BRIDGE
I Vestsjælland
DISTRIKT
VESTSJÆLLAND
inviterer
Kvalifikation til BEGYNDER DM I PAR
SØNDAG DEN 2. APRIL 2017 KL. 13.00
Spilleberettigede er alle nye medlemmer af
Danmarks Bridgeforbund siden 31/7 2015.
Medlemskab af en DBf-klub (almindelig
eller K-medlemskab) er et krav! En unik
lejlighed til at prøve kræfter med en
distriktsturnering uden at skulle kæmpe mod
alle ’eksperterne’! Vindere af hver række
kvalificerer sig til DM for begyndere, som
spilles i Svendborg tirsdag den 11. juli 2017,
hvor de møder vinderparrene fra landets
andre
kvalifikationsturneringer.
Flere
oplysninger om turneringen i ’Dansk
Bridge’ nr. 744, januar 2017, side 14 og nr.
746, marts 2017, side 19.
Spillested:
Slagelse
Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.
Pris: Kr. 50,00 pr. spiller.
Præmier: Præmier fra DBf og Sølvpoints
Tilmelding: direkte eller gennem klubben
skal være Otto Rump i hænde senest med
posten eller per e-mail torsdag den 23/3
2017
Betaling for netop denne turnering kan kun
ske kontant på spillestedet på spilledagen.

Nr. 7 16. årgang: Marts 2017
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Det har været en god måned. Der er kommet
”input” fra flere forskellige læsere. Det
giver en god variation i indholdet. Det kunne
måske inspirere andre til at følge trop og
sende lidt til bladet.
Det er ellers kun den altid travle redaktør,
der må hente stof på nettet og analysere de
fundne spil med større eller mindre held.
Måske kunne deltagerne i diverse
turneringer overveje at fylde bladet med
deres gode spil. Redaktionen skal nok
kompensere med at give eksempler på
”uheldige” spil fra egen hånd.
Hvad med denne her:
Jeg var i modspil mod og sad efter bordet.
På bordet ligger ED64. Jeg sad og lunede
konge, og så frem til et sikkert stik, for at
gennemspille spilfører i bordets svage farve.
Nå, spilfører spiller en lille spar mod bordet,
og jeg stikker selvfølgelig med kongen.
Spilfører havde imidlertid bedt om esset
(den torsk), og min næse blev længere end
den plejer at være. Jeg havde ikke haft noget
svar på rede hånd til makkers spørgsmål
efter spillet.
Jeg var heldig, makker spurgte ikke.

Spiller du med konventionen ”4.
farve”, skal du huske, at svarer
ikke kan bruge den, hvis hun
har forhåndspasset! 4. farve vil
så være naturlig.

E-rækken (12 par)

Kyndelmisse
Høng Bridgeklub
Resultater:
Som du kan se, er snemanden skrumpet på
grund af klimaforandringerne.
På en mild vinterdag blev turneringen
afviklet i 3 5- og 2 6-bordsrækker, og vi
nævner her bedste halvdel.

1 Nina Nielsen - Bent Madsen
2 Grethe Hansen - Jytte Wittrock
3 Søren Andersen - Flemming Hansen
4 Jeanette & Martin Schmidt
5 Kis Jørgensen - Mogens Frederiksen
6 Anni Engkebølle - Susanne Ryberg

40
38
35
25
12
5

Her skal kommer et spil, hvor ingen var i
slem bortset fra A-rækken. Hvad sker der
dog i hovedet på spillerne dér .

Resultater:
V/ N/S
A-rækken (10 par)
1 Helle Elbro - Torben Sværke
22
2 Poul Rasmussen - Ole Scheel Nielsen
9
3 Lis Hjort - Poul Olsen
8
4 Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard
0
5 Carsten Abildgaard - Jesper Stokholm -1
B-rækken (10 par)
1 Ib Larsen - Bent Møller
2 Eva Gram - Hanne Hansen
3 Tage Christensen - Bent Quist
4 Kirsten & Verner Schou
5 Niels K. Nielsen - Jens Skydsgaard

16
15
14
13
9

C-rækken (10 par)
1 Jette Nyvang & Mogens Jørgensen
43
2 Grethe Andersen - Bodil Vestbjerg
21
3 Lene & Poul-Michael La Cour
19
4 Henrik Lundsgaard - Helmer Pedersen 9
5 Bitten Eg Pedersen - Jørgen Junge
1
D-rækken (12 par)
1 Lene Hermansen - Inger Trosbjerg
2 Sonja & Leif Andersen
3 Paula & Leif Sindholt
4 Elin Anholm - Lidia Nagel
5 Gitte Birketoft - Ragnhild Kristensen
6 Marianne & Hans Gustav Christensen

64
32
21
18
5
0

D5
EB532
KB962
3
KB9
984
DT543
52

N
V Ø
S

E4
7
87
KDBT9874

T87632
KDT6
E
E6
Her skal du se, hvad der skete ved de 5 borde
i A-rækken. Jeg nævner ingen navne, men
det er et af de sidste spil.
Øst
Øst
Øst
Vest
Syd

5 D
7 D
5
3ut
6

8 stik
10 stik
8 stik
7 stik
10 stik

Det var en grå dag, så
solstik var det ikke.

Min hemmelige makker
Vi er ikke meget for alle
de nymodens aftaler,
men en enkelt aldrende
konvention har vi da. Vi
har aftalt et forsvar oven
på en ut. Det er det, der
hedder multiforsvar. Det fik vi brug for i
dette spil. Jeg er lidt stolt af, at jeg huskede
det.
Jeg var Nord, så jeg havde god tid. Øst
åbnede med 1 ut (15-17), og både makker og
Vest passede. Skulle man doble eller prøve
multiforsvar? Jeg gennemskuede på en eller
anden måde, at med multiforsvar var det
makker, der blev spilfører. Jeg meldte derfor
2kl, som viste begge majorfarver. Makker
kunne jo ikke lade den stå, når han nu havde
en 4-farve. Han meldte derfor 2 hj. Super!
(set med mine øjne). Stopskiltet frem og 4hj.
Alle pas.

Jeg måtte have en forklaring, da
bridgematen viste, at ingen andre havde
vundet udgang.

964
E
97652
7643

N
V Ø
S

I dette spil er det givet at Øst har mindst 2
spar på grund af sans åbningen. Vest har
meget få HP. Planen, der kan lykkes ved at
spille damen et at Vest kun har én, og det er
esset eller bonden. Sidder de 2-2 er der også
kun 2 hjertertabere. Det er faktisk en god
chance, at starte med damen. En god regel,
når du mangler 4 kort, er at spille gennem
den der har 2 eller flere kort i farven. Det
hjalp mig her.

83
T843
83
DT952
Vest spillede ruder ud. Øst stak og spillede
ruder igen. Efter en pause, som egentlig ikke
var karakteristisk for makker, bad han om hj
D. Øst ville nu sikre sig et trumfstik, så
damen blev stukket med kongen. Øst fik
ikke stikket da Vest havde esset! 2 tabere i
hjerter og en i ruder!

Ø/ alle
3
DBT8765
73
872
KBT9762
K92
9
EK

N
V Ø
S

ED5
E
E652
BT654

84
43
KDBT84
D93
Et andet problem:

Hvis jeg havde været Øst, var jeg så gået i
fælden, og det gjorde den søde dame også.
Tak for det.

Hurra !!!
T52
KB9
ET4
EKB8

Redaktionens svar på mail´en fra Karsten.

Makker forklarer:

Øst/alle
EKDB6
D7652
KDB
-

Spillet er her:

Efter 1½ års genetableret aktivitet har vi
modtaget et læserbrev, der handler om reelle
bridgeproblemer. Se her:
Hej Ole

2 gange pas og jeg (Øst) åbner med 1 ,
makker melder 1 , og jeg melder 1 NT. Nu
melder makker 2 !!!! Vi havde ikke nået
at aftale xy-NT, men var ikke i tvivl om, at
det spillede vi med, MEN kan en
forhåndspasset hånd kræve til udgang over
for en 12-14 NT????

I det næste problem, melder vi 2 ruder
naturligt efter en forhåndspas. Jeg synes, det
er ren logik. Hvis man vil i udgang, må man
bruge 2 eller en anden melding for i det
mindste at skabe rundekrav.
På samme måde spilles 4. farve. Den er
naturlig efter forhåndspas (efter en limiteret
hånd).
Skulle andre have en kommentar, vil det
være at læse i næste nummer. Har du en?

V/ ingen
EB96
T86
E864
95
KD8732
DB953
7
4

N
V Ø
S

T4
E7
KDBT
DT832

5
K42
9532
EKB76

Som sædvanlig deltog jeg i pro-am
turneringen i CBI.. Det gik generelt fint,
men efterlod 2 spørgsmål.
Jeg åbner med 1 , næste hånd melder 2
(spær) og makker melder 2 (rundekrav).
Den hæver jeg til udgang, og makker melder
nu 4 NT (1430) og jeg svarer 5 , makker
melder nu 5 ???? hvad nu?? Og hvorfor??

Jeg har diskuteret det første problem med
flere af mine makkere. Vores aftale er nu, at
hvis svaret på 1430 er 5 , så må de godt
melde kontrakten på 5-trinet. Den, der
svarede 5 , SKAL nu hæve til 6, hvis det
var 3 esser og ikke 0 esser. Spilleren, der
meldte på 5-trækket må være bange for at
være kommet for højt. Man bruger dog
normalt ikke 1430 uden esser. Hånden
kunne godt have spurgt efter trumf dame,
men er måske bange for en taber i hjerter. 5
giver i hvert fald ikke plads til andet end
6 .

Med venlig hilsen
Karsten Hansen-Nord

MELLEMRÆKKEN
Ingen kampe i februar

Distriktshold
Ingen kampe i februar.

Wonterghem
6
Ø/ØV

D76
B98
D87
T984

melder fra BK 83

E
EKT42
K943
E32
BT42
D7653
EB62
K9853
T5
KDB765

I spil 6 var to borde i 6 klør, naturligt på
Syds hånd, selv om 6 klør i Nord er bedre!
Ved begge borde undgik man at få ruder ud,
men alligevel vandt man ikke kontrakten.
Mit analyse program ”Deep finesse” som er
gratis at downloade, siger faktisk, at uden
ruder ud, kan man få alle tretten stik, men
programmet kigger jo altså også gennem
kortene, og det hjælper nu en del. Prøv at
lege med spillet og se om du kan gøre det
programmet efter .
9
N/ØV

E6
KBT9843
T97
K
DT2
873
D5
KD643
EB852
BT873
542
KB954
E762
ED96

Spil 9 var absolut vores bedste spil i går. Jeg
åbnede som Nord med en hjerter og Syd
meldte 4 ruder, som lover renonce i ruder og
hjerterstøtte. Nu har jeg jo i princippet en
lille åbningshånd! Men hvis du har fulgt lidt

med i bridgebladets fantastiske artikler om
kortvurdering, kan man godt se, at min hånd
er vokset. Ingen spildpoint i ruder og resten
af pointene i esser og konger og en lang
trumffarve. Så 4 UT efter esser. Makker
meldte 5 hjerter, som viser to esser og ikke
trumfdame. Nu havde vi alle relevante esser
og trumfdame kunne jeg nok klare! Så 5 UT
som er en opfordring til storeslem og
fortæller makker, at vi har alle esserne.
Makker kan nu vise konger under
trumffarven, men det var jo spar konge hun
havde, så hun meldte flot 7 hjerter. Der er
vel en 14- 15 stik i den kontrakt med 25 HP!
Spil 19 var også vildt!
19
S/ØV

ED96
8
8
K876542
KBT852
DT75432
EKB9
KT7543
DB2
743
6
E96
EDBT93

Makker passede lidt forsigtig som Syd, Vest
2 hjerter, Nord 3 klør (bør egentligt være
bedre, ikke spær mod spær) Nu husker jeg
ikke, hvad Øst meldte, men makker støttede
i hvert fald i klør og pludselig var ØV i 6
hjerter. Nu ofrede jeg i 7 klør, som med et
slutspil af Øst i spar, kun går to ned. Det
klarede Hans Knudsen på Maagaards hold i
fin stil.
Ved vores bord blev Høng folkene vilde! Og
meldte 7 hjerter. Jeg spillede spar es ud og
blev lidt bleg, da den blev trumfet!! Men Øst
havde heldigvis et es i ærmet!

I spil 3 er Susanne og Axel de eneste i 6 klør,
som er en rigtigt god kontrakt.

3
S/ØV

B3
KT63
DB87653
DT
K762
KD9854
ET62
B8
9742
942
T
EB98543
7
ED5
EK

Jeg har ikke noget godt fornuftigt forslag til,
hvordan man finder den, men det kan jo
være, de kan hjælpe os!
Sidste spil er et spil, hvor vi sjuskede!
11
S/Ingen

T983
B983
DB
875

EKD42
5
32
DBT62
65
ET62
KT9864
9
B7
KD74
E75
EK43

Syd en UT, Nord 2 hjerter som overførsel,
Vest 3 ruder, Syd pas (nok ikke 3 spar),
Nord 4 klør og nu slog Syd automatpiloten
til og meldte 5 klør. Her burde Syd have
afgivet et cuebid i 4 ruder og så bør man
komme i 6 klør. Bemærk at 6 spar går ned
med ruderudspil!

Danmarks
Bridgeforbund
spiller Landshandicap turnering 2017
SØNDAG DEN 2. APRIL 2017 KL. 13.00
Denne landsdækkende turnering havde
premiere sidste år. Der spilles et heat (30
spil) i hvert distrikt med lokale vindere.
Dertil samlet beregning for hele Danmark.
Vinderpar hvert sted er det par, der
forbedrer sit handicap mest.
Spilleberettigede er alle medlemmer af
Danmarks Bridgeforbund. En unik lejlighed
til at prøve kræfter med en distriktsturnering, hvor man har store chancer mod
alle ’eksperterne’!
Spillested:
Slagelse
Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.
Pris: Kr. 80,00 pr. spiller.
Præmier: Præmier fra DBf og Sølvpoints
lokalt. Guldpoints på landsplan.
Tilmelding: direkte eller gennem klubben,
der skal være Otto Rump i hænde senest
med posten eller per e-mail torsdag den 23/3
2017.
Betaling: for netop denne turnering kan kun
ske kontant på spillestedet på spilledagen.
Fortæring: Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser

Fra ”gamle” dage

5 Chr. Holm-Jørgensen. Kalundborg 87
6 Hans H. Jensen, Svinninge BK
72
7 Arne Rosenkilde, Midtsjællands BK 61

For 20 år siden:
Vi har modtaget:
”Landskamp på Næsset”
I vores lille klub ude på landet havde de
toneangivende kræfter besluttet, at nu måtte
der ske noget. Klubudsendelsen fra DBF i
januar indeholdt opfordring til at spille med
på landsholdet. Mange af klubbens
medlemmer så det som den store chance for
at komme på landsholdet, og vi tilsluttede os
det storartede initiativ. En moderat skuffelse
var at spore, da det viste sig, at vi blot skulle
spille de samme kort, som var spillet i en
landskamp. Nå, klaphattene blev lagt væk,
og der blev gået til sagen. Nu skulle
landsholdet bare se hvordan den skulle
skæres. Der var høj stemning i kaffepausen.
Alle troede endnu at gavekortet til
bridgeforlaget var hjemme. Spændingen var
fortættet, da resultatet blev offentliggjort af
distriktets formand, som var mødt op for at
overrække præmier. Hvis du ”kære
bridgespiller” ikke har spillet på
landsholdet, så pas på, når du kommer på
Tuse Næs og spiller sommerbridge
(Torsdage kl. 19.15) Vi ka´ bare det der.
Venlig hilsen Karsten, landsholdspiller.
Bedst N/S var Otto og Egon og Ø/V var det
Aksel og John.

Den 23/2 sluttede distriktets holdturnering
med afviklingen af de 2 sidste runder i
Kalundborg. Der var spænding til det sidste
spil både i serie 1 og 2. Slutstillingen
kommer her:
Serie 1
1 Lene Jespersen, Svinninge BK
2 Aase Jensen, BK 83
3 Preben Jakobsen, Svinninge BK
4 Hanne Knudsen, Jyderup BK

111
106
102
90

Vinderholdet: Lene Jespersen, Per Krogh,
Torben Vang og Anders Bak rykker op i
mellemrække 2 og 7´eren måske ned i serie
2.

Seniorpar

i
SORØ BRIDGEKLUB
SENIOR-PARTURNERING SØNDAG
DEN 12. FEBRUAR
Usædvanlig få tilmeldinger, når man tænker
på gennemsnitsalderen blandt distriktets
spillere. Der var dog 12 friske par, som
gjorde, at turneringen ikke blev aflyst på
grund af for få tilmeldinger. Mon en af
årsagerne er, at der ikke spilles om
kvalifikation til DM? Nu kan man jo til DM
møde alle de ”gamle” topspillere, som er dér
alligevel. Mange af dem gad ikke tidligere
spille kvalifikation. Det ses af resultatlisterne fra de tidligere år.

Vinderkaptajnen ved bordet i den sidste
afgørende kamp mod Arne Rosenkildes
hold. ”Mon 19-11 er nok?” (det var det).
Serie 2
1 Michael Huus, Svinninge BK
2 Finn Andersen, Sorø BK
3 Leif Ejdrup, Sorø BK
4 Erik Nielsen, Svinninge BK
5 Rigmor Petersen, Nykøbing BK
6 Kaj Joswiak, BK 83

96
91
80
72
62
46

Vinderholdet: Ditte & Michael Huus, Gert
Jørgensen og Bent Lyngesbo rykker op i
serie 1 og 6´eren måske ned i serie 3.
Serie 3
1 Gertrud Vestergaard, Nykøbing BK 117
2 Poul Glar, Ringsted BK
93
3 Connie Hardis, Tuse Næs BK
77
4 Preben Thonesen, Nykøbing BK
70
Vinderholdet: Gertrud Vestergaard, Ruth
Wesenberg-Lund, Inge & Jørgen Fougt
rykker op i serie 2.

Spring Cup SØLV

De 7 bedste par efter sidste spil var:
1 Irene Keller Collet-Otto Rump
2 John Maagaard-Hans Olesen
3 Ege Christiansen-Per Granlund
4 Poul Rasmussen-Ole Scheel Nielsen
5 Poul Olsen-Jens Aa. Petersen
6 Lene Holst-Hans Henning Nielsen
6 Bodil & Ole Halvorsen

78
35
33
5
1
-7
-7

Startafgift inklusiv 3 stk.
smørrebrød, kaffe og the, 275 kr.
Betales ved tilmelding til konto
1551 0363480 (husk navn)
Tilmelding senest 5/3 til
Ib Larsen, 5783 5752,
joiblar@stofanet.dk
Tilmelding godkendes ved betaling
og fremgår derefter af vor
hjemmeside,
www.sorøbridgeklub.dk
Turneringsafvikling:

V/ alle
B82
KB
EB843
B95
K5
EDT982
KT7
EK

Søndag den 19. marts 2017
kl. 9.30 – ca. 17.30
i Kaarsbergcentret,
Dr. Kaarsbegvej 3, Sorø

N
V Ø
S

ET4
75
DT876432

D9763
643
D9652
Kun mestrene meldte og vandt 6 .

Bridgemate
EDB-lagte kort
Seedede rækker efter handicap
Turneringsleder: Erling Jensen
Max. 36 par
Vinpræmier.
Sølvpoints tildeles elektronisk.

POKALTURNERINGEN
26/2 var skæbnedagen.
Kampene med vores hold
impliceret gik sådan (vinder
i blåt):
John Maagaard – Thomas Nielsen
82-118
Peter Møller-Nielsen – Jens Abildgaard
98-76
Nu er vi jo på et højere niveau, så vi må have
nogle spil fra de 2 kampe og fornemme
kvaliteten !

Vores makkere kom i 3 ut hos Syd efter
disse meldinger:
Nord

Øst

D
3ut

2

Interview med kaptajnerne efter
lokalopgøret
Var stemningen god under hele kampen?

N
V Ø
S

John:
”Den var helt perfekt.”

762
B5
ET83
D973

KDT5
EK83
K54
62

D

Øst
2

Syd

Var det et fair resultat?
Thomas:
”Hm ! Vi vandt 4 af 5 sektioner, så det må
siges at være nogenlunde retfærdigt.”
John:
”Jeg og makker Niels Skipper var langt
under standard, så nederlaget var fortjent.”

Meldeforløb:
Nord

Thomas:
”Den var fantastisk hele
kampen. Super hyggeligt.”

E3
T6
DB9762
K85

B984
D9742
EBT4

2ut
alle pas

Vest
2
pas

Med udspillet af 4, endte det med 8 stik,
idet der ikke blev spillet mod K inden der
blev spillet hjerter 2. gang = minus 100 og i
alt -500 mod mulige + 300

Thomas Nielsen sender dette spil, som er et
godt eksempel på, hvad der kan ske i et
”almindeligt” spil.

V/alle

Syd

Vest
2

alle pas

Udspil K og vi fik 4 stik (vi skulle have
haft 5) = -400

Var det jeres evne til at gætte, der var
afgørende?
Thomas:
”Hm ! Måske et lille bitte plus til os  ”
John:
”Ja, men ikke kun det.”

Fra Peter Møller-Nielsen dette:
Peter Møller Nielsens vestsjællandshold
havde et hold hyggelige vendelboer på
besøg i 4. runde af pokalen.
I bedste jydske stil skød vore modstandere
på det hele og vi var nede med 6-32 efter 8
spil.
Så gælder det om at holde fast i bordkanten.
I spil 9-16 vendte situationen med 46-6 til
vestsjællænderne. Et af vendelboernes
typiske optimistspil var 3 NT som NS på
følgende bananer:

N/ alle

B64
D65
5
E98652

ED
EKDT
EKD7
EB4

KB72
62
643
D652
N
V Ø
S

T9864
B85
BT9
K7

53
9743
852
T983
Efter et ikke så helt overbevisende
meldeforløb endte gæsterne i 6 hjerter, der
selv med hjerterne 4-2 ikke kunne skydes
ned med Navarones kanoner.

T52
E3
K973
KBT3
N
V Ø
S

N/N-S

E73
BT4
DBT82
D4

KD98
K9872
E64
7
Den skred 3 gange, medens vi spillede en
stille 3 hjerter med 9 stik.
Efter 22-9 i tredje sektion til vendelboerne
og en lige fjerde sektion var vi kun oppe
med 4 imp inden de sidste 8 spil.
En af årsagerne til nederlaget i tredje sektion
var denne meget sjældne 29 HP NT-hånd
hos Vest:

I fjerde sektion klarede Gitte og Peter til
gengæld en god slem på god gammeldags
meldemaner. De spiller stærke farveåbninger på 2-trækket med lidt krydderier.
Spillet var:
Nord var giver og åbnede med 2 hjerter
visende mindst 15 HP og mindst 8 spillestik.
3 klør fra Syd viste en egen topstærk
ruderfarve.
Et par cuebids afslørede, at NS manglede
esset i spar. Nord kunne nu se 12 lette stik
med en spartrumfning på Nords hånd.
Vore modstandere stod i ”fattige” 4 hjerter,
der også vinder 12 stik, men med den meget
dårligere chance for hjerterne 3-3.
Kortfordeling på næste side

Vore modstandere fortsatte den optimistiske
stil og overmeldte to kontrakter i de sidste 8
spil, medens Ole og Preben holdt sig på
måtten. Samlet resultat 98-76.

N/ Ø-V

EK83
972
52
D652

En hård nød !

B
EKD63
DB8
EK84
N
V Ø
S

97642
BT9
93
B97

DT5
84
EKT764
T3
Så fik vi 2 hold videre til 5. runde.
Her har begge hold en chance for yderligere
en sejr.

Igen inspireret af Michael
Wonterghem kommer dette spil fra
Svinninge BK´s holdturnering. Du skal se
en flot meldt slem, men kan den vinde?
Meldeforløbet efter bogen:
Nord

Øst

Pas
Pas
Pas

2 ut
4 ut
6

Syd

Vest
1
Pas
4
Pas
5
alle pas

2 ut = Steens 4 = renonce
4ut = 1430 5 = 2 esser uden trumf dame

Thomas skal en tur til Århus og Peter skal til
Lejre.

Du bestemmer selv udspillet:
E eller trumf.

Kampene d. 26 marts:
Marius Lyhne-Knudsen – Thomas Nielsen
Henning Kokborg – Peter Møller-Nielsen

Kan du vinde, som kortene sidder med
alle udspil eller bare et af dem?
Hvis ja, så send løsning til redaktionen.
Der kunne være, at læsere (og redaktøren)
var interesseret.
V/ingen

4,

T6
E85
K8742
D97

K9742
T95
EK642

7 eller

N
V Ø
S

26. februar
blev der afholdt mesterskab for spillere med
grønt systemkort. Det var et fælles
arrangement for Østsjællands, Vestsjællands og Storstrøms distrikter. 22 par
var mødt op og den bedste del af parrene
efter sidste stik var disse:
1 Bent & Bjarne Hansen, BK 83
101
2 Maibrit & Michael Thy, BK 83
61
3 Bente & Henrik Friis, Skælskør
56
4 Morten Bro – Morten Nielsen, Ringsted 52
5 Hanne Botorp - Niels Andersen, Rosk. 43
6 Birgit Fog - Mogens Rasmussen, Ring. 41
7 Mette & Peter Mølgaard Nielsen, Ring. 35
8 Gitte & Søren Kjærsgaard, BK 83
21
9 Helle & Svend Ravn, Ringsted
13
10 Bente Morange-Søren Andersen, BK 83 10
10 Margrethe Olsen-Gurli Visler, Kalund. 10
Her et sjovt spil. Kun ét par fandt bedste
kontrakt. Kan du se hvilken?

N/ N/S

EDB8
DT9762
E6
5

53
KB43
DB3
BT83
Det kræver papir og blyant (eller kortene),
men det er ret sjovt.
De andre borde spillede alle 4 11 stik.
Desværre spiller Svinninge ikke med
indtastning af udspil.
Hjerter konge i nyt/gammelt design

Klubspillermesterskab

DB7652
D4
KT
E64
EK
T7
862
KB9873

N
V Ø
S

4
KB96
D7543
DT2

T983
E8532
EB9
5
Det er 5 hos Ø/V. Selv doblet giver det
kun 500 til N/S, som har en problemfri
sparudgang til 620.

Per Granlund fra BK 59 i Holbæk
Et lille spil fra klubaften den 30. januar.
Jeg spillede med Vagn Ole Olsen som sub.,
og vi havde kun aftalt at spille Goren og
transfer. Intet andet.
N/ Ø-V
KBT87
8
EB62
963
D9
KD753
KD543
2

N
V Ø
S

64
BT96
T87
DB87

E532
E42
9
EKT54
Jeg sad Nord og kom med en forkølet 1♠
åbning. Pas - 2♣ fra makker og indmelding
2♥ fra Vest.
Min hånd voksede til en åbningshånd, og jeg
bød 3♦.
Makker var ikke i tvivl, og meldte så direkte
6♠.
♥B kom ud, og jeg overskuede en taber i
klør og en i ruder, hvis sparene sad 2-2.
Der kunne rejses klørstik, hvis jeg sparede
på indkomsterne.
♥E,♠ E og K, puha, første hurdle. ♣ 9 fik B
med fra øst stukket med K.
Det var 2nd hurdle. Hjem på en hjertertrumfning, og ny klør til 10én der holdt.
♣E og klør til trumf, rejste den sidste klør.
Resten gik på krydstrumf og 13 stik. 2 borde
spillede 4♠ med 12 stik og 2 borde med 11
stik.
Mvh Per
De har friske åbningsmeldinger i Holbæk 

Otto Rump, Skælskør

Din Melding?

Afhænger af, hvilken makker der lige sidder
overfor 
Med min High/Low (High – altså 10+ hp)
makker dobler jeg for at høre mere.
Ellers må jeg risikere 2Hj – ikke en 5-farve;
men de fleste af hp’erne sidder der.

Dette er din hånd som Syd, og makker
har åbnet med 1 og Øst melder 2 . Så
blev det din tur.
Hvad melder du og hvorfor?
KB

EK65

852

9432

Det er makkerpar med alle i zonen.
Makker har lovet mindst 4-farve i ruder.
Nord
1

Øst
2

Syd
?

Vest

findes altså ikke en hånd, der kan melde 2
uden at have 5 kort i farven. Alt under
forudsætning af at man åbner i spar med 5farve.
Så er det måske derfor, mange tror, man skal
have en 5-farve for at vise en majorfarve i et
meldeforløb som dette.
Det være sig på 1, 2 eller 3-trækket. Her er
håndens styrke afgørende for, hvad man kan
tillade sig.

Jan Petersen, Kalundborg
Med mine 11 Hp er udgang mulig men langt
fra sikker.
I en makkerpar turnering vil jeg melde 2 Hj,
hvorefter makker må tage næste skridt.
I en holdturnering havde jeg nok meldt 3 kl
for at afsøge muligheden for 3ut, og derefter
passet hvis makker kun havde til 3 Ru.

Du har måske også en hånd, der er svær
at melde? Kom med den, vi har jo et
ekspertpanel, der kan hjælpe.
Kom nu til tasterne!

Svend Stenhøj Nykøbing BK
Min melding vil være 2 hjerter, for det er
umiddelbart den eneste måde, jeg i første
omgang kan vise min hjerterfarve, for hvis
jeg dobler, vil det jo vise begge majorfarver.
Tommy Elholm, Ringsted BK
Jeg vil starte med ar melde det helt naturlige
2 hjerter og vil afvente det videre
meldeforløb. Makker og jeg råder dog
tilsammen over minimum 23 HP.

Hvis 1 kun lover 4-farve, må 2 logisk
vise minimum 4 (man har ikke lovet mere,
da man kan have 3,4,3,3 fordeling og +10
hp).
Nedenfor er vist den aktuelle fordeling vedr.
meldeopgaven. At der er en god hjerterkontrakt, er Syds første melding uvedkommende.
N/ alle
DT62
DT32
KDT4
E

Karsten Meiland, BK 83
Jeg melder pas, og håber på, at makker
genoplysningsdobler, hvorefter jeg straffer.
Selv med en pas, som går hele vejen rundt,
kan vi evt. få 200 på vores side, hvilket kan
være fortræffeligt i en parturnering

Her er desværre en næsten tom spalte.
Pladsen var afsat til et spil fra dig. Jeg
håber, du forstår hentydningen.

Jeg har undret mig over, at virkelig mange
spillere mener at 2 i denne situation viser
en 5-farve. Det samme gælder for
meldingen 2 (hvis hjerter og spar blev
byttet om). Hvad skulle begrundelsen være?
Her skulle der være chance for at få nogle
mulige svar fra læserne. Har du svaret så
kom med det.
Jeg tror, at en del spillere har fået noget galt
i halsen.
Hvis makker åbner med 1 og makker
melder 2 er det altid en 5-farve. Det er
IKKE fordi, det er nødvendigt at have 5,
men fordi man har 5-farve, når man ikke har
en 4-farve i minor og ikke 3-farve i spar. Der

9873
B97
B96
D75

N
V Ø
S

E45
84
E73
KBT86

KB
EK65
852
9432

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

Næste nummer
kommer primo april

