BRIDGE
I Vestsjælland
Delreferat fra distriktets
generalforsamling.
Følgende klubber var til stede: BK59
Holbæk, Bridge 83, Holbæk BK af 1949,
Høng BK, Jyderup BK, Torsdags Bridge,
Kalundborg BK, Korsør Kontraktbridgeklub, Skælskør og Omegns BK, Sorø BK,
Svinninge BK og Tuse Næs BK.
Regnskabet udviste et underskud på kr.
4.780 og en likvid kapital på kr. 48.632.
Kassereren forklarede den store post for
mødeudgifter. Det drejer sig om udgifter til
etablering af tre nye udvalg i det
samarbejde, vi har med de tre andre
distrikter. Desuden var der udgiften til
klubledermødet i september.
Fastlæggelse af kontingent til kreds og
distrikt. Uændret.

Nr. 1 19. årgang: September 2019
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
som var meget mindre end forventet og
skyldes bl. a. en mindre indtægt i kontingent
på kr. 140.000. Vi er ca. 21.000 medlemmer.
–
Vanskelig
bridgesæson
med
Bridgecentralen. – Anne kom ind på et
Vækstprojekt, hvor man er opmærksom på,
at væksten er størst i de klubber, der har
bridgecenter. – Omlægning af Dansk Bridge
(se APP i april).
Man tænker på, at der skal mere breddestof
fra distrikter og klubber i bladet og mindre
elitestof. Anne spurgte til de fremmødte,
hvor mange medlemmer, der tog bladet med
hjem. Det var sørgelige tilbagemeldinger. –
Forbundet støtter skolebridge med kr. 1.
million over tre år og søger desuden støtte
fra fonde. På forbundets hjemmeside kan
man via You Tube se en film vedr.
skolebridge. – Der er tegnet en 5 års
kontrakt med Svendborg kommune.
Ændring af mesterpointordningen blev
vedtaget på repræsentantskabsmødet. – Der
er lavet en HOTLINE i sekretariatet, så man
hver onsdag mellem 15-17 kan ringe og
stille spørgsmål til ”alt vedr. bridge”.
Valg af distriktsbestyrelse (ulige år)
a. Formand: John Maagaard blev genvalgt.
b. Bent Daugaard var ikke villig til genvalg.
Martin Smith fra Kalundborg blev valgt.

Repræsentant fra hovedbestyrelsen var

Anne Lauritzen,
som kom ind på følgende: Det sidste
regnskab blev på et overskud på kr. 90.000,

Bro Bridge

D-rækken
1 Søren Andersen-Mogens Frederiksen,
BK 83
46
2 Henny Niemann-Susanne Ryberg,
Høng
35
3 Jytte Jochumsen-Gurli Visler,
Ishøj/Kalundborg
31
4 Annette Møller-Else Olsen,
Colbertson klubben
23
Der var 10 par i A, B og C-rækken og 12 par
i D-rækken, og det var de samme kort, der
blev spillet over det hele.

Vi har lige trukket den en dag, så vi kunne
have et turneringsresultat mere med, nemlig
fra Korsør KBK´s sølvturnering 1.
september.
Der blev spillet i 4 rækker og vi tager lige
topresultaterne.
A-rækken
1 Helle Elbro-Kirstine Hermann,
Ballerup/Islev
45
2 Torben Sværke-Henrik Rübner-Petersen,
Ballerup
36
3 Mikkel & Tim Grønnegaard,
Lejre/Blakset
27
4 Eva & Børge Gram, Høng
10
B-rækken
1 Bente Kjeldal-Jens Erik Jensen,
Sorø
50
2 Jonna Freisleben Jensen-Hans Jørgen
Schmidt, Korsør 51
20
3 Anne Petersen-Michael Dam,
Køge
5
4 Preben Jensen-Søren Kærn, Korsør KKB
0
C-rækken
1 Bent & Bjarne Hansen, BK 83 40,3
2 Vera Bukhave-Inge Lise Schou,
Ishøj
39,8
3 Lone Glensvig-Jonna Madsen,
Blakset
38.4
4 Mariette Tellerup-Christian Højen
Burchardt, Sorø
23,8

Her er et spil, der virkelig medførte mange
forskellige
resultater.
Det
var
eftermiddagens første spil, så her var alle
friske (næsten ).
N/ingen

K
DT2
T75
EKB754

2
EK87653
2
T983
N
V Ø
S

DB73
B
EB98643
2

ET98654
94
KD
D6
Der var ikke mange, der fandt N/S´s sikre
kontrakt, som var 3 med 9 stik.
Bedst hos Ø/V var 3 ut med 9 stik, som kom
2 gange i A-rækken. Hvorfor spiller Nord
ikke en lille hjerter ud og håber på doubleton
hos makker? Hvis makker har singleton, er
der kun 2 hjerterstik. I begge tilfælde var
udspillet E.
Der blev spillet 3, 4, eller 5 hos Nord 7
gange ud af de 20 borde.
Syd spillede 3 spar 4 gange.
Øst spillede 4/5 7 gange
Kun én Vest var spilfører, og det var i 5 .
Mange kontrakter kunne ikke vinde, så der
var kamp til stregen.
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BK 59 60 år
”I al hemmelighed” har BK59 Holbæk
afholdt jubilæumsturnering 12. maj.
Invitationer kom lidt sent ud. Klubben blev
60 år. Formanden Per Granlund har sendt et
par spil fra turneringen. De kommer her:

♠ E52

Hermed lidt om hvad I andre gik glip af i
søndags. 2 lidt sjove spil.

♣ 7654

11
Syd/ ♠ D6
♥ B9653
♦ D85

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

25
Nord/ØV
♥ ED9
♦ KT5

♠ 7643

♠ DT98

♥ K853

♥ B642

♦ D84

♦ B72

♣ KT

♣ B3
♠ KB

♣ T64

♥ T7

♠ B42

♠ K5

♥ DT2

♥ EK84

♦ B6

♦ EK93

♣ KDB97

♣ E85

♠ ET9873
♥7
♦ T742
♣ 32

Jeg åbner i Øst med 2 ut og makker (denne
gang med Heidi Quist Nielsen) siger 6 ut.
Jeg overskuer 10 topstik med mulighed for
måske et ekstra i hjerter eller spar.
Udspillet overrasker. Spar Es. Nu har jeg
11. Da jeg senere trækker spar K, falder
damen.

♦ E963
♣ ED982
Et dårligt meldeforløb sætter mig i 6 Klør.
Jeg åbner med 1 klør og Heidi kan 1 ruder
og jeg 1 ut.
Nu melder Syd 5 klør, og jeg kan se en bund,
hvor alle andre spiller 3 ut.
Derfor satser jeg på 6 klør. En bund er en
bund.
Jeg får Spar 10 ud til B og efter en knibning
til D, lille spar til Kongen, hjerter til Es,
spar Es med ruder af.
Og endelig hjerter til trumf. E, og Klør til
Kongen. Heldigvis sidder trumferne 2-2.
Vest er slutspillet og kan vælge udspil til
renonce eller ruder op til splittet gaffel.
4 til 5, B og E og ruder 9 til knib, og 12
stik. Alle andre var selvfølgelig i 3 ut.
Med venlig hilsen Per
Det var rart at få nogle spil til bladet. Tak !

Hvor heldig har man lov til at være?
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Din Melding?

Her er et spil fra nettet. Du sidder Syd. Hvad
melder du efter makkers oplysningsdobling
af 3 ? Der er vel 3 rimelige meldinger.
Begrund dit valg.
Alle er udenfor zonen i denne holdkamp.
D972

B5

43

EDT65

Meldeforløbet:
N
D

Ø
3
Pas

S
Pas
?

V
Pas

John Heidelbach, BK 83
Det ser ud til at makker har noget nær en
perfekt oplysningsdobling, nu S selv råder
over en 4-farve i spar. Makker har ikke en
en-farvet hånd!
Umiddelbart er der 4 meldinger, der
kommer på tale: 1) 4kl. 2) 5kl 3) 3ut 4) pas.
Når jeg ser den slags meldeproblemer
prøver jeg altid at tænke "Loven" ind i
beslutningen som (vejledende) rettesnor for,
hvad jeg skal gøre.
Hvordan ser det ud med det totale antal
trumfer i spillet? Fjenden sættes til 8 spar,
og vores bedste farve, klør sættes til 9. Der
er altså 17 stik i spillet (husk, det er
vejledende!)
1) hvis vi kan vinde 4kl = 10 stik kan fjenden
vinde 7 stik. Pas er her den rigtige melding.
2) hvis vi kan vinde 5kl = 11 stik - fjenden
får så 6 stik. Pas igen rigtig, da 3 ned giver
500.

Valget står altså mellem 3ut og pas. Når vi
er ude i sansmuligheder har vi ikke meget
hjælp at hente i "Loven". Spørgsmålet er her
reduceret til: hvis vi kan vinde 3ut, hvor
mange stik kan de så vinde i spar?? Det er
ikke klart.
Men jeg satser på 3ut. Sp9 gør udslaget,
håber at makker eller 3.hånd har enten sp10
eller spB, hvorved spD,9,x,x giver
dobbelthold i spar.

Svend Stenhøj Nykøbing BK

Brændt storeslem?

Jeg vil i udgang efter makkers D.
Umiddelbart synes jeg, at jeg har 2
svarmuligheder. Pas eller 3 ut. Min melding
vil blive 3 ut, Hold i spar og en god 5-farve
i klør. I en evt. udgangskontrakt i klør skal
man have 11 stik, men kun 9 i ut. Jeg
forventer ikke, at vi kan sætte 3 spar med
mere end 1-2 gange, derfor 3 ut.
Jan Petersen, Kalundborg

Karsten Meiland, BK 83
Jeg kan kun se to muligheder, pas eller 3ut,
4klør kan være en vinder, men i hold ikke
noget at gå efter. Første indskydelse var 3ut
som kan være god med
konge hos
makker, men meget mindre god med
klørene bag på, hvad der er stor risiko for
efter åbningen. Pas er måske lidt hård, men
jeg forventer at kunne producere 3 stik og
sætter makker til mindst 2 stik. Pas har dog
den svaghed, at hvis makker er kanon god,
finder vi ikke slemmen, men så kunne han
jo have meldt 4 og ikke doblet. Jeg vælger
pas.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
4 er udelukket, da det viser begge minor.
Øst har typisk en 7-farve. Hvem har de 2
sidste?
Syd kan passe, og vi kan nok sætte 3 3
gange til 500, med mindre vest kan få et
trumfning.
Næste spørgsmål er, om vi har mere end til
en udgang.
Makker i Nord har ca.15+ Hp og en marmichånd.
Der er derfor gode chancer for en klørslem.
Jeg melder 4 , der er stærkere end 5, og
forventer makker tager initiativ til at melde
slemmen, med mindre han er stærkere og
har en langfarve i rødt, som han naturligvis
melder, så hæver jeg den til 6.

Oven på makkers dobling, vil svaret nok
blive 3ut, som vel viser noget i retning af det
vi har -1½ sparhold, og ikke nok længde i
spar til at lade stå til en strafdobling og point
nok til at 3ut er et rimeligt bud.
Hvis makker er helt skæv, må han melde
igen.
Hvis klørfarven skal i spil, skal det være på
5 trinnet, da 4 kl. vil vise 0-til 8/9 hp.
Her er sitsen,
Øst/ ingen

T
K743
EKB985
94

S/ø-v

K3
KT65
E93
E753
N
V Ø
S

K
ET986
DT2
KB73
N
V Ø
S

Du er i en holdkamp kun kommet i 6 . Du
skal altså kun have 12 stik. Det ser ikke
svært ud, men spiller du med eller mod
odds? Du får D ud. Hvor stikker du, og
hvad spiller du i stik 2?

EB86543
D2
76
82

D972
B5
43
EDT65
I en holdkamp gælder det om at få så mange
point som mulig. Imidlertid skal man ikke
prøve at få mange point, hvis det indebærer
en stor risiko. 3ut er ikke god her med lille
ruder ud fra Vest, men har chancer. 4 er
en ”safe-melding”, som evt. gerne må gå én
eller to ned. Pas er lidt farligt, da 3 kan
risikere at vinde, men er bedst denne gang.
Skal vi kalde det en gættekonkurrence?

E6
ED843
K4
KDT2
Jeg advarer dig lige inden du går i gang. Nu
skal du ikke snyde og straks gå til de
følgende sider for at se, hvordan min
hemmelige makker greb tingene an.

Brug mindst 3 minutter
på:
”hvis nu og hvis nu”!

3

Bridge 83

MIX-PAR HOLD
Karsten
Meiland
BK83 sender denne
beretning fra DM i
mix-hold.
Det er ikke meget vi
har hørt om denne
turnering, ej heller om
DM for seniorhold.
Her har de også har
været med flere gange.

Trelleborg

Guld-turnering
Søndag den 29. september
kl. 9.30-ca.17.30.
i Slagelse Bridgecenter
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse
Der spilles i seedede rækker.
Vinpræmier ved SKJOLD BURNE
Præmier ved spurtpræmie og
middelscore
PRIS: kr. 300,- tilmelding regnes
først fra indbetaling. Inkl. frokost.
Kaffe/te/kakao ad libitum hele
dagen.
TILMELDING:
Mail 2312@mail.dk eller centrets
tlf. 5852 3886
Sidste frist for tilmelding: Torsdag
19. september.
SYDBANK:
Reg. nr. 6820 konto nr. 1276778
Husk navn og meget gerne dit DBf
nr.
Max. antal deltagere: 48 par

Hej Ole,
Et hold bestående af Susanne og Axel Raft,
John og Elsbeth Maagaard og Ingelise og
Karsten Meiland, havde i bededagsferien
igen fundet vej til Svendborg for, at spille
DM MIX for hold.
For en gangs skyld med en vis succes, idet
holdet endte på en tiende plads i Monrad
turneringen om søndagen. Karsten og
Ingelise var på podiet for at modtage
præmien for største nedsættelse af
handicap.
Et nørdet spil fra turneringen:
Ø/n-s

KD763
KB
ET76
82

hvorefter ruder bonde spilles fra Østs hånd,
stukket af Syd med ruder konge.
Vest tager stikket med ruser es. Vest vil
gerne nok en gang spille op til ruder 10 og
spiller hjerter bonde til esset. Herefter
forlanges ruder 2 fra bordet.
Syd bekender og Vest lægger en lille ruder,
som nu går til Nords blanke dame. Nu det
nørdede: Nord sætter sig nu i tænkeboks,
sikkert ikke fordi han tror, han kan sætte
kontrakten, men for at spare en pind, som i
en ottespils kamp har en værdi. Nord bruger
mindst 5 minutter, hvorefter han desværre
løser opgaven og underspiller klørfarven, så
Syd kan eliminere bordets sidste trumf.
Resultat 9 stik. resultaterne varierer fra 810 stik.
Jeg skriver dette i fortælleform. Hvis du
synes vi har rost os selv for meget, må du
gerne slette det. Hvis du derimod også synes
det er i orden, kan du måske også nævne, at
Ingelise og jeg endte på en 6. plads i
multiholdberegningen.
Med venlig hilsen Karsten

E4
D964
D8
EDT94
N
V Ø
S

985
E873
B2
K653

BT2
T52
K9543
B7
Karsten er spilfører og der spilles mod Lotte
Skaanning og Henrik Iversen. Kontrakten er
2 spar hos Vest, efter at Nord har været inde
med en oplysningsdobling.
Henrik spiller spar es ud og spar igen til
spar konge i vest. På grund af doblingen
spiller Vest klør mod kongen, som holder,

Kender du konsekvenserne?
Du er meget træt og kommer desværre til at
svigte kulør 3 gange i aftenens sidste spil.
Du havde ikke nogen fordel af dette, da I
ikke fik flere stik efter din første ”fejl”.
Hvad mon turneringslederen siger?
A Der skal overføres et stik for hver svigt.
B Gå hjem og hvil dig, du trænger til søvn.
Ingen overførsel af stik.
C Du får en advarsel for at forvirre spilfører.
Ingen overførsel af stik.
D Da du ikke vandt nogen af stikkene, skal
der kun overføres et stik for det første svigt.
B er rigtig

Noget for jer?
DISTRIKT
VESTSJÆLLAND
HOLDTURNERINGEN
2019/20
Turneringen afvikles med Serie 1 og serie 2.
Alle serier vil blive søgt afviklet med et lige
antal hold således, at der ikke bliver tale om
oversiddere.
Holdene i Serie 1 har kvalificeret sig i sidste
sæson, hvorimod der er fri tilmelding til
Serie 2.
Spilleberettigede hold i Serie 1 samt
”gamle” hold i Serie 2 får direkte
indbydelse.
Turneringsledelsen
kan
indplacere
nytilmeldte hold efter skønnet styrke.
Alle kampe afvikles i Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse med
følgende fastsatte spilledatoer: 22/09 2019,
24/11 2019, 12/01 2020, 08/03 2020, 29/03
2020 og 03/05 2020.
BEMÆRK
VENLIGST
SPILLELOKALET ER RØGFRIT.

AT

Tilmeldingsgebyr: Kr. 1.000,00 pr. hold til
konto: Reg.nr. 1551 konto 4691823512
Vedrørende spisning: I pausen serveres
smørrebrød à kr. 25,00 pr. stk. Der kan
bestilles 1, 2 eller 3 stykker. Alle er tilmeldt
spisning (3 stykker), hvis jeg ikke får
framelding senest 8 dage før spilledato.
Tilmelding senest 7. september 2019 til:
John Maagaard Kildevænget 23, 4200
Slagelse. Telefon 58501447 / 40381588.
E-mail: john@maagaard.com.
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Min hemmelige
makker

KLUBHOLD FINALE

Vi var kommet til
Københavnstrup. Makkers gamle ven fra
ungdommen havde lokket os til at være
substitutter på sit hold. Meldingerne var
ikke noget problem (troede jeg). Jeg (Nord)
åbnede med 1 og makker svarede 1 , som
jeg kunne hæve til 2-trinet. Vupti, så lå der
4ut på bordet. Jeg svarede 5 på 1430 med
mine 2 esser, og så blev kontrakten 6 . Vest
åbnede med D, og jeg lagde kortene ned.
Makkers ene øjenbryn blev meget mod
sædvane løftet en smule. Uha, jeg forstod
straks hvorfor. Jeg havde jo 3 esser med
hjerter som trumf. Nu håbede jeg inderligt,
at der kun var 12 stik.
N
1
2
5
Vinderne: Thomas Nielsen, Martin Frandsen, Pia Larsen og Vagn Brobæk
18. august var der finale mellem de 4 bedste
hold fra ”klubhold-kvalen” i maj.
Der blev spillet om deltagelse i DM i
Østjylland.
Der blev spillet alle mod alle. Man mødte
hinanden i 2 gange i 10-spils kampe med
dette slutresultat:
1 Kalundborg (VB)
2 Kalundborg (JP)
3 Svinninge
4 Sorø

89,97
76,96
45,00
28,07

Spillelokalet var næsten tomt. Kun 4 borde
var i aktion. Det var næsten som at spille
privat! Måske skulle man overveje at spille
som i gamle dage, hvor hele turneringen
blev afviklet privat. Er der nogen spillere,
der stadig er arbejdsramt?

N/ø-v

Her er et enkelt spil,
Godt spillet – dårligt meldt ?
S/alle

ED72
ED
EKT82
EB

983
BT9862
6
982
N
V Ø
S

D987
DBT52
B984
B5
543
B9
KDT654

KT64
K7
D7543
73
Ingen var i slem, men alle fik 12 eller 13
stik.

Ø
P
P
P

S

1
4ut
6

V

P
P
alle pas

ønske om kun 12 stik gik i opfyldelse. Det
viste sig, at alle andre var i 7 , og ingen
havde vundet. De fleste fik kun 11 stik. Det
er sjældent, at dumme fejl giver gevinst,
men heldet følger den tossede (her mig).
Langt de fleste gange koster det mange
point.
Makkers efterfølgende kommentar:
”Godt meldt makker (med et kunstigt smil).
Normalt er der her brændt en storeslem,
men opgaven var nu at få 12 stik. Hjerterne
skal så spilles først ved at prøve at se, om
der er en 4-0 sits. Sidder hjerterne 4-0, er
der skæve fordelinger. Vest må gerne have
alle 4 hjertere, for så er det mest sandsynligt
at det er Øst, der kan have 4-5 klør. Klør kan
kun knibes gennem Øst.
Starter man med en lille hjerter fra Nord til
en honnør, går man ned. Starter man med en
hjerterhonnør fra Syd går man ned.
Starter man her med en lille hjerter fra Syd,
er man hjemme. Der resterer blot en
klørtaber. Skulle Vest have 4-farve i både
hjerter og klør, må man satse på et slutspil
af ham.”

K3
KT65
E93
E753
N
V Ø
S

BT542
B972
876
6

E6
ED843
K4
KDT2
Nu til spillet. Makker stak den udspillede
D med kongen. Efter vel 1-1½ minut
spillede makker en lille hjerter mod kongen.
Havde makker ikke Es og dame? Makker
rensede nu Øst for hjerter og måtte til sidst
afgive et klørstik. 6 var hjemme og mit

Ruder 3 forklædt som klovn.
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