                        ED2 

   K9762                                T84 

   B83                               DT76 

 EB876 

  854 

 EB 

 K95 

 

Jeg var Vest og spillede 2 ud (viste 3- 
eller 5-farve). Makker stak med T´en, men 

det var ikke nok, da spilfører brugte 

bonden. Spilfører kunne godt tænke sig 

nogle hjerterstik og spillede 4 til T´en. 

Makker stak med esset og spillede ruder til 

Syds Es. Nu spillede han igen hjerter til 

bonden, men makker havde ”snydt” og 

stak med damen. Det var her 

turneringslederen blev tilkaldt. Han kunne 

så fortælle, at enhver spiller må bruge det 

kort, han fortrækker. Det vidste spilfører 

selvføgelig godt, men han ærgrede sig 

gevaldigt. Dette var det næstsidste spil 

inden kaffepausen. Makker - det pæne 

menneske - ventede til pausen med at 

forklare for sin i denne forbindelse tung-

nemme makker. 
Jeg kan godt huske det: 

 

Hvis du har en 5-farve i ruder, skal jeg ind 

2 gange og spille farven. Hvis jeg bruger 

damen første gang, er jeg næsten sikker 

på, at spilfører prøver sparfarven i stedet. 

Det vil ikke være så godt, når jeg sidder 

med damen. 

Jeg forstod det godt nu, men jeg havde 

ikke selv fundet på at ”snyde”.  

 

 
 

 

Efterlysning ! 

Det sker vel af og til, at du kommer ud for 

en usædvanlig fordeling. 
Det er enhver læsers pligt at sende mail til 

redaktionen, hvis man kommer ud for en 

10-farve. Det er en så sjælden begivenhed. 

Hvis spillet er på jeres hjemmeside med 

fordeling, så bare send en mail med 

spilledato og spilnummer, så kan jeg selv 

hente spillet. 

Nu er der jo også andre usædvanlige 

fordelinger. Lad mig høre fra jer! 

Det er selvfølgelig ikke alle klubber, der 

har kortfordelinger på nettet. Det er så lidt 

sværere med kommunikationen. Det er 
naturligvis besværligt at skrive alle 

hænderne op, så man kan se hele spillet. 

Det vil glæde redaktionen og forhåbentlig 

alle læserne at se disse usædvanlige 

hænder. 

  Gør det! 

 

Bestyrelsens grå eminence er Bent 

Daugaard fra Kalundborg BK. Han har 

siddet dér i snart mange år. Bent står 
blandt andet for klubholdturneringen. Her 

er så 5 skarpe til Bent. 

 

1 Hvorlænge har du egentlig siddet i 

bestyrelsen? 

Øh, hm, det er vel omkring 14 år. 

 

2 Hvornår startede du din bridgekarriere? 

Det var i 1995. 

 

3 Spiller du i andre klubber end 
Kalundborg? 

Nej. 

 

4 Dit hold i serie 1 er på tredjepladsen. 

Tror du på en højere slutplacering? 

Arjh, det tror jeg ikke på. 

 

5 Har du tænkt på nye initiativer, for at få 

flere hold med i distriktets klubhold-

turnering? 

Vi har jo prøvet næsten alt. Jeg ved ikke, 
hvad der skal til. Det er svært. 

 

Vi havde desværre et problem med 
tilpasningen af billedet af Bent. 

  Redaktionen undskylder! 

Nær/fjern 
 

Fra et medlem i min klub har jeg fået et 

spørgsmål angående dette meldeforløb fra 

en pokalkamp, som var med i sidste 

nummer. Det var bemærkningen om 

nær/fjern, der ikke var så nem at forstå. 

Hvad er nær/fjern og hvorfor kan den ikke 

kunne bruges her? Meldeforløbet med 

kommentarer var: 

 

            N           Ø          S           V 

                                       P          1   

           2ut ⃰        3  ⃰  ⃰     P          3ut 

            P           6 ut       P           P 

            D               alle pas 
 

⃰ viser mindst 5 ruder og 5 i en ukendt 

majorfarve. 

 ⃰ ⃰  Var ment som nær/fjern (kan ikke 

bruges her), men blev opfattet som 

spørgsmål om hold i ruder. 
 

Hvis makker åbner og næste hånd bruger 

en melding, der viser længde i 2 farver, (f. 

eks. åbning 1  efterfulgt af 2nt, som viser 

klør og ruder) kan man ved at melde en af 

dem vise styrke og om man har tilpasning 

til makker eller egen god farve. 

Melder man her 3  (nær) har man styrke 

og en god hjerterfarve. Melder man 3  

(fjern) har man lavet udgangskrav med 

tilpasning til makkers farve. 

 
Vender vi os nu mod den anden del af 

spørgsmålet, så er det klart, at man ikke 

kan anvende nær/fjern, da kun den ene 

farve er kendt. Det er her ikke muligt at 

vise tilpasning til makkers farve (skal man 

melde hjerter eller spar?) 

Sagt på en anden måde, så kræver 

nær/fjern, at begge farver er kendt. I det 

aktuelle meldeforløb var kun ruderfarven 

kendt. 

 

N 
V  Ø 

S 



”Stillingen” 
 

På sidste redaktionsmøde blev det 

foreslået, at offentliggøre stillingen i 

klubbernes officielle handicapgennem-

snit. 

Redaktøren afviste i første omgang 

forslaget med den begrundelse, at det er 

der ingen, der gider at læse. Forslags-

stilleren påpegede imidlertid, at der i 

distriktet findes flere nørder, der ville 

synes, at det er sjovt at vide. Dette 

synspunkt vandt gehør og her er stillingen 
pr. 17/1. 

 

1  Svinninge BK 31,52 

2  Nykøbing S. BK 33,83 

3  BK 49 Holbæk 34,97 

4  Korsør 51  34,98 

5  Jyderup BK  35,76 

6  BK 59 Holbæk 36,45 

7  BK 83 Slagelse 36,63 

8  Kalundborg BK 36,86 

9  Skælskørog Omegn 36,96 
10 Korsør Kontrakt BK 37,03 

11 Vig BK   37,36 

12 Sorø Golf Bridge 37,43 

13 Sorø BK  37,63 

14 Tuse Næs BK 38,06 

15 Høng BK  38,35 

16 Glumsø BK  38,77 

17 Asnæs BK  39,44 

18 Ringsted BK  40,49 

19 Torsdags Bridge Jyderup 40,77 

20 Rørvig BK  44,21 

 
Statistik kan bruges til mange ting.  

Hvad dette kan bruges til, står for 

redaktøren hen i det uvisse. 

 

 

 

 

 

Endnu et forslag 
 

Nu er det jo ikke meningen, at ens 

modstandere skal blive bedre, så det er 

efter svare overvejelser redaktionen 

bringer dette forslag: 

 

Du og din makker har nu aftalt, at det er 

OK at åbne med 1 ut, selv om I har en 

major 5-farve.  

 

Makker åbner med 1 ut. 

Nu spørger du med 2  om åbner har en 5-
farve i major og ikke som tidligere en 4-

farve. 

 

Makker melder 2  efter dine 2 . Han har 

altså ingen 5-farve i major, for så havde 

han meldt den. Det kan imidlertid godt 

være, at han har en 4-farve. 

 

Så langt så godt, men nu gælder det om at 

finde ud af om makker har en 4-farve i 

major. 
Man kan ikke spørge direkte, så nu må du 

selv vise, hvad du har, for at høre om 

makker har tilpasning. 

Melder du 2  viser du en 4-farve i spar 

og måske i hjerter. 

Melder du 2 , viser du en 4-farve i 

hjerter og ikke i spar. 

Nu kan makker så tage bestik af din hånd. 

Hvis du har meldt 2  ved makker, at du 

ikke har 4-farve i spar, men kun i hjerter. 

Her er der intet problem. 

 
Problemet opstår, hvis du har meldt 2  

som viser 4-farve i spar og måske i 

hjerter. 

Makker kan nu ved at melde 2  spørge om 

du også har 4-farve i hjerter, for det har 

makker nemlig. Havde han tilpasning i 

spar, havde han meldt 3  eller 4  alt efter 

styrke. 

Det er svært lige med den melding. 

Husk altså: 

2  efter de 2 . Det viser en 4-farve i 

hjerter og IKKE tilpasning til din viste 

sparfarve, som du viste med 2 . 

Man melder altså ikke 2  for at godtage 

makkers sparfarve, men for at vise 4-farve 
i hjerter. 

Var det ikke nemt?  

 

Det er altså meldingen 2 , der i første 

omgang får en anden betydning i forhold 

til almindelig Staymann. 

 

Et eksempel på en hånd, der tidligere ville 

melde 3 ut efter makkers åbning 1 ut. 

 

 E87, E54, 9, D97642 

 
Her spørger man lige med 2 , om makker 

har en major 5-farve. Hvis han svarer 2 , 

ja, så er næste melding 3 ut. Her sikrer 

man sig altså, at der ikke er en 5-3 fit i 

major. En farvekontrakt er jo bedst, især 

når man har ujævn fordeling. 

 

 

 

 

Lovens lange arm 
 

Så har vi §55, som behandler 

en af de mere hyppigt 

forekommende fejl. Denne 

paragraf handler om spilfører, der spiller 

ud fra den forkerte hånd. 

 

Spilførers udspil uden for tur 

 

 

 

Thi Kendes for ret: 

 

 

 

 

A Spilførers udspil accepteres 
 

Hvis spilfører har spillet ud uden for tur 

fra sin egen hånd eller fra bordet, kan en 
af modspillerne acceptere udspillet eller 

kræve, at det tages tilbage. Hvis 

modspillerne ikke er enige om, hvorvidt 

udspillet skal accepteres, bestemmer den 

modspiller, der er i tur. 

 

B Spilførers udspil accepteres ikke 
 

1 Hvis spilfører har spillet ud uden for tur 
fra sin egen hånd eller fra bordet, hvor det 

var en modspillers tur til at spille ud, og 

en af modspillerne kræver, at spilfører 

tager et sådant udspil tilbage, tager 

spilfører det fejlagtigt udspillede kort 

tilbage på den korrekte hånd. Der sker 

ikke yderligere berigtigelse. 

2 Hvis spilfører har spillet ud fra den 

forkerte hånd, når det var spilførers tur til 

at spille ud fra sin egen hånd eller fra 

bordet, og en af modspillerne kræver, at 
spilfører tager udspillet tilbage, tager 

spilfører det fejlagtigt udspillede kort 

tilbage og spiller ud fra den rigtige hånd. 

 

C Spilfører kan have fået oplysninger 
 

Hvis spilfører vælger en spilleplan, der 

kunne være baseret på oplysninger opnået 

som følge af spilførers udspil fra forkert 
hånd, kan turneringslederen tildele en 

justeret score. 

 

Stk. C skal forstås sådan, at spilfører ved 

udspil fra forkert hånd f. eks. får kraftige 

protester fra den ene modspiller. Denne 

reaktion/oplysning må ikke få indflydelse 

på hans spilleplan. 

Som i de foregående regelhenvisninger er 

parenteser og henvisning til andre 

paragraffer ikke medtaget. Dette for at 

forenkle fremstillingen lidt. 

§55 



Nytårskur i BK 83 

 

Søndag 10/1   Resultater 
 

Barometerturnering 
 

Der blev spillet i 4 styrkeinddelte rækker 

med hhv. 10,10,10 og 8 par. Turneringen 

fungerede fint. Mest tilfredse var 

naturligvis rækkevinderne. Vi ser top-4 i 

de 4 rækker. 

 

A-rækken 
 
1 Torben Sværke – Kasper Kærgaard            43 
2 Dagny Lundgaard – Carl Erik Møller         37 
3 Vera Bukhave – Tage Christensen              23 
4 Mikael Miller – Henrik Rübner-Petersen    16 
 

B-rækken 
 

1 Kirsten & Verner Schou                  27 
2 Kirsten Matthes – Jens Aage Petersen        16 
3 Kirsten M. Nielsen - Hans C. Nielsen         15 
4 Ingelise Andreasen – Kirsten Ellekær         14 
 

C-rækken 
 
1 Vinnie Bjerre – Lis Winter Funch               40 
2 Vibeke Johnsen – Anne Rath                      29 
3 Orla Kristiansen – Niels Rasmussen           16 

4 Flemming Hansen – Arne Astrup                10 
 

D-rækken 
 
1 Hanne Andersen – Søren Andersen             33 
2 Bent Hansen – Bjarne Hansen                     19 
3 Joan Meyer – Jannie Profft                            5 
4 Lene Hermansen – Inger Trosbjerg               0 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen har kikket lidt på resultaterne. 

Det kan undre lidt, at kun ét par i salen var 

i den oplagte 6  hos N/S i spil 23. 

Ok! Nord er esløs, men en renonce er altså 

ofte mere værd end som så. Efter Syds 

åbning er det klart for Nord, at man skal i 
udgang. 

Syd åbner med 1  og Nord melder 1  og 

Syd støtter til 2 . Så er vi allerede ved 

skillevejen. Melder man begejstret 4  er 

det hele slut. Det hedder sig, at en renonce 

på svarhånden er 5 point værd, når der er 

tilpasning. Et cue bid i 3  er vel ikke helt 

i skoven. Her må Syd klart melde 4 , da 

der ikke er cuebid i klør eller ruder. Dette 

passer meget fint (tophonnørerne sidder i 

major-farverne). Hvis man tør, spørges nu 

efter esser med 4nt, da man ved, at Syd har 
værdierne i majorfarverne. 4nt giver med 

1430 svaret 5 , som må være 3 esser 

nemlig EK og E. 

Der er 12 lette stik, som så godt, som alle i 

salen fik. 

 

N/S var Birgit Brix – Erik Madsen og 

modstanderne Carl Andersen – Gorm 

Jensen. At Vest (helt naturligt) havde 

doblet gjorde ikke resutatet værre. Kun 

ved dette bord var kontrakten meldt. 
 

S/Alle- KB95 

  DBT95 

 KDT8 

 -  

   D843                          T76 

   73                                         84 

   E65                                93 

   EK84                               DT9752 

 E2 

  EK62 

 B742 
 B63 

 

 

 

Distriktets Holdturnering 
 

Den 3. januar blev der afviklet en enkelt 

runde i begge serier, og den 17. januar 

blev der spillet 2 kampe i serie 2. Der 

mangler nu kun 4 kampe i begge rækker, 

inden det endelige resultat foreligger. 

 

Den aktuelle stilling er denne: 

 

Serie 1 (5 kampe) 

 

1   John Maagaard 73,16 
2   Jens Aage Petersen 61,57 

3   Bent Daugaard 51,59 

4   Hanne Knudsen 51,11 

5   Helga M. Kaldau 48,92 

6   Ib Larsen  46,15 

7   Kirsten Schou 44,96 

8   Christian Christiansen 43,17 

9   Helle Bergmann 40,18 

10 Jytteneia Kamstrup 39,09 

 

Serie 2 (7 kampe) 
 

1   Henning Eilertsen 108,22 

2   Jonna Kjelkvist Larsen 102,82 

3   Henning Madsen   99,99 

4   Orla Kristiansen   86,34 

5   Maja Holst    80,76 

6   Bente Rothmann   79,31 

7   Ingelise Meiland   75,50 

8   Anders Sisbo   74,96 

9   Jørgen Rasmussen   48,60 

10 Vibeke Nielsen   37,18 

11 Inge Düz    31,94 
12 Leif Andersen   20,38 

 

Denne gang viser vi 2 spil fra 3. januar. De 

blev spillet i begge rækker. Der skulle 

gerne være en forskel på niveauet i de 2 

rækker. Det var der! Bedøm selv spillene i 

næste kolonne. 

 

Her er først et spil, hvor de ”frygtløse” 

spillere i serie 2 blev belønnet. 
 

Ø/- K43 

  863 

 KB87 

 K98 

   DBT9                          E2 

   KB2                                         ED95 

   ED53                                9 

   T7                               EDB532 
 8765 

  T74 

 T642 

 64 
 

Som det ses, er der 13 stik i næsten alle 

kontrakter hos Ø/V. Det er naturligvis, 

fordi de 2 sorte konger er i plads. Der er 

vel en 50% chance for, at bare den ene 

sidder rigtigt. Lilleslemmen er meget tæt 

på. Kun et par i serie 1 var i slem, medens 

3 par fra serie 2 fandt kontrakten. Ja, der er 

styrkeforskel på de 2 serier. 
 

Vi ser her et spil, hvor alle i serie 1 var i 

udgang, medens 3 par i serie 2 ikke nåede 

udgangskontrakten. 
 

N/- ED654 

  E 

 K76 

 ET82 

   2                           T987 

   DBT653                                         K9742 

   T53                                ED2 

   KB7                               5 
 KB3 

  8 

 B984 

 D9643 
 

4  vinder altid med en smule omhu, men 

5  er et godt offer - selv med en dobling. 
 

Rækkernes ”kamp” endte altså uafgjort ! 

N 
V  Ø 

S 

N 
V  Ø 

S 

Hvis du tøver, så meld ikke pas. 
 

Det gør det svært for makker, 

at komme ind i meldeforløbet 

med en god begrundelse. 

N 
V  Ø 

S 



Velkommen til en ”ny” klub 
 

I 2005 kom det sidste blad i den gamle 

serie. I mellemtiden har vi fået nye klubber 

i distriktet. Vi besøger i dette nummer 

”Torsdags Bridge” i Jyderup ved at 

kikke lidt på deres turnering og få 

formanden – Jens Lundberg - til at svare 

på et par spørgsmål.  
 

Hvor gammel er klubben? 

Den er vist fra slutfirserne. 

 
Hvornår blev i medlem af bridge-

forbundet? 

Det er 4-5 år siden. 

 

Spiller du i andre klubber? 

Ja, i Jyderup BK og Svinninge BK. 

 

Kender du en spiller fra Sorø BK? 

Nej. 

 

Hvornår startede du med at spille bridge? 
Det var lige i starten af 90´erne. 

 

Hvor mange medlemmer er I i klubben? 

Vi er 48. 

 

 

Vi skal også se hvordan formanden ser ud, 

så vi kan genkende ham til distriktets 

generalforsamling. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi siger tak for svar og foto og sakser lige 

resultatet fra den 21. januar i A-, B- og C-

rækken. Middel i rækkerne var 84. 

 

 

A-rækken 
 
1 Arne Jakobsen – Erik Madsen                     95 

2 Annemarie Grandjean – K. Steen. Jensen   94  
3 Birgitte V. Sørensen – Kirsten Klæbel        84  
4 Hanne Pahle – Per Lund Thoft                    83 
5 Ina Bro-Jørgensen – Lars O. Olsen              81 
6 Arne Larsen – Flemming Larsen(sub)         80 
7 Hangaard – Jens Lundberg               79 
8 Birte Larsen – Birgitte Daugaard  Jytte       76 

 

B-rækken 

 
1 Karen Jensen – Otto Jensen                       105 
2 Jonna Andersen – Jonna Lykke Sørensen 105  
3 Bodil Garding – Kurt Lykke Sørensen        96 
4 Berit Gläser – Sonja Søegaard                     90 

5 Anette Otto – Kirsten Nielsen                     74 
6 Dora Birch – Birthe Simonsen                    70 
7 Bente Thomsen – Birthe Sørensen              69 
8 Bende Klausen – Birgit Walbom                 63 

 

C-rækken 

 
1 Dennis Cederholm - Maja Holst (sub)         98 
2 Lis Nielsen – Ove Nordlund (sub)               96 
3 Anne Bresnov – Thyge Heilsbye                 93 
4 Bente Nielsen – Alice Høst                          91 
5 Anne Jakobsen – Carl E. Kristensen (sub)  88 
6 Jytte Olesen – Lis Buchwaldt                      85 

7 Lena Rasmussen – Dorte Knudsen              69 
8 Erik Larsen – Poul Søegaard                       52 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

Den 9. januar blev der afviklet en enkelt 

runde i mellemrækken. Der resterer nu kun 

4 kampe, inden facit er kendt. Det ser 
stadig ud til, at distriktet i næste sæson kan 

få et hold eller to op i mellemrække 1. Ole 

Coldings hold i 2Y ligger på førstepladsen 

nu kun med en lille føring, da de tabte 

dagens kamp ret stort. Den tykke dame har 

endnu ikke sunget sidste vers, men 

udsigterne er stadig gode. Otto Rump er 

placeret på en 8. plads i mellemrække 2Y. 

Claus Moesgaards hold er på 2. pladsen i 

mellemrække 2X. 5 hold ligger her i 

toppen indenfor 5 kamppoint! Vi kan altså 

”risikere” at få 2 hold op i mellemrække 1 
i næste sæson. Det ser ud til, at vores hold 

alle forbliver i mellemrækken, så vi i 

næste sæson har 4 hold dér. Fra 9. januar 

dette spil i 2X: 
 

N/ØV- DB953 

  KB 

 K83 

 652 
   E84                          62 

   T865                                        ED7432 

   D9                                E654 

   K984                               T 

 KT7 

  9 

 BT72 

 EDB73 
 

Her er pointene fordelt 21-19. De 2 
idealkontrakter er 4  (Ø/V) og offermeld-

ingen 4 Doblet (N/S). 
 

Dette spil var pointmæssigt Claus 

Moesgaards bedste. Han (N) spillede med 

John Munk (Syd) 3  med 9 stik, medens 

Thomas Nielsen - Hans Ulrik spillede 4  

med 11 stik. Det talte godt i imp-

regnskabet. 
 

Sel om Jan Petersens hold i 2Y tabte stort, 

så fandt og vandt de som de eneste 

kontrakten 3 ut på Øst hånd. Dristighed 

belønnes en gang imellem og altså også 

her. T blev spillet ud og ikke den 

sættende lille hjerter. Det skal lige 
medgives, at modspillet ikke var det 

bedste, idet man kan spille hjerter fra 

begge hændes når man kommer ind i ruder 

eller klør. Det var nok noget med signaler 

mellem Nord og Syd. 

 

S/- B654 

  D973 

 EBT2 

 K 

      D87                          EK3 

      T62                                        K8 
      KD985                                43 

      42                               EBT975 

 T92 

  EB54 

 76 

 D863 

 

Her er så lige et zonespil, hvor 

dristigheden blev straffet. Jan og Ole endte 

i 4 , som var et dårligt offer mod 

modpartens udgang i ruder. Naturligvis 
blev de doblet til 800. Udspillet var 6. 

 

N/NS 86 

  D2 

 B65 

 ED8432 

      EBT4                          K93 

      KT84                                        76 

      E832                                DT974 

      9                               KB5 

 D752 

  EB953 
 K 

 T67 

Statistikken siger vist nok, at dristighed 

ikke er en dyd i det lange løb ( i bridge). 

Vent med at tage 

kortet frem, indtil du 

har bestemt dig! 

N 
V  Ø 

S 

N 
V  Ø 

S 

N 
V  Ø 
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Den sidste dag i januar blev sæsonens 

mesterskab for damepar afviklet i Slagelse 
Bridgecenter. Kun 14 par (meget skuf-

fende) var mødt frem. Rygterne fortæller, 

at der var problemer med tilmeldings-

proceduren. Var der eventuelt noget 

særligt i fjernsynet??? 

Som altid blev turneringen afviklet som 

barometerturnering, så det var muligt at 

følge slagets gang med korte mellemrum. 

 

Det var igen Kalundborg BK, der løb med 

førstepræmien. Denne gang ved Jytteneia 

og Lis. 

 

2´erne Hanne & Elise med et lille smil. 

 

Fast turneringsleder ved damepar har i 
mange år været John Maagaard. Der var 

vist kun et tilkald, og det var fra hans kone 

angående kortbytning. 

 

Bedste halvdel af feltet var disse par: 

 

1 Jytteneia Kamstrup – Lis Pilegaard     57 

2 Hanne Knudsen – Elise Nygaard         48 

3 Lone Otzen – Annalise Petersen          30 

4 Lissa H. Jensen – Annette Nielsen       24 

5 Lisbett Damm – Annelise Meiland      14 
6 Helga Kaldau – Birgitte Kirkeskov        9 

7 Sonja Andersen – Jytte Dalgaard           6 

 

Et spil som gav mestrene en medtop. 

 

Jytteneia og Lis (N/S) spillede mod 2´erne 

Elise og Hanne (Ø/V). 

Der var ikke mange point hos Syd, så 

udgang bør der ikke være. De mange point 

hos Nord har begejstret for meget hos de 

fleste øvrige par, der ivrigt kom i 4 , som 

ikke vinder. 
Der er ved fornuftigt spil 9 stik i en 

sparkontrakt. Dem tog Jytteneia og Lis. 

 

 

Ø/øv EKT2 

  ED76 

 D 

 E865 

   74                          DB9 

   K8                                        T954 
   EBT862                                K54 

   BT3                               D94 

 8653 

  B32 

 973 

 K72 
 

Et spil mere fra om formiddagen, mens 

alle endnu var friske.  

Jeg må indrømme, at der var lidt 
forskellige opfattelser af spillestyrken på 

Nord/Syds hænder i dette spil. 
 

Slutkontrakterne var så foskellige som 1 , 

3 ut og 6 . 
 

Efter 2 passer fra Nord og Øst ser du på 
denne hånd. Hvad forstiller du dig 

slutkontrakten bliver? Der er kun 3 tabere! 
 

        T  EDT85    EK    EKT54 
 

Selvfølgelig skal du ikke snydes. Der er i 

aller-allerbedste fald 10 stik i hjerter. 2 

tabere i hjerter og 1 i klør. En dyb 
knibning til 8 eller T efter spar til esset. 

Problem: Man bliver meget hurtigt kort i 

trumf! 
 

N/ØV E7632 

  62 

 32 

 8762 

   DB85                          K94 

   K7                                        B943 
   D864                                BT975 

   D93                               B 

 T 

  EDT85 

 EK 

 EKT54 

Korsør Bridge 51 fyldte 65 
 

24/1 blev denne jubilæumsturnering 

afviklet i Slagelse Bridgecenter. Der blev 

spillet om guldpoint i en barometer-

turnering i 4 rækker á 12 par. 

 

Top-5 i de 4 rækker endte således: 
 

A-rækken 

 

1 Kasper Kærgaard - Mikael Miller        42 

2 John Maagaard - Casper Christiansen  28 

3 Birgit Brix - Erik Madsen               23 

4 Karsten Meiland - Carsten Abildgaard  6 

5 Kirsten Rask – Håkon Wallmark           5 

 

B-rækken 

 

1 Hanne Wiechman–Merete Prammann 42 
2 Adelstein Sæmundsson – Bo Meier     31 

3 Kirsten & Verner Schou                       26 

4 Michael Thyssen – Søren Nielsen        17 

5 Henrik Nielsen – Thomas Hougaard    16 

 

C-rækken 

 

1 Birgit & Niels Vestergaard                  55 

2 Otto Dræby – Jørn Jørnow                   25 

3 Birgit Kofoed – Birgit Dybbro             20 

4 Hanne Stokholm – Bente Mortensen   19 
5 Lis & Henning Madsen                        12 

 

D-rækken 

 

1 Bente Müller – Anne Marie Schmidt   52 

2 Marie Burlund – Freddie Pedersen      41 

3 Else Marie Solgaard – Rita Carlsson   32 

4 Inger Trosbjerg – Lene Hermansen     22 

5 Ella Jensen – Annette Theilgaard H.    17 

 

 
 

 

 

DAMEPAR 
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Pokalturneringen 
 

Den 17/1 havde vi 3 hold i 

kamp i pokalturneringen. Der 

blev spillet i en opsamlings-

runden, så denne gang var det 

vind eller forsvind.  

Resultater (vinder i blåt) 

 

Bobbie Apitzsch – Thomas Nielsen, 

Kalundborg BK  46-105 

Hans Jørgen Kolding, BK 83 – Allan 

Christiansen.  63-75 
Torben Andersen – Jan Petersen, 

Kalundborg BK 63-75 

 

Vi fik altså to hold med videre. Sjovt nok 

var der samme resultat i to af kampene. 

Desværre var det ene et ”taber-resultat”. 

 

Vi har fået et spil fra en af kampene. 

 

 

 
 

 

 

Thomas Nielsen har sendt 

dette spil fra kampen mod 

Bobbie Apitzsch. 

 

Thomas lavede lidt af en test til 

redaktøren. Han fremsendet en mail med 

spørgsmålet om, hvad jeg ville melde med 

denne hånd: 

Du har som Syd åbnet med 1 , Nord 
melder 2 . Hvad er din næste melding? 

 

 

Hvad ville du gøre, kære læser? 

 

EDT654, T, BT72, E2 

 

 

 

Hos Thomas blev der meldt sådan: 
 

   Syd                   Nord 

1 spar 2 ruder 
2 spar 3 hjerter 

3 ut 4 hjerter 

5 ruder pas 

En brændt lilleslem ! 
 

Vi blev dog reddet ved det andet bord, 

hvor Nord efter makkers åbning 1  
meldte 2 ! Herefter gik det også galt 

for dem 😀. 

 
S/- 8 

  EB943 

 EK6543 

 6 

   K92                          B73 
   D82                                        K765 

   D9                                8 

   B9875                               KDT34 

 EDT654 

  T 

 BT72 

 E2 

 

Udspil K som blev taget af esset fulgt af 

klør tilbage til trumf. 

Es trækkes og herefter krydses i spar og 

hjerter, således at modparten får D, men 

så står sparene med B som indkomst. 12 

stik. 
 

Hvorfor meldte Syd ikke 3  i stedet for 2

? Svaret får vi ikke. 
 

Thomas mente ikke det var en svær kamp, 

hvilket resultatet også antyder. Nu får de 

så en ”let” næste runde, da de skal møde 

Allan Christiansen, som slog Hans Jørgen 

Koldings hold knebent. 

Thomas hold er det samme, som spiller i 

mellemrækken. Thomas, Hans Ulrik 

Petersen, Claus Moesgaard og John Munk. 

21. februar går det så løs 

igen med 4. runde. Her er der 

også deltagelse af divisions-

hold. Det bliver det ikke 
nemmere af. Ydermere er modstanderen 

ikke placeret lokalt, så en længere rejse 

kan komme på tale. To hold skal da også 

til Jylland. 

 

 

Lodtrækningen har maget det således for 

vores hold: 

 

Peter Møller Nielsen, Vig BC – Britta 

Krøjgaard, Herning. 
 

Jørgen Makholm, Esbjerg - Per Granlund, 

BK 59. 

 

Karl Bo Jensen, Sønderborg - John 

Maagaard, BK 83 -  

 

Allan Christiansen, Ishøj - Thomas 

Nielsen, Kalundborg BK -  

 

Vera Petersen, Studenterforeningen - Jan 

Petersen, Kalundborg BK 
 

 

 

 

 

 

 

Den altid uheldige spiller 
 

Jeg har fået refereret denne 

bemækning fra en pokal-

kamp.  

 

 

”Det er altså svært at vinde en holdkamp, 

når man har så dårlige kort”. 

 

 

Sorø Bridgeklub 
 

Afholder åben par turnering 
 

Springcup 2016 
 

Søndag den 20. marts kl. 9.30 – 17.30 

i Kaarsbergcentret, 

Dr. Kaarsbergvej 3, Sorø 
 

Startafgift inklusiv 3 stk. smørrebrød, 

kaffe og the 275 kr. 

betales ved tilmelding til 
konto 1551 0363480 (husk navn) 

 

Tilmelding senest 6/3 til Ib Larsen, 
5783 5752 eller joiblar@stofanet.dk 

 

Tilmelding godkendes ved betaling og 
fremgår derefter på vor hjemmeside 

 www.bridge.dk/2375. 

 

Turneringsleder: Erling Jensen 

Max. 36 par 

 

Vinpræmier. Sølvpoints tildeles 

elektronisk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer kommer til marts 
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