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”Nekrolog
Nykøbing S.”
Så blev det Nykøbings tur til at dreje nøglen
om. Det er omkring 60 år siden klubben
startede.
Klubben har nu tilsluttet sig Rørvig
bridgeklub, og er således blevet til Rørvigs
mandags spilleaften. Der var engang
Nykøbing mønstrede det stærkeste klubhold
i distriktet. De har mange gange
repræsenteret distriktet til DM.
For 30 år siden var der 58 aktive
medlemmer, men nu var der kun 24 tilbage.
Det er snart længe siden, at vi har mistet en
af de ”gamle” klubber. Det er ikke godt at
vide, hvornår den næste må lukke.
Jeg kan huske, at både distriktet og DBF
havde en del hvervekampagner i 90´erne.
Det, der holder liv i en del klubber, er at
levealderen er steget kraftigt de senere år,
med
reduceret
frafald
til
følge.
Hovedproblemet er imidlertid manglende
tilgang nye og yngre medlemmer.

Heldigvis
er vi stadig mange, der nyder bridgen trods
høj alder eller skrantende helbred.
red.

N/alle

Serie 1
1 Ib Larsen
2 Christian Christiansen
3 Morten Nyhave Nielsen
4 Hans Jørgen Kolding
5 Susanne Raft
6 Hanne Knudsen
7 Helle Bergmann
8 Knud G. Rasmussen

37,21
35,63
21,17
20,95
18,65
15,84
9,80
0,75

På 1. pladsen i multihold ligger Christian
Christiansen-Jan Christensen med 15,59.
Serie 2
1 Lise Madsen
2 Lars Jørgensen
3 Kirsten Schou
4 Preben Jakobsen
5 Jonna K. Larsen
6 Inger Trosbjerg
7 Lars Thymark
8 Anders Sisbo
9 Ingelise Meiland
10 Sonja Andersen

36,89
29,46
28,24
27,08
23,10
17,18
12,80
10,54
8,78
5,93

Her er Lise & Erik Madsen bedst i multihold
med14,82.
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Distrikts hold
Så er den nye sæson gået i gang. Der er knap
så mange hold tilmeldt. Kun 18 hold er det
blevet til.
De første 2 kampe er allerede afviklet, og
stillingen ser du her.

7
B7432
BT
KDB62

Kun et enkelt par fandt slemmen her. Det
var i serie 1 og det var Kell Munkløv og Jens
Erik Jensen fra Ib Larsens hold. Ja, ja, du
tror, det var en sparslem. Den kan ikke
vinde, hvorimod 6
er usættelig. Godt
meldt! Der er bare en spartaber. Næsten alle
spillede en sparudgang, dog var ingen i 6 .
S/ Ø-V
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Poul Olsen-Lis Hjort Jensen fra Hans Jørgen
Koldings hold og Henning Eilertsen-Mona
Secher Christensen fra Kirsten Schous hold
var de to eneste, der var i slem i dette spil.
Næsten alle i salen vandt 13 stik i diverse
kontrakter. Det svære var åbenbart at melde
de 6 . At K var i plads betyder ikke noget,
det var jo bare et overstik i en holdturnering.
Snak med makker om, hvordan I havde
meldt i disse to spil som Ø/V !

Solskins
Turnering
Søndag d. 3. november 2019
Kl. 9.30 – 18.00 i Kirkeskovhallen
Næstved Landevej 632, 4243 Rude

Turnering:
BridgeMate
Styrkeopdelte rækker efter handicap

Sølvpoints
Vin-, spurt- og trøstpræmier
Pris;
inkl. frokost og kaffe/te kr. 300.
Vin, øl og vand kan købes
Tilmelding
betal ved tilmelding på konto 6150
1731212 - husk navn! indtil 20.
oktober 2019 – eller fuldtegning.
Otto Rump: 40 45 68 13
e-mail: otto@rump.dk
Tilmeldinger godkendes ved
betaling og fremgår derefter på vor
hjemmeside: www.bridge.dk/2365.
Catering:
Odd Fellow Søsterloge nr. 80 ”Iris”,
Skælskør
Arrangør:

Skælskør og
Omegns
Bridgeklub
(turneringstelefon: 40 45 68 13)
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Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

Min hemmelige
makker
Dette spil kom på en
makkerparaften hvor jeg
havde det nemt i
meldingerne. 1 ut var efter bogen og makker
inviterer til en klørslem. Med de gode klør
accepteres invitationen med et cuebid i
ruder. Efter de 2 næste cuebids spørger
makker efter esser. 2 esser uden trumf dame
giver svaret 5 . Makker går i 6 .
Udspil 5.
N
1ut
3 cue
3 cue
5
N/n-s

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

B985
K64
T932
E3

Ø
Pas
Pas
Pas
Pas

S

B = 12

Makkers efterfølgende kommentar:
Du havde da et nemt meldeforløb i dette
spil . Meldingerne her er ikke problemet.
Bemærk, at du på min spillemåde vinder
hver gang hjerter konge sidder tredje både
hos Øst eller Vest, og yderligere hver gang
hjerter konge sidder single eller double hos
Vest. Hvis hjerter konge sidder fjerde på en
af hænderne taber du altid.

V

3 Slem? P
3 cue
P
4ut 1430
P
6
alle pas
EKD
B732
K74
KBT

N
V Ø
S

bordet i i ruder og ruderafkast på
stik.

T7632
T95
DB8
42

Den lille Havfrue
Nu på spillekort
Det er da klart, du undrer dig over, hvor i al
verden jeg finder alle disse mærkelige kort.
Det er selvfølgelig ikke nogen, jeg selv har,
men jeg synes, det er sjovt at se disse
anderledes udformede kort.

4
ED8
E65
D98765
Da udspillet ligger på bordet, kommer der en
lille rynke i makkers pande, men jeg er
sikker på, at jeg denne gang har meldt
rigtigt. Der skulle nu gå en del stik inden
makkers pande blev rynkefri. Makker stak
på bordet og på de 2 næste spar kastede han
2 hjertere.
Så fulgte hjerter til esset, og en lille klør mod
bordet, hvor Vest gik ind og spillede ruder,
som makker stak på bordet og bad om endnu
en hjerter. Makker trumfede, gik på bordet i
trumf og den tredje hjerter blev trumfet, og
da kongen faldt blev makker rynkefri. På

Den lille Havfrue forklædt som spar
dame
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John Heidelbach, BK 83

Din Melding?

Vælger at doble negativt. I hold chances der
gerne på udgang, og den synes indenfor
rækkevidde, hvis der er noget tilpasning.
Doblingen er ikke helt efter bogen uden
klør, men planen er at flytte makkers evt. 4kl
til 4ru, og så må det være klart for ham, at
jeg sidder med ruder og hjerter.
Du har denne hånd som Syd efter makkers
åbning i en holdturnering med alle i zonen:
7

KD874

KT943

D9

Meldeforløbet:
N
1
1

Ø
3

S
?

V

= mindst 4-farve
Svend Stenhøj, Rørvig BK

Efter meldeforløbet går jeg ud fra, at
åbningshåndens point ikke er i spar.
Jeg melder derfor 4 ut, som må være efter
esser med ruder som trumf. Hvad der
derefter skal meldes afhænger af svaret. Det
kan så godt være vi kommer for højt, hvis
makkers point eller fordeling ikke er, hvad
jeg tror (og håber), men det sker jo ind
imellem.
Karsten Meiland, BK 83
Den er vanskelig. Der er vel 4 muligheder,
da jeg ikke tager 4hj med, så pas, 4ru, 5ru,
eller dobler. Pas og 4ru tiltaler mig ikke
voldsomt, så valget står mellem 5ru og
doblingen, hvor jeg hælder mest til
doblingen, da jeg vil vise mine hjertere.
Doblingen er ikke straf efter mit system. 5ru
har den fordel at det er sværere at ofre mod
kontrakten, og der skal ikke mange værdier
til hos makker, for at det er en vinder. Pas er
alt for svagt, 4ru må makker vel passe
hvilket ikke er godt med hjerter es, ruder es,
dame og klør konge.

4hj er bestemt en mulighed, men dels kan
den ramme makker med meget få hjertere,
og dels kan man her ud fra spærremeldingen
forvente en skæv hjerterfordeling hos
fjenden.
En dobling synes derfor at være den mest
fleksible melding.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Fandens tage de høje spærremeldinger.
Vi er nok spærret ude fra en ruderslem.
Pas og 3ut er helt udelukket.
Jeg kan ikke melde Dbl. Det betyder straf.
Jeg kan ikke melde 4 hjerter, da det lover
mindst en 6-farve.
Jeg kan ikke melde 4 spar. Betyder
udgangskrav i hjerter og klør.
Jeg kan melde 4 ruder, der bare er
konkurrerende, så går vi måske glip af en
brændt udgang.
Jeg kan melde 4 ut efter Esser, men hvis
makker har 2, kan jeg ikke stoppe under 6,
og vi går 1 ned.
Derfor satser jeg på at makker ikke er for
stærk og melder det sikre 5 Ruder.
Så er sorteper sendt retur til makker.
Jan Petersen, Kalundborg BK
Hvis man spiller negativ dobling til og med
4 trinnet, vil jeg doble, for at få hjerterfarven i spil.
Når makker så siger 4kl, kan jeg rette til 4
ruder.

Hvis man ikke spiller negativ dobling på tre
og firetrækket vil jeg melde 4 hjerter, for at
få farven i spil.
Alternativet er at melde 5 ruder direkte. Det
kan være rigtigt, men efterlader ikke meget
plads, hvis makker er udstyret med en lidt
stærkere hånd.
Her er spillet.
N/ alle

4
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7
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Der er en spar- og en klørtaber efter det
naturlige sparudspil. Den rigtige kontrakt
med denne fordeling er altså 4 eller 5 .

Lidt hovedregning
Du spiller makkerpar. Du er kommet i 5 ,
som dobles. Du er ret sikker på at vinde 12
stik.
Melder du 6 , redobler eller passer du?
Du skal nok ikke regne med at 6 bliver
doblet. Modspillerne får kolde fødder, hvis
du melder 6 .
Sagt på en anden måde, hvad tror du giver
mest?
Se svar og spillet på sidste side.

Østdansk seniorpar
Lørdag den 26. oktober
kl. 10.00 – ca. 18
Distrikt Vestsjælland i samarbejde med
distrikterne Storstrøm, Nordsjælland og
Østsjælland indbyder hermed til Østdansk
Mesterskab i Seniorpar.
Spilleberettigede er alle medlemmer af
Danmarks Bridgeforbund, der er fyldt 61 på
spilledagen. Dertil skal mindst den ene
spiller på spilledagen være medlem af en
klub i de samarbejdende distrikter.
Deltagerne vil blive opdelt i rækker efter
handicap, så mange som muligt, og der vil
blive kåret en mester i hver række.
Turneringen spilles i
Næstved Bridgecenter
Ærøvej 7C, 4700 Næstved
Pris: 150,00 kr. per spiller
Frokost kan bestilles samtidig ved
tilmelding: Smørrebrød til 25,00 kr./styk.
Betaling helst på konto 2510 3494376414
(bedst med navne/DBf numre).
Drikkevarer kan købes til centrets
normalpriser
Der uddeles sølvpoint efter gældende regler
Tilmelding (max. 40 par) senest den 22.
oktober 2019 til:
Hans Nielsen enten på mail
ringstromm@gmail.com - eller på mbridge
- tilmeldinger på klubbens hjemmeside eller på telefon 31262931.
Tilmeldinger bliver løbende opdateret her:
www.klubben2412.dk - mbridge
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MELLEMRÆKKEN
Sæsonens to første kampe blev spillet 29.
september. Kampresultater og nogle spil har
vi fundet frem.
MR 1
Niels Trier - Ole Colding-Olsen
13,96 – 6,06
Ole Colding-Olsen – Henrik Ploug
15,37 – 4,63
Ole ligger nr. 5
MR 2 Y
John Maagaard – Joel Hermansen
12,78 – 7,22
Vera Petersen – John Maagaard
6,54 – 13,46
John ligger nr. 2
Bent Daugaard – Ejgil Sjøgaard
14,39 – 5,61
Steen Larsen - Bent Daugaard
14,09 – 5,91
Bent ligger nr. 6
MR 2 X
Torben Andersen - Claus Moesgaard
3,32 – 16,68
Claus Moesgaard - Anders Neimann
16,12 – 3,88
Claus ligger nr. 2
Martin Rather – Leif Barfod
0,00 – 20,00
Lisbeth Bentsen – Martin Rather
20,00 – 0,00
Martin er nr. 12
På multihold (top-3) har vi Pia og Vagn (Ole
Coldings hold) på 3. pladsen i MR 1 med
12,76.
Vi har fundet et par spil frem. Der var ikke
denne gang nogen kamp med lokalopgør, så
det må vente.

N/alle
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En dyr 8´er

832
T943
D963
97

K965
5
EBT7
ET85
Vi starter i MR 1.
Når man ser spillet, ja så er 6
ønskekontrakten. Martin og Ole havde
måske et meldekiks. De kom i hvert fald kun
i udgang. Nord var spilfører, og der kom
klør ud. 11 stik. Pia og Vagns modstandere
havde ingen problemer med at melde slem.
Her gik Syd ned med ruder i udspil. MEN,
ved begge borde endte spilfører med kun 11
stik! Hvordan går Syd ned med ruder ud?
Hvis Nord er spilfører, er klør ud ikke rart.
Det skete dog kun ved ét bord. Både Nord
og Syd var blevet spilfører. Det afhang nok
af meldesystemet, hvem det blev. 8 af de 12
borde fik 12 stik.
I 2 X fik vores oprykker Martin Rather en
barsk start.
S/ø-v

EBT
EDBT54
73
D9

5
83
EDBT
EKT732
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9
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8654

D8742
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B
Ved 3 borde var Nord i 3ut. Udspil hhv. 8,
8 og 9.

Fra en klubaften

Dette spil giver anledning til at tænke over
udspil. Nord spiller 3ut, og vinder 10 stik,
Øst spillede 8 ud som toppen af ingenting.
Lige præcis 8 er en gave. Spil 4 og vis du
har 4-farve., så giver 8´eren stik. Skal man
have noget i en farve for at spille en lille ud?
Problemet er, at makker skal vide, at der
vises antal og ikke nødvendigvis styrke. I
spillet er der kun 8 stik med 4 ud. Ø/V får
2 stik i spar og hjerter inde på 8.
I 2 Y kom dette spil. Vil du som Syd doble
5 ? Det havde jeg også gjort. Uha, for en
fordeling. Der var 11 stik. Det er imidlertid
ikke nemt for Ø/V i dette meldeforløb, at
vise 6-farve i ruder og hjerterrenonce og en
sparrenonce på den anden hånd. Langt de
fleste spillede en delkontrakt i ruder. 2 par
spillede 3 med 6 stik.
Ø/ ø-v
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Vi havde 4 par med her i rækken.
John Maagaard og Hans Knudsen måtte se
Ø/V melde og vinde 5 .
Holdmakkerne Michael Thyssen – Søren
Nielsen spillede mod N/S´s 3 , som de
desværre ikke doblede (6 stik).
Bent & Margit Daugaard doblede 5 ,
medens deres holdmakkerne Dagny
Lundgaard – Carl Erik Møller spillede 4 .

Turneringsleder tilkaldes
S/ Ø-V

BT72
K
D5
EKBT86

8643
DB7532
EB6
N
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K9
T64
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9752

ED5
E98
K987
D43
Her kan du prøve at være turneringleder.
Syd åbner med 1ut. Vest melder 2 , som
forklares af Øst som visende klør og hjerter.
Hvad gør du som Nord? Her er pas meget
naturligt med kun 8 HP. Efter pas rundt
forklarer Vest, at meldingen ikke viser
hjerter, men en ukendt majorfarve. Efter
spillet protesterer N/S over den forkerte
forklaring.
Hvad synes du, der nu skal dømmes? Se på
spillet.
Turneringslederen kikker på spillet efter
halvlegen, og da de andre borde har meldt
og vundet 4 , bliver kendelsen 4 med 10
stik til N/S. Du kom vel til samme resultat?

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.

4

Bridge 83
Trelleborg

Tuse Næs
2,0
5 Lone Jørgensen – Senna Madsen,
Danske Bank/Søborg
-2,0

Vi kikker først på resultaterne. Der var 10
par i hver række. Der var således 50 par, og
det var alt, hvad der var plads til. Flere par
var på venteliste. Her kommer bedste
halvdel i de 5 rækker:

D-rækken
1 Karen Andersen – Inge Jensen,
BK 83
26,0
2 Jens-Ole Andersen – Johannes Hecht,
Hornbæk/Helsingør
20,0
3 Anni Henriksen – Tage Christensen,
Ishøj
15,0
4 Lene & Bent Rasmussen,
Havdrup
8,0
5 Aase Bach Jensen – Joan Meyer,
Korsør KBK/Korsør 51
5,0

A-rækken
1 Niels Anker – Torben Sværke,
Spar2/Ballerup
21,0
2 Martin Frandsen – Thomas Nielsen,
Kalundborg
15,0
3 Lone Ulrik & Jens Jørgensen,
BK 83
11,0
4 Else & Bent Jakobsen,
Næstved
10,0
5 Otto Rump – Niels Skipper,
Skælskør/BK 83
7,0

E-rækken
1 Birgit & Jacob Dalsgaard,
Blakset
18,0
2 Johanne Tærsker – Frederik Plum
Vordingborg
16,0
3 Arne Beyer – Poul Erik Svendsen,
BK 83
13,0
4 Eva & Erling Tøgersen
Gundsø
13,0
5 Sonja & Leif Andersen,
Korsør KBK
0,0

B-rækken
1 Kirsten Klæbel – Peben Jakobsen
Jyderup/Svinninge
39,0
2 Mona Secher Christensen – Henning
Eilertsen, BK 83
23,0
3 Hans Jørgen & Viktor Kolding,
BK 83
19,0
4 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen,
Sorø
16,0
5 Ole Scheel Nielsen – Poul Rasmussen,
Skælskør/BK 83
15,0

Vi har kikket lidt på nogle spil fra
turneringen. Der er spillet samme spil i alle
rækker, så vi kan i nogle spil se på de
forskellige resultater i rækkerne.

Guld-turnering
Søndag den 29. september

C-rækken
1 Christian Højen – Aksel Jensen,
BK 83
47,0
2 Lis & Henning Madsen,
BK 83
16,0
3 Erik Johannsen – Bent Quist,
Blakset/Søborg
13,0
4 Sanne Voss – Ivan Jørgensen,

N/n-s

E8
D7
ET75
EB863

BT754
EKT63
8
T4
N
V Ø
S

D963
954
KD9
972

K2
B82
B6432
KD5

Se, dette er et spil med mange resultater,
men er der en udgang? Kun 3 par af de 25
Ø/V i salen endte i 3ut, som er vinderen i
spillet. Vest vandt to gange og en enkelt Øst
fik de 9 stik. Når man ikke har tilpasning
men 25HP tilsammen, så skal man prøve
3ut. Godt nok kan kontrakten sættes med
lille hjerter ud fra Nord eller en hjerter fra
Syd til frafald (kald!). Øst fik 3 i udspil og
de to gange Vest fik hhv. E og B i udspil.
Slutmelding ved bordene:
Delkontrakt
.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
4
5
3ut
V/ alle

B42
EKT97542
K8
-

A
2
1

B

C
4

D
3

E
2

3
1
1

1
1
1

1 1
1
2

T986
DB
B654
E54
N
V Ø
S

EK5
6
E2
KDB8763

D73
83
DT973
T82
Af de 54 spil var der kun ét, som gav 12/13
stik. 8 par kom ikke i slem. En enkelt Vest
var i 7 , og Nord servede med E.
Så kunne jeg også have vundet
Jeg ved ikke, om det er nerver eller
manglende rutine, der gør, at det fortrinsvis
er i de lavere rækker man ”misser” en slem.
Jeg ved da, at alle bridgespillere kan spørge
efter esser. Hvis makker i anden omgang
melder 4 eller starter med den melding vil
det være naturligt lige at høre, hvad makker
har af esser.
6 den sikre og 6ut den bedste i makkerpar.

Værd at vide
Åbningsudspil uden
for tur (§ 54)
1.
Udspillet
muligheder:

accepteres.

Spilførers

a. Lægge sine kort på bordet og lade makker
være spilfører.
b. Den blindes kort lægges på bordet.
Tilspil i rækkefølgen spilfører, modstander
til venstre, den blinde.
2. Udspillet accepteres ikke. Det fejlagtigt
udspillede kort er et stort strafkort. Anvend
§ 50D2 (der giver spilfører 3 muligheder).
§ 50D2
Hvis en modspiller skal spille ud, mens
dennes makker har et stort strafkort, må
modspilleren ikke spille ud, før spilfører har
meddelt,
hvilken
af
nedennævnte
muligheder
spilfører
vælger
(hvis
modspilleren spiller ud, før dette er sket,
berigtiges det udspillede kort i henhold til §
49 (vist kort)):
a Spilfører kan vælge enten at kræve, at
modspilleren spiller ud i strafkortets farve,
eller at forbyde modspilleren at spille ud i
strafkortets farve, hvor forbuddet gælder, så
længe modspilleren bevarer udspillet. Hvis
spilfører gør brug af en af disse
valgmuligheder, er kortet ikke længere et
strafkort og tages op på hånden.
b Hvis spilfører ikke bruger sin ret til at
kræve eller forbyde udspil i strafkortets
farve, kan modspilleren spille et hvilket som
helst kort ud, men strafkortet bliver liggende
på bordet som strafkort, og § 50D gælder
fortsat, så længe kortet er et strafkort.
Redaktionen har ”simplificeret” en smule
vedr. henvisninger. Læs det en gang til!
5

Nå hvad kan vi så finde på af katastrofer. Vi
lavede ikke mindre en 5 nuller i går, så der
er plads til forbedringer.

Fra Michael Wonterghem
Torsdag 12/9 spil 8
Mona og jeg melder med svage 2 åbninger i
major. Dog synes Mona, at det er bedre at
åbne på 1-trinnet, hvis der er få tabere, Det
har hun ret i, men jeg synes, at jeg ofte
kommer galt afsted.
I spil 8 tæller jeg 6 tabere og åbner med 1 hj.
Mona melder 1 sp. Så sidder jeg med
problemet. Skal jeg støtte spar eller
genmelde hj. Jeg vælger at støtte med 2 sp.
og så tager pokker ved Mona som melder 4
sp. Lidt hårdt synes jeg, hun kunne godt
have taget mig med på råd .
Men hvad mener I, man skal gøre med
nord's hånd?

Her Åbnede makker i V med en ruder, og
Axel i N meldte 2 ruder, der viste en meget
stærk hånd. Jeg doblede for at vise lidt point
og efter to passer meldte Axel 3 spar. Den
doblede vi og Axel tog ni stik og plus 730,
hvor vi har lilleslem i vores 4-4 tilpasning i
hjerter. Føj for den! Ved alle borde i Arækken spillede NS i spar. Ikke godt nok ØV

I spil 8 spillede vi klør i stedet for ruder: 0
point.

Redaktøren mener:
Jeg vil ikke åbne på den hånd på 1-trækket
af 2 grunde.
1 Med kun 9 HP er det ret sikkert, at en
anden spiller åbner.
2 Makker har normalt hånden fuld af
minorkort
.

Her et par kommentarer
Wontergehms hjemmeside.

mere

fra
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I spil 10 spillede Byrgesen en del kontrakt i
klør og fik 9 stik, hvor jeg måske forærede
et stik væk.
Hvad mener du. Hvor mange stik bør N få i
en klørkontrakt?

dem, så jeg kastede en hjerter på den 4 spar,
da makker så kom ind i klør, spillede hun
mig ind i ruder og jeg måtte nu give Otto det
niende stik på ruder dame.
Hvornår lærer vi det her spil!!!

Spil 14 gav også en bund og det er jeg sgu
itte helt tilfreds med!!
Efter et mindre hosteanfald fik jeg ikke
åbnet med en klør i Ø!! S en ruder, N en
hjerter og mig 2 klør, S 2hjerter og V 3 klør.

Vi har modtaget:
Vi er vel nogle stykker, der var i ”biffen”
1951 (eller senere), da dette par var på det
hvide lærred i ”Mød mig på Cassiopeia”.
Den berømte sang fra ”dramaet” har
åbenbart inspireret vores læser.
Melodien passer nogenlunde til den
modtagne tekst. Vi har ”prøvesunget”.

Østdansk damepar
Distrikt Vestsjælland i samarbejde med
distrikterne Nordsjælland, Østsjælland og
Storstrøm indbyder hermed til Østdansk
Mesterskab i Damepar.
Lørdag den 12. oktober
kl. 10.00 – ca. 18
Spilleberettigede er alle kvindelige
medlemmer af Danmarks Bridgeforbund.
Dertil skal mindst den ene spiller på
spilledagen være medlem af en klub i de
samarbejdende distrikter.
Deltagerne vil blive opdelt i rækker efter
handicap, så mange som muligt, og der vil
blive kåret en mester i hver række.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Turneringen spilles i

Lidt hovedregning
N/ alle
Udspil spar 5. Umiddelbart er der følgende
tabere: en i spar, 2 i hjerter, 2 i ruder og et i
klør. Det giver 7 stik til mig, men jeg fik
presset S til et ruderudspil, så bare en ned.
Det troede jeg var ok, da NS kan få en 8-9
stik i hjerter. Problemet var bare at feltet
havde meldt 3 hjerter og kun taget 8 stik.
I spil 26 meldte Otto og Skipper 3 UT og
vandt som de eneste. Jeg var ellers vældig
tilfreds med udviklingen i starten!
Ø åbnede med en ruder, V 2 klør, Ø 2 spar
og V 3 ut. Jeg sad i N og overvejede
udspillet. Det tydede på at V havde et godt
hjerter hold og åbningen i ruder kunne være
på en trefarve, så ruderne fristede. Jeg så
ingen grund til at spille en stor, da jeg gerne
ville at makker kunne returnere en ruder
senere, så 4 højest ruder 6, makker studsede
lidt, da hun fik første stik på tieren. ØV har
syv majorstik og kan selv lave et i klør. Jeg
var alt for glad for mine ruder til at smide fra

BT983
872
8765
4

E42
EK543
K
KT32
N
V Ø
S

KD6
BT96
B92
EB5

75
D
EDT32
D9876
Jeg blev i hvert fald ikke doblet i slemmen.
Jeg fortrød, at jeg ikke redoblede de 5 . Jeg
kendte ikke de rigtige takster .
5 doblet
5 redoblet
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= 950
= 1400 alle med 12 stik
= 1370

I et større felt er der kæmpe forskel på 1370
og 1400 i en makkerparturnering.

Det allersidste stik før vi gik hjem
oh hvilket øjeblik - det var en slem,
og stikket det var mit og det er ikke lyv,
har du mon gættet det? det var med ruder 7
Jeg fik de tretten stik, makker var glad,
Jeg sender spillet ind til vores blad,
Så alle læser det, og synes det er flot
Jeg praler ikke nej men synes blot
At det er helt fortjent, I ved besked
At mesteren det er mig, jeg sad på rette led
……………………….
Her er det vel på sin plads at udfylde
mellemrummet med et hjerte

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

Slagelse Bridgecenter
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse
Pris:
150,00 kr. per spiller.
Frokost kan bestilles samtidig ved
tilmelding: Smørrebrød til 25,00 kr./styk.
Betaling:
helst på konto 1551 4691823512 (bedst med
navne/DBf numre).
Drikkevarer kan købes til centrets
normalpriser
Der uddeles sølvpoint efter gældende
regler.
Tilmelding:
(max. 48 par) senest den 8. oktober 2019 til
Otto Rump helst på mail otto@rump.dk
(telefon 4045 6813). Tilmeldinger bliver
løbende opdateret her: www.bridge.dk/2300
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