
BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Så blev det 2017. Der er nu stor aktivitet i 

de mange turneringer, som afvikles på de 

sædvanlige klubaftener. 
Det giver travlhed på redaktionen, så der 

kan godt være lidt flere fejl, trods den 

ihærdige indsats fra korrekturlæseren. 

Vi har tidligere lovet at orientere læserne 

om skolebridgen. Vi har derfor bedt lederen 

af projektet på Jyderup skole, Hanne 

Knudsen, om at give en kommentar. Den 

kommer her: 

 

Skolebridge 2016- 17 
 

Valgfag 7. 8. 9. klasse ” 

på Jyderup Skole”. I 

forbindelse med faget 

idræt har skolen 

indlemmet bridge som 

tankesport. Alle elever 

på valgholdet skal have 
10 lektioner a 1,5 time. Der bliver 3 hold à 

ca. 24 elever i årets løb. 

Vi har nu afsluttet det første hold: Det var 

en underlig oplevelse for eleverne at sidde 

ved et bridgebord, hvor de hele tiden kunne 

se på de 3 andre. Nogle af dem kunne ikke 

blande og give kort, og en del af dem havde 

meget svært ved at holde 13 kort i hånden. 

 

DBF har Power Point til skolebridge, et 

kursus i lynbridge. Det brugte jeg som 

udgangspunkt. 1. gang spillede de sans, 
senere lærte de at tælle HP og spille 

farvekontrakter. De fik DBFs 

begynderhæfte: ”Bidt af Bridge”, som vi 

arbejdede med.  

Det har været en blandet oplevelse. Nogle 

har været meget ukoncentrerede og ladet 
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sig aflede af, hvad der skete ved de andre 

borde i lokalet. De blev derved ret 

forstyrrende. Andre har syntes, at det har 
været svært men sjovt. Der har været en 

voksen hjælper fra Jyderup Bridgeklub ved  

næsten hvert bord, ellers var det ikke gået. 

Eleverne syntes, at det var sjovest at spille 

delkontrakter, så havde begge parrene ved 

bordet nogle stik at kæmpe for. De spillede 

de samme spil, og de skrev resultatet af 

hver spil på tavlen, så de kunne se, hvordan 

de havde klaret sig.  

           Hanne Knudsen   

 
 

 

 

Vi har modtaget: 

 

Hr. redaktør, 

Det er med stor undren, jeg ser på 

pokalsiderne, at Tommy Elholms hold ikke 

er en del af distriktet. Hvorfor skal holdene 

syd for Åmosen ikke have samme 

opmærksomhed som dem i redaktørens 

område. Jeg tror redaktionen skal udvides. 
 

Med bridgehilsen N.N. 
(indsenders navn er kendt af red.) 
 

Tommys hold er tilmeldt via distrikt Øst-

sjælland, som det fremgår af pokal-

turneringens hjemmeside. Vi har stor 

respekt for Tommy!! De øvrige spillere på 

holdet er ikke medlemmer i vort distrikt. 

 

 

Min hemmelige makker 
 

Nu er det ikke altid, vi 

går efter slemmer. Det 

sker, at vi kommer i 

nemme kontrakter. Det 

var tilfældet her. 

Jeg sad Nord med: 
 

EB4      K873      T5    D942 

 

Makker (Syd) åbnede med 1 . Vest kom 

ind med 2  og jeg doblede negativt. Øst 

pressede videre med 4 . Makker tænkte 

længe. Han vidste, jeg garanterede 4-farve 

i hjerter, men han var lidt i tvivl om, jeg 

også havde 4-farve i klør. Han fik nu 

kontrakten i 5 . 

Det burde være det, nogen kalder ”piece of 

cake”. Nu var det ikke mig, der blev 
spilfører, men makker holdt godt nok en 

rimelig lang pause efter udspillet af B. 

 

Her er makkers hånd: 

 

 -      E5      EDB9873    KBT6 

 

Han er altså go´ ham makker. Han bad om 

K. Så bad han om E, hvor til han 

bekendte med E !!. ”Ingen spar makker?” 

Makker svarede benægtende. Jeg gjorde 
pligtskyldigt, som han bad om. Dog var jeg 

lidt langsom i bevægelserne, hvilket 

makker senere nævnte, at han havde 

bemærket. Makker afgav et ruderstik og et 

klørstik, efter at han straks gik i gang med 

trumferne i stik 3. 

Jeg forstod ikke noget, men jeg måtte vente 

til rundeskiftet med at få en hviskende 

forklaring fra makker. 

”Der er kun én risiko for ikke at vinde 

kontrakten. Det er en trumfning i klør eller 
hjerter. Jeg kunne i hvert fald undgå en 

hjertertrumfning ved at kaste E. 

Modstanderne havde så færre muligheder, 

når de kom ind på E. I øvrigt er 3ut meget 

sværere at vinde.” 

 

Her er fordelingen, som makker garderede 

sig imod. Den havde jeg garanteret ikke 

vundet. Havde du? 
 

Syd/alle 

 EB2 

  K873 

 T5 

 D842 

 D98543                 KT76 

 B                                   DT9642 

 K42                                 6 

 953                                       E7 

  - 

  E5 
 EDB9873 

  KBT6 

 

 

 

 

 

 

 

Replikskiftet 
 

Telefonen ringer! 

 
”Ja - ja, - - nå -  nå - - 

lige et øjeblik, jeg 

skal lige spørge min 

mand.” 

 

Hej skat, er det OK, 

at jeg spiller bridge i 

aften? Dorthe er syg.” 

 

”Nej altså – ikke igen!  

” 
”Hvornår skal jeg være der?” 

 

N 
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Fra ”gamle” dage 
 

For ca. 20 år siden: 

 

”Fra Hestens egen mund” 
 

Jan Petersen i mellemrække 2 y. 

(26. febr.) ”Det går jo fint. Kun 3 

kamppoint efter nr. 1. Kan I hale sejren 

hjem og vinde rækken?” 

Jan: ”Jah. Vi er i hvert fald med i opløbet. 

Vi har desværre mødt 1´erne, så vi kan ikke 

selv afgøre det 100%.” 

 

(25. marts) ”Nå Jan, en hurtig analyse?” 

Jan: ”Vores plan var næsten perfekt, men 

der var altså lige nogle slemspil! En pæn 2. 
plads.” 

 

Povl Sommer (efter nedrykning fra 3. div.) 
”Hvad har været det største problem i 

denne sæson?” 

Povl: Min dårlige ryg har gjort, at jeg 

overhovedet ikke har kunnet spille på 

holdet.” 

”Hvad er planerne for næste sæson?” 

Povl: ”Nu skal ryggen blive bedre.” 

 
Michael Huus efter pokalsejr 

”Det var da noget af en sensation, at I 

kunne slå Kenneth Thurøs hold.” 

Michael: ”De var ikke for go´e. Vi førte 

stort efter 16 spil. De meldte bl. a. 2 

slemmer, der ikke kunne vinde. Så blev vi 

hentet, men til sidst klarede vi den på stabilt 

spil og held og de 5 spar doblet. Kort-

fordelingen husker jeg tydeligt.” 

 

Her skal du se Michaels cuebid (Nord) 

 
Nord: E864       E9875   92    76 

 

Syd:   KBT732  K632       -    T84 

 

”Vest åbnede med 1 ruder. Jeg meldte 2 

ruder og næste hånd 5 ruder. Ditte meldte 

nu 5 spar og blev doblet. Den sad lige i øjet 

med hjerterne 2-2. Kontrakten ved det 

andet bord var 3 spar. Så var sejren 

hjemme, og nu kender I Michaels cuebid.” 
 

 

 

 

 

Med på holdet var også Karsten Lynge og 

Ivar Petersen. 

 

-------------------------------------------------- 

 

Sandsynlighed? 

For nogle bridgespillere er det med 
sandsynlighed og procenter noget, der 

ligger langt væk. Lad os for sjov skyld kikke 

lidt på to bridgehænder 

 

EK      EKDBT98      EKDB     - 

 

D7      9542      K82    D986 

 

Hvilken hånd tror du er mest sandsynligt, 

du tager ud af mappen på næste klubaften? 

Læg mærke til, jeg sagde ikke hvilken hånd, 
du syntes bedst om! 

Svaret er, at det er lige sandsynligt eller 

snarere usandsynligt. Forestil dig, at 

samtlige mulige fordelinger af en hånd 

bliver lagt i en pose. Når du så udtager én 

fordeling, kan det jo være hvilken som helst 

du får fat i. Det svarer til et lotteri med 

635.013.559.600 lodsedler. 

Ja, vi er grebet af bridgens magi, d.v.s., at 

jo bedre en hånd er, des sjældnere 

forekommer den. At de små kort i denne 

sammenhæng tæller lige så meget som 
esserne glemmer vi. 

Sagt på en anden måde: ”Du har aldrig 

haft en af de to viste hænder.” 

 

Distrikts hold 
 

Der blev spillet 2 kampe d. 20/11. Det giver 

nu denne stilling efter 4 kampe. 

Skal vi lige gøre opmærksom på, at 80 

points er maksimum?  

 

Serie 1 
1   Bent Daugaard  65,60 

2   Hanne Knudsen                    50,77 

3   Hans C. Nielsen                   47,41 

4   Christian Christiansen          42,67 

5   Helle Bergmann                   41,28 

6   Henning Madsen                  41,07 

7   Ib Larsen                               38,27 

8   Kirsten Schou                       26,98 

9   Henning Eilertsen                 25,31 

10 Helga Kaldau              20,64 

 

Seie 2 
1   Gunhild Gundersen      58,75 

2   Bent Larsen   57,27 

3   Jonna Kjelkvist Larsen 55,09 

4   Gunna Steffensen 51,52 

5   Anders Sisbo               45,82 

6   Ingelise Meiland  40,10 

7   Martin Rather 37,45 

8   Gitte Worsøe 27,24 

9   Leif Andersen 21,53 

10 Inge Düz    5,23 

 
Det ser ud til, at vinderen allerede er fundet 

i serie 1. Bent Daugaards hold fører med 15 

kamppoint. Selvfølgelig mangler vi resul-

taterne af de sidste 5 kampe, men det må 

siges, at det er en kraftig pil, der peger på 

Kalundborgholdet som vinder. 

 

I serie 2 ser det meget mere spændende ud. 

Her ligger 4 hold indenfor 7 kamppoint. 

Spændingen er langt fra udløst. 

 
 

 

Her kommer et spil, der gav mange 

”løsninger” i de 2 rækker. Der var virkelig 

mange forskellige resultater. 
 

N/ ø-v 

 875 

  EK83 

 6 

 KDT72 

 ED6432                 KBT9 

 5                                   DT74 
 DBT93                                 74 

 4                                       983 

  - 

  B962 

 EK852 

  EB65 
 

Lad os starte med serie 2: 

 

5  (3) 10,11 og 12 stik 

3  11 stik 

4   11 stik 

5   10 stik 

6   10 stik 

3    9 stik 

4  D   9 stik 
5  D   9 stik 

 

Sandelig en blandet landhandel. 

Vi tager så serie 1: 

 

5  (6) 11 (1) 12 stik (5)  

5  11 stik 

4  D (2) 9 stik 

5  D 9 stik 
 

Som det ofte er tilfældet, har flertallet her 

fundet ud af, at klørkontrakten er bedre end 

en doblet sparkontrakt. 5 D var dog for 

god at sige nej til i denne zonestilling. 500 

til N/S. Hvis kortene kunne ses, var de 

fleste nok i de 6 , men alle havde 
tilsyneladende holdt kortene tæt ind til 

kroppen. 

 

N 
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Et tilsyneladende let spil 
 

Du er uden problemer kommet i 6  på 

disse 2 hænder. 

 

I spiller hold, og I er alene i zonen. I har 

meldt sådan: 

 
    Nord        Øst       Syd       Vest 

                                 1            Pas 

    2             Pas       3           Pas 

    4            Pas       4           Pas 

    4 ut          Pas        5           Pas 

    5 ut          Pas        5            Pas 

    6    alle pas 

 

Syd/ alle 62 

  EBT97 

 D3 

 EKB4 
                

                  

                   

      T           

 EKB974 

  KD 

 EB 

  863 

 

Du får T i udspil vestfra. Bordet kommer 

ned og du ser tilfreds ud, ikke? Du stikker 
selvfølgelig med en topklør og har allerede 

planen klar indtil Øst bekender med D. 

 

Nu er det måske tid til revision. 

 

En vellykket sparknibning og 13 stik er 

hjemme og en brændt storeslem? 

 

Nu lægger du en forholdsvis detaljeret plan. 

Du kan se hele spillet på sidste side.  

 
 

 

 

ÅBEN PAR 
 

Ej heller i år var der den store tilslutning til 

distriktsmesterskabet; dog var 14 par mødt. 
 

Vi ser her top 5 og ønsker Carl og Carl Erik 
til lykke med sejren, og de 5 toppar skal alle 

til DM i Svendborg for at gøre distriktet 

ære. 

 

1 Carl Andersen - Carl Erik Møller, 

   Kalundborg BK            45 

2 Irene Keller Collet - Otto Rump, 

   Skælskør & Omegns BK            34 

3 Karsten Meiland - Carsten Abildgaard, 

   BK 83             29 

4 Orla Christiansen - Martin Rather, 

   BK 83 – Høng BK            21 
4 Lene & Poul-Michael La Cour, 

   BK 59 Holbæk            21 
 

Vi må lige have et spil. Her var der kun ét 
par (Orla og Martin), der fandt den rigtige 

kontrakt, som var 6 . 2 par var i den 

umulige 7  og resten var ikke i slem. 

Det er ikke så ligetil at finde slemmen, da 

meldingerne er lidt problematiske. Øst er jo 

kun interesseret i esser og konger. Så er det 

spørgsmålet, hvornår i forløbet, der 

spørges. 

Yderligere er det et spørgsmål om Vest 

åbner med 1  med kun 11 HP. 

 

V/alle 82 
  KBT6 

 6432 

 DT8 

  -                 EKDBT974 

 E875                                   32 

 T9875                                 E 

 EK92                                       B5 

 653 

  D94 

 KDB 

  7643 

Alle par fik 12 stik, så spilføring/modspil 

var ikke afgørende.  

 

Et godt bud på et meldeforløb kunne være: 

 

  Nord        Øst       Syd       Vest 
                                             1  

  Pas          1         Pas        2  

  Pas          4ut        Pas         5  

  Pas          5ut        Pas         6  

  alle Pas 

4ut = RKC 1430 (klør er sidst meldte farve) 

5ru = 3 esser (klør konge er her et es) 

5ut = vi har alle esser. Har du en konge? 

6  = Ingen ikke viste konger. 

 

I 7  kunne man håbe på en dame hos 

makker og en vellykket knibning, men det 
var der ikke denne gang. 

 

 

Vinderparret Carl Andersen og Carl Erik 

Møller fra Kalundborg BK 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kyndelmisseturnering 

  2017 
 

           i 

       Høng 

   Bridgeklub 

 

SØLVPOINT 
 

Søndag den 5. februar 2017 
Kl. 9.30 – 18.00 

Høng Landbrugsskole, 
Finderupvej 8, 4270 Høng 

 

Turnering: 

Bridgemate, Howell, seedede rækker 

efter handicap 
Vinpræmier mm. 

Max. 72 par 

TU-leder: Erling Jensen, Slagelse 

 

Pris inkl. Frokost 

(3 stk. smørrebrød) 

kaffe/te/kakao/kage kr. 275,- 

Øl, vand og vin kan købes 

 

Tilmelding: 
Betal ved tilmelding på konto 0378 - 

8977625972 – husk navn! 

Sidste frist 27. januar 2017 

e-mail: 
bridgeklubben4270@gmail.com 

Sonja Rasmussen tlf. 29 10 49 51 

Høng Bridgeklubs tlf. 29 10 49 51 (vil 
være åben under turneringen) 

Tilmeldinger godkendes ved betaling 

og fremgår derefter af klubbens 
hjemmeside 

Vent med at tage 

kortet frem, indtil 

du har bestemt dig! 

N 
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MELLEMRÆKKEN 
 

Siden sidst er der afviklet 3 kampe. 

 

Resultater: 

 

Mellemrække 1 

 
Ole Colding Olsen – Vera Petersen  

12,24 – 7,76 

Ole Colding Olsen – Niels J. Engel 

5,61 – 14,39 

Ole Colding Olsen – Torben Andersen 

7,05 – 12,95 

 

Ole er nu nr. 11 (12). 

 

Mellemrække 2y 

 

John Maagaard – Jari Hansen 
7,58 – 12,42 

John Maagaard – Steen Larsen 

12,05 – 7,95 

John Maagaard – Henning Druedal 

5,46 – 14,54 

 

John er nu nr. 8 (6). 

 

Mellemrække 2 x 

 

Claus Moesgaard – Vivi Petersen 
9,78 - 10,22 

Knud G. Rasmussen – Niels Trier 

8,73 – 11,27 

Claus Moesgaard – Lisbeth Bentsen 

13,78 – 6,22 

Knud G. Rasmussen – Leif Barfoed 

10,22 – 9,78 

Claus Moesgaard – Claus Øgard 

13,78 – 6,22 

Knud G. Rasmussen – Aage Michelsen 

4,76 – 15,24 
 

Claus er nu nr. 1(3) og Knud nr. 11(11). 

 

På multiholdlisten er Hans Ulrik og 

Thomas Nielsen ikke mere på 1. pladsen i 

mellemrække 2x. De er dog stadig med i 

toppen. Nu er de på 2.-pladsen med 12,16. 

Til gengæld er holdet på 1. pladsen. 

 
Et par spil fra Ole Colding Olsens kamp i 

mod Vera Petersen 19. november. 

 

Du er Øst med denne hånd og skal spille ud 

mod en sikkert meldt 6  kontrakt hos 

Nord. Der er vist kontrol i alle farver under 

meldeforløbet. 

 

53      D7      D8752    ED82 

 

Tænk over det! 

 
Fra samme kamp et spil som - hvis du viser 

det til Jan eller Ole -, vil fremkalde et stort 

smil. Dette spil var i hvert fald 

medvirkende til sejren. 

 

N/ Ø-V 

 9632 

  B9843 

 T8 

 96 

 EKD75                 84 
 75                                   EKDT6 

 EB92                                 63 

 43                                       BT72 

 BT 

  2 

 KD754 

  EKD85 

 

Jeg tror, at Syd var fascineret af sin fine 

minorhånd. Han var ikke i zonen, så det var 

da billigt at ofre mod en majorkontrakt. Syd 

endte i 5  doblet til 1400. Det talte godt til 
fordel for Øst/Vest, som var Jan og Ole. 

Specielt Nord syntes, at det var et dårligt 

offer mod noget, der ikke havde en jordisk 

chance. 

Ja, det var et spil, der lunede.  

Vi vender nu tilbage til udspilsproblemet. 

Hvem der spiller Øst ”vides ikke”, men det 

var Jan og Ole, der sad Øst/Vest her. Det 

valgte udspil var E. Så vinder kontrakten. 

Uha! Den eneste trøst var, at et er par mere 
havde gjort det samme. Nu forsvinder 

hjertertaberen på en topruder. De fleste 

havde spillet trumf ud, og så var der ikke 

mere 6  i kortene. Her er fordelingen: 

 

Ø/ ingen 

 EKDBT86 

  EK6 

 6 

 K4 

 97                 53 

 B843                                   D7 
 BT9                                 D8752 

 BT97                                       ED82 

 42 

  T952 

 EK43 

  653 

 

Vi har jo 2 hold med i mellemrække 2x. Her 

skal vi se, hvordan det gik for de 2 hold i 

det samme spil også fra 19/11. 

 
Claus Moesgaard og John Munk sad 

Nord/Syd, og på Knuds hold sad Jesper 

Stokholm og Hans Olesen ligeledes 

Nord/Syd. Begge par fik 12 stik, men Claus 

og John spillede kun 3 , medens Jesper og 

Hans var i 4  på en 4-3 fit !! 

Ja, der er altid 11 stik, men i begge de to 

tilfælde må Vest sidde og ærgre sig med et 

es, der ikke gav stik. 

 

På den anden led sad Thomas Nielsen og 

Hans Ulrik i modspil mod 3ut, som kun fik 
6 stik. Knud G. Rasmussen og Ole Scheel 

Nielsen var mindre heldige, da deres 

modstandere var i 4  med 11 stik (de fik 

deres esser). 

Her er spillet: 

 

N/ Ø-V 

 EKB2 

  B3 

 KB3 
 EB52 

 963                 T85 

 ED64                                   KT9752 

 ET4                                 852 

 K94                                       8 

 D74 

  8 

 D976 

  DT763 
 

--------------------------------------------------- 
 

Vort enlige hold i mellemrække 2y er John 

Maagaards. Denne dag spillede John med 

Hans Knudsen, som her i spillet sad Vest. 

11 af de 12 par var i 3ut, men kun 2 par 

vandt (begge i Vest´s stol). Hans var den 

ene. Han fik 9 i udspil fra Nord. 

Når man betragter spillet, ser det ud til at 
være en umulig opgave at få 9 stik. Mon 

ikke ruderne blev rejst i stik 2? Klørene 

blokerer, hvis der fortsættes af Syd inde på 

B. (man skal falde fra på denne klør). 

Mon ikke der var lidt hjælp fra 

modspillerne?    Spillet er fra 1. oktober. 

 

V/ alle 

 ET743 

  K973 

 6 

 E98 
 9865                 KB 

 EBT5                                   D62 

 K2                                 EDT953 

 KB6                                       75 

 D2 

  84 

 B874 

  DT432 

 

N 
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POKALTURNERINGEN 
 

Vi havde jo stadig alle 6 

hold med i pokalen i 2. 

runde, der blev spillet 4. 

december. Man er altid 

garanteret 2 kampe. 

3. runde, som spilles i januar, er for dem, 
der har tabt en kamp og vundet en, og her 

har vi 4 hold med. Hold med 2 sejre venter 

til 4. runde, og der var 2 hold, der slap 

igennem indledende runder uden nederlag. 

 

Resultater 2. runde: (vindere i blåt): 

 

John Maagaard, BK 83 - Steffen Kristensen  

85-78 John var bagud med 21 inden de sidste 

8 spil ! 

 

Jacob Kehl - Thomas Nielsen, Kalundborg 

BK  104-58 

 
Jan Petersen, Kalundborg BK - Bo 

Tinning   98-71 

 

Birgitte Rønn - Bent Daugaard Kalundborg 

BK  113 - 73 

 

Allan Christiansen - Peter Møller Nielsen, 

Vig BC   95-98 

 

Brian Fairchild Olsen, BK 83 – Poul 

Mogensen 63-104 
 

Foreløbigt facit: Alle er med endnu. 

 

Vi har 4 hold med i den såkaldte 

opsamlingsrunde, hvor de alle på udebane 

15/1 skal møde: 

 

Arne S. Sørensen - Jan Petersen 

John Viggo Nielsen - Thomas Nielsen 

Henning Kokborg - Bent Daugaard 

Jan Petersen (Birkerød) - Brian Fairchild 

 

Et par kaptajner har fremsendt lidt om deres 

kamp. Her er fra Jan Petersen: 

 

Hej Ole, 

 

Vi var i en meget lige pokalkamp, hvor vi 
var foran med 6 imp inden de sidste 8 spil. 

Nedenstående var med til at give 10+ til os. 

 

Øst/ ingen 

 B6 

  E872 

 K53 
 EDBT 

T 

 
 

 

 EK8 
  KD3 

 ED862 

  K6 
 
Meldinger: 

       Syd          Nord 
 

2ut (20/21)           3  (marionet) 

3                        3  (hjerterfarve) 

3ut   7ut (max 4 hp ude) 

 

Udspil spar 10 til B og D. Ruderne sad 

pænt, så der var 14 stik ! 
 

Vagn Brobæk var spilfører som Syd. 

Det andet bord var kun i 6 ut. 

 

Med venlig hilsen Jan   
 

Den glade kaptajn efter 

sejren i anden runde. Han 

var ikke selv med til 

nederlaget i første runde, 

siger han. 

 

Peter Møller Nielsen har sendt dette: 
 

En pokalgyser 

 

Her er de 8 spillere 

og en ”ugle”. 

Billedet er fra spil 

33-40. 

 

 

 
 

 

Peter Møller Nielsens vestsjællandshold 

var i 2. runde af pokalturneringen på besøg 

i Ishøj. 
 

De to første runder gik planmæssigt med et 

par rimelige gevinster. Efter en fortræffelig 

frokost udbyggede vi føringen til 63-41. 
 

Men igen måtte man sande, at intet vokser 

ind i himlen.  
 

I spil 25 meldte fjenden 3 NT med en passet 

hånd overfor en åbning på 11-14 NT. Efter 

en Staymann-sekvens skulle Peter spille ud 

med en hånd bestående af 11 hp med 4 

farve i spar, klør ED blanke og lidt 

forskelligt rundt omkring. Efter nogen 

grublen bestemte hans sig til, at det 

optimistiske meldeforløb måtte være 

baseret på en langfarve et sted, 

sandsynligvis i klør. 
 

Den med langfarven var god nok. Men 

fjendens langfarve var i ruder. Med udspil 

af Klør Es og dame ville modspillet have 

kridtet 7 stik. Efter spar ud vandt fjenden 3 

NT. Alt i alt 32-6 til fjenden i fjerde sektion 
og vestsjællænderne var bagud med 4 imp 

inden de sidste 8 spil. 
 

De sidste 8 spil så en omsætning på 51 imp! 
Efter en bævende optælling viste det sig, at 

vi havde vundet med 3 imp. 

Det mest indbringende spil var en 

dobbeltdækker i spil 33: 
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Ved begge borde åbnede Syd med 1 ruder. 
Begge Vest ville ikke vise en tofarvet hånd 

og nøjedes med at indmelde 1 spar. Nord 

doblede negativt. Preben Jakobsen mente 

nok, at trefarve i spar + ruder es var værd at 

melde 2 spar på. Ved det andet ord passede 

øst. Begge Syd sprang i 4 hjerter.  

 

Efter støtten til 2 spar mente Ole Svinth 

som Vest, at der nok var et godt offer i 4 

spar. Den blev behørigt doblet, men da 

modspillet ikke lige fik taget begge sine to 
hjerterstik, kridtede Ole 10 stik. Hjerter til 

hjerter Es og klør retur. Der blev nu kastet 

en hjerter på ruder es. 

 

Makkerne spillede en rolig 4 hjerter med 11 

stik. 450 + 590 gav 14 imp til 

vestsjællænderne. De andre spil taler vi 

helst ikke om :) 

Peter 

 

 

 
 

 

 
 

N 
V   Ø 

S 

Vent med at fjerne 

meldekortene fra 

bordet, indtil der er 

spillet ud ! 

N 
V   Ø 

S 



Seniorpar 
 

 

 

 

 

SENIOR-PARTURNERING SØNDAG 

DEN 12. FEBRUAR 2017 KL. 9.30 
 

Helt ned til 60-årige medlemmer kan 

deltage. Det er vel snart langt over 70% af 

distriktets medlemmer. Det skulle give ca. 

200 tilmeldinger, eller hvad? 

 

Her er et udsnit af de officielle betingelser. 

 

Spilleberettigede er alle medlemmer af 
Danmarks Bridgeforbund, som er fylder 60 
år senest den 31/12 2016. Dertil skal 
mindst den ene spiller være medlem af en 
klub i Distrikt Vestsjælland og have været 
det mindst siden 1/9 2016.  
 

Spillested: Slagelse Bridgecenter 
Pris: Kr. 150,00 pr. spiller. 

Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00 
bestilles ved tilmelding. 

 
OBS: Forbundet har besluttet, at DM for 
seniorpar i Svendborg afvikles med fri 
tilmelding, og man selv skal betale 
indskuddet. Bestyrelsen i distriktet vil 
alligevel afvikle turneringen med følgende 
præmier: Indskud 400 kr. pr. spiller til DM 
i Svendborg (12.-13. juli 2017) gives til nr. 
1 og 2. Vinpræmier og sølvpoint. 
Tilmelding skal være Otto Rump i hænde 
senest den 29. januar 2017. Husk at angive 
om fortæring ønskes!  
Foretrukken betaling er parvis til 
Distriktets konto 1551 4691823512 – husk 
navne. 
 

Din Melding? 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Vi har skiftet lidt ud i panelet. Jette har 

nemlig bedt redaktøren om at finde en 

afløser. Lidt geografisk spredning kunne 

være tiltrængt, så vi har erstattet Jette 

Knudsen med Svend Stenhøj fra Nykøbing 

S. Bridgeklub. 

 
Vi kaster os ud i problemet. 

 

Dette er din hånd som Syd, og du åbner 

naturligt nok med 1 . 

 

9      E864      EKD854    94 

 

Næste hånd tillader sig at spærre med 3 , 

og makker melder 3 . Hvad nu? Mon ikke 

vi kan sætte makker til mindst 5-farve og 

12 hp? 
 

I spiller hold, og I er alene i zonen. 

 

  Nord        Øst       Syd       Vest 

                               1          3  

    3         PAS        ? 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 

 

Jeg melder 4 ruder. 

Min begrundelse er følgende. Med 5-4 i 

major havde makker nok doblet. 4 hjerter, 
synes jeg, er en overmelding. Meldingen 4 

ruder giver stadig makker mulighed for at 

melde 4 hjerter med en 6 - 4 fordeling i 

major. 

Jan Petersen, Kalundborg 

 

Hos os vil 3 spar fra makker være 

rundekrav, det efterlader vel 3 mulige 

meldinger. 

 
3 ut med et stille håb om en klørkontrol hos 

makker. 

4 ruder som måske er den mest korrekte 

bogmelding. 

4 hj som måske er lidt undervægtig 

pointmæssigt. 

 

Men jeg tror, jeg lander på 4 hjerter, og så 

kan jeg overlade problemerne til makker. 

 

Otto Rump, Skælskør 

 
Det er en tricky lille en, der er fundet 

frem 

 

Spilles ikke med High/low dobling og 

betinget kravpas, så: 

Makker har ikke 4-4 i Major, da 

vedkommende så D’er. 

Med åbningshånd og noget, der ligner et 

hold i , foreslår makker 3UT. 

Makker kender ikke meget til min fordeling 

– bare at jeg har åbningshånd og 3 , så 
meld 4 : Højst 1  og typisk 6 . Makker 

må nu vælge: ,  (med 4 farve) eller . 

Spilles med High/low dobling og betinget 

kravpas, så: 

Har makker under 10 p og typisk 6  og 

min melding vil være pas. 

 

Tommy Elholm, Ringsted BK  

 

Når makker nu frivilligt, kan melde på 3 

trinnet alene i zonen, så må vi jo på den 

igen. Jeg synes, det efterlader mig med kun 
en melding nemlig 4 , da 4  vil være 

revers. 

 

 

Karsten Meiland, BK 83 

 

Af mange onder vælger jeg fire ruder. 

Ville gerne spille 3 ut med hold hos 

makker, men kan ikke nå, at undersøge om 

han har dette. Jeg forventer ikke han har 
det, da han valgte 3 spar. 

Skulle han have en selvspillende eller 

næsten selvspillende 6 farve i spar, er der 

nu plads til at han kan melde fire spar. Mine 

fire ruder må vise en relativ god åbnings-

hånd. 

 

Her er hånden så. Hvad ville du have 

meldt? 
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Jeg er lidt i tvivl om 4  er krav. Jeg kan 

godt forestille mig en hånd, hvor makker 

ikke har nogen nem melding selv med en 

rimelig hånd, men er der til at hæve til 5  

eller melde 4 / ? 

Min foretrukne melding er 4  (med 4  

som næstbedste melding). Nu kan makker 
vælge mellem Pas (hvis han har 4-farve), 4

 (hvis han har en 6-farve) eller 5  (hvis 

han har 2 eller 3 med). 5  viser sig at være 

den sikreste kontrakt med 2 tabere i klør. 

Min melding er nok præget af, at vi er i 

zonen og skal i udgang et eller andet sted 

med 2 åbningshænder. 

 

 (red.) 

N 
V   Ø 

S 



Resultater fra BK 83 

 

Royal Unibrew 
 

Onsdag den 28/12 
 

½ sølvturnering 

 

Der blev her spillet i 4 rækker med hhv 10 

og 8 par. I får bedste halvdel af parene. 
 

A-rækken (10 par) 

 

1 Carl Andersen-Vagn Brobæk              25 

2 Henrik Nilsson-Tommy Elholm         19 

3 Christian Christiansen-Poul Olsen     12 

4 John Maagaard- Hans Olesen             11 

5 Peter Madsen-Jesper Stokholm           -5 

 

B-rækken (10 par) 

1 Lene Hermansen-Carsten Abildgaard  18 
2 Connie & Karl Erik Bom                     12 

3 Ingelise Andreasen-Kirsten Ellekær      3 

3 Eva & Børge                                          3 

5 Ingvar Jensen-Brian Tang-Jensen          1 

 

C-rækken (8 par) 

1 Jonna Freisleben-Hans J. Schmidt       12 

2 Vibeke Nielsen-Gitte Worsøe                8 

3 Kaj Bohn-John Fog                                6 

4 Jannie Profft-Anne Marie Schmidt        3 

 
D-rækken (8 par) 

1 Jørgen Jæger-Benthe Morange            12 

2 Marianne Olesen-Inger Rasmussen     11 

3 Bent Hansen-Bjarne Hansen                10 

4 Søren Andersen-Flemming Hansen    -2 

 

 

 

 

 

 

Wonterghem   melder fra BK 83 

 

Hej Ole 

Du kan jo se, om du kan bruge noget af det 

her : 

 

Du kan evt. reklamere lidt for min 

facebookside på nedenstående adresse. Det 
er lidt svært at få gang i debatten, synes 

jeg!! 

 

https://www.facebook.com/groups/473403

566177698/  

 
Et udspil sætter 3UT i øst, hvilket? 
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Det var kun Henning Eilertsen og Mona 

Secher Christensen, der fandt det uden at 

kigge. Kan du med åbne kort? 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Kun to par i A rækken og to i B rækken 

kom i slem i spil 25! 
Jeg tror, det ligger i valg af åbning. Har N 

til en 2 klør? Vi kravåbner sjældnere end de 

fleste, vil jeg tro, men N har altså en stærk 

hånd. Der er kun 21 HP, men de er gode. 

Det er esser og konger, og der er kun 3-4 

tabere. 
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Nu kommer et af mine guldkorn: Svar på 2 

klør: meld to ruder, hvis du ikke har en 

langfarve og meld langfarven, hvis den er 

fornuftig og farven har lidt topstyrke og 

mindst 5 kort. Det er ok at have en aftale 

om 2 og 3 ut er en jævn hånd med et antal 

point, men lad 2 ruder være ubegrænset 

opad med en jævn hånd. 

Det værste er at spille med kontrolsvar eller 

pointvisende svar. Det kan dog være ok, 
hvis man ikke spiller hverken cuebids eller 

trelde! 

 

Tilbage til spillet. Nord 2 klør, Syd 3 ruder 

(god farve) Nord viser sin hjertefarve med 

3 hjerter og Syd melder 4 klør naturligt. Nu 

ville jeg helst have været i klør, men som 

det skete for et par i b-rækken kommer den 

jo til at ligge på den forkerte hånd, og man 

får kun 11 stik, med et naturligt sparudspil 

øv! . Så jeg meldte 4 ruder. Jeg vidste jo, 

at Syd havde en god farve, og Syd spurgte 
efter esser og meldte så 6 ruder. 

 

 

 

 

 

En lille spar, var det sættende udspil mod 

de 3 ut. 

 

Resultater fra 

 

NYTÅRS-
BRIDGE 

 
Asnæs 

   Bridgeklub 
                                            28-12 

 

Der blev spillet i 2 rækker med 8 par i hver. 
 

A-rækken 

 

1 Poul Micael & Lene la Cour              105 

2 Bodil & Ole Halvorsen                      102 

3 Eva Petersen-Peter Saxild                  101 

4 Kirsten Klæbel-Flemming Larsen        88 

  

B-rækken 

 

1 Jette & Erling Pedersen                        99 
2 Eva Kristensen-Gunnar Sørensen         92 

3 Lillian Kristensen-Carl Elkjær              89 

4 Margith Møller-Ejner Bering Bryld      86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skal man altid følge ovennævnte 

anvisning? 

 

 

 

Du får lidt om det i 

næste nummer 

 

 

 

Honnør på honnør! 

10´eren er en honnør 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Damepar 
 

Distriktets damer indbydes hermed til årets 

distriktsmesterskab.  

Illustrationen siger naturligvis ikke noget 

om, at der kræves en særlig påklædning 

eller om deltagernes alder . 

Den officielle invitation ser sådan ud: 

 
DISTRIKT VESTSJÆLLAND spiller 
DAME-PARTURNERING SØNDAG 

DEN 29. JANUAR 2017 KL. 9.30 
 

Spilleberettigede er alle kvindelige 
medlemmer af Danmarks Bridgeforbund. 
Dertil skal mindst den ene spiller være 
medlem af en klub i Distrikt Vestsjælland 
og have været det mindst siden 1/9 2016. 
  

Spillested: Slagelse Bridgecenter 
Pris: Kr. 150,00 pr. spiller. 

Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00 
bestilles ved tilmelding. 

Drikkevarer kan købes til centrets 
normalpriser. 

Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier. 
 

 De 2 bedst placerede er kvalificeret til DM 
i Svendborg, 12.-13. juli 2017.  
 
Tilmelding per e-mail skal være Otto Rump 
i hænde senest den 15. januar 2017. Ved 
elektronisk tilmelding husk at angive om 
fortæring ønskes! Foretrukken betaling er 
parvis til Distriktets konto 1551 
4691823512 – husk navne!  
 

Et tilsyneladende let spil 
 

Spillet er fra min hemmelige makkers 

”sorte bog”. Det er ikke tit, han bliver 

snydt, men det var ikke en hvem som helst, 

der sad Øst. 

Det var Øst´s sparbeholdning, der 

forholdsvis hurtigt fik ham til at reagere 
(indvendig), således, at han kunne bekende 

á tempo, da der blev bedt om K. Den 

mindste pause kunne røbe, at han havde 

double klør. 99 spillere ud af 100 vil nu 

toppe sparene og der er 2 sparstik til Øst. 
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Forestil dig, at Øst bekender med 2. Så er 

slemmen hjemme med en almindelig 

sparknibning til B. Synes du det var snyd? 

Jeg tør næsten påstå, at 99 af 100 ikke ser 
denne mulighed for at narre spilfører. 

 

Vandt du de 6 ? Hvis ja, skal du spille i 1. 

division (eller i B-rækken i klubben). 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer kommer til februar. Har 

du en kommentar / læserbrev, så se at få 

det sendt til redaktionen. 

 

Hvad foregår der her? 
 

I Svinninge Bridgeklub skal der til en spillerunde sættes borde op. Meldekasser og kort 

skal hentes frem. 

Meldekasserne er opsat på små ”hylder” i en stor kasse. Da der til dagens spil skulle 

gøres klar, ja, så væltede begge kasser, og alle meldekort og kortholdere blev spredt 

rundt på gulvet. 

Nu er det sådan, at Svinninge BK engang var en stor klub, så der var en reservekasse, 

som måtte tages i brug. I resten af denne spilledag blev alle pauser brugt til at ”parre” 

meldekortene og lave hele sæt igen. Der blev også overarbejde efter at dagens runder 

var forbi. 
Det skete tirsdag eftermiddag i ”Tirsdagsklubben”. (ikke seniorklubben ).Billedet er 

taget i kaffepausen, som altså også blev anvendt til sortering. 

N 

V   Ø 
S 

I aktivitet ses fra venstre: Birthe Larsen, Kirsten Steen Jensen, Hans-Henning Nielsen, 

Kurt Hansen og Bodil Halvorsen. (Fotograf: Birgitte Daugaard) 


