BRIDGE
I Vestsjælland
Distriktets generalforsamling
18. august 2021 i Bridge 83`s lokaler.
Formand John Maagaard bød velkommen og en særlig velkomst til DBf’s
formand Nis Rasmussen.
1. Valg af dirigent.
Aksel Raft blev valgt og konstaterede,
at generalforsamlingen kunne afholdes.
2. Konstatering af stemmetal.
Det er sjældent, at der kun manglede
repræsentanter fra 3 klubber. Der var
BK-59, Glumsø BK og Korsør Bridge
51.
3. Distriktsbestyrelsens beretning.
På grund af meget lidt aktivitet blev det
en kort beretning. Der var spørgsmål fra
salen angående turneringslederkursus.
John oplyste, at det foregår i Køge, og
distriktets klubber vil blive orienteret.
Derefter blev beretningen godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet udviste et overskud på kr.
22.914 og en kapital på kr. 62.098. Det
store overskud skyldes, at vi har fået
kontingent og andre indtægter, men ikke
har haft mulighed for at anvende
pengene. Regnskabet blev godkendt.

Nr. 1 21. årgang: September 2021
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Der er en nedgang i medlemstallet på
10%.
Forbundet har haft et overskud på ca.
kr. 1 mill.. Det skyldes, at mange af de
planlagte aktiviteter ikke blev til noget,
herunder udsendelse af landsholdene.
Breddeudvalget er nedlagt, og et
innovationsforum er opstået. Det skal
sætte fokus på nye tiltag og danne
netværk mellem DBf’ klubber.
Der er afsat kr. 300.000 til skolebridge
i de næste tre år.
Der er planlagt visuelt undervisning af
nybegyndere.
Alle glæder sig til, at man kan komme
til Svendborg igen.
Nis afsluttede med en tak til klubben
for arbejdet.
John sagde tak til Nis, og orienterede
om, at det var sidste periode, at Nis
virkede som formand.
7. Forslag fra bestyrelse, klubber og
medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent til kreds
og distrikt. Uændret.

8. Valg af bestyrelse (lige år)
John Maagaard blev genvalgt som
formand og Martin Schmidt blev
genvalgt til bestyrelsen.

6. Meddelelser fra DBf.
Her dukkede DBf´s formand Nis
Rasmussen op. Han berettede om disse
emner:

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bente Mortensen og Svend Stenhøj
blev genvalgt som henholdsvis revisor
og suppleant.

10. Valg af medlem til DBf’s
repræsentantskab.
John Maagaard blev valgt.
11.
Valg
af
medlem
til
kredsbestyrelse.
John Maagaard blev valgt.
12. Eventuelt.
John orienterede medlemmerne om, at
kasserer Poul Rasmussen i år havde
været i distriktets bestyrelse i 25 år.

Distriktet inviterer til
Mesterskab for seniorer
SØNDAG DEN 10. OKTOBER 2021
KL. 9.30
Spilleberettigede er alle medlemmer af
Danmarks Bridgeforbund, som er fyldt /
fylder 62 år senest den 31/12 2021.
Dertil skal mindst den ene spiller være
medlem af en klub i Distrikt
Vestsjælland og have været det mindst
siden 1/9 2020.
Spillested: Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse (58 52 38
86).
Pris: Kr. 150,00 pr. spiller.
Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00
bestilles ved tilmelding. Drikkevarer
kan købes til centrets normalpriser.
OBS: DM for seniorpar i Svendborg
afvikles stadig med fri tilmelding og
egen betaling af indskud. Distriktets
bestyrelsen ønsker alligevel at afvikle
en kvalifikationsturnering med følgende
præmier: Indskud til DM i Svendborg
(juli 2021(uge 28)) til nr. 1 og 2 samt
vinpræmier og sølvpoint.

Poul blev belønnet med en vingave.
Poul takkede for gaven og sagde, at det
altid har været en fornøjelse at være med
i bridgearbejdet og dermed komme til at
kende en masse dejlige mennesker.
Poul havde fra ”gemmerne” fundet ud
af, at John har været med i 20 år.
John takkede dirigenten for god ledelse
af generalforsamlingen.
For referat: Poul Rasmussen.

Tilmelding skal være Otto Rump i
hænde senest søndag den 3. oktober
2021.
Husk venligst at angive hvor mange
stykker smørrebrød, der ønskes!
Foretrukken betaling er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 –
husk venligst navne og gerne DBf
numre – og betal helst for fortæring med
det samme.
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Din Melding?

Vi har modtaget denne forespørgsel fra
en læser. Vi spiller med den ”nye”
aftale, at åbning 2 ruder viser begge
major.
Problemet var fra en almindelig
makkerpar med alle i zonen, hvor jeg
selv var giver.
Hvad skal man gøre med disse kort?
KB74

ET9542

B5

2

Svend Stenhøj Rørvig BK
Jeg åbner med 2 ruder. Spørger
makker ikke, hvordan min hånd ser ud,
men melder 2 spar melder jeg 3 hjerter.
Det må vise 4 spar og 6 hjerter. Melder
makker 2 hjerter siger jeg pas.
Per Granlund, BK 59
Der er 9 HP, men kun 7 tabere, så der
skal meldes.
I vort system betyder 2 Ru: mindst 4-4 i
begge major og 6 – 11 HP. Med 9, 10
eller 11 HP må man ikke have en 5farve, derfor duer 2 Ru ikke her.
2 Hj er spær, lover en 6 farve og 0-8 HP
og benægter 4- farve i spar, så den duer
heller ikke.
Hvordan snyder man makker mindst?
Man skal melde og har en fantastisk
fordeling.

Man opvurderer hånden til 10 HP og
melder 1 Hj, visende en 5-farve.
Har makker 4 spar, viser han den nu, da
man aldrig forbigår en 4-farve major.
Har han 3 hjerter støtter han til 2,3 eller
4. (2ut = Stenberg eller revideret
Bekkasin = 16+HP)
Har han ingen af disse, men spiller med
Toronto, meldes 2 Kl, der spørger om
hånden.
Da makker nu ikke har 4 spar, kan vi nu
vise 6-farve hjerter med 3 Hj i kraft af
den gode fordeling. (vi er dog for svage
til at melde 2 Sp nu).
Makker tror vi har 12 HP og 6-farve. Det
har vi kun, når makker har 2 hjerter med.
(8 HP + 4 SP)
Problemet kommer når makker melder 3
ut. Skal den flyttes eller passes? Det er
godt vi er gode til at gætte.

John Heidelbach, BK 83
Melder "altid" 1hj med denne hånd,
hvor der er en fin genmelding i hjerter.
Aldrig Ekren med 6-4, det bliver for
svært at vise makker.
Hvis man har skrupler i forhold til antal
HP på hånden, opvejes det af, hvor tit
makker har mindst doubleton støtte i
hjerter.
Karsten Meiland, BK 83

Pas, er min melding. Jeg forsøger at
komme ind i meldeforløbet senere.
2ru eller 2hj er dårlige meldinger med
aktuelle fordeling.
============================

Min hemmelige
makker

Jan Petersen, Kalundborg BK
Jeg spiller også med Ekreens, og kender
derfor dilemmaet.
I første hånd vil jeg åbne med 1 hjerter,
godt nok lidt pointsvag, men spillesærk.
Hvis makker kan svare 1 spar kan jeg
efterfølgende melde 2 spar – hvis
makker melder 1 ut-2 klør eller 2 ruder
kan jeg genmelde min 6 farve i hjerter.
Hvis jeg sidder i 2. hånd, vil jeg gøre det
samme.
I 3. hånd vil jeg åbne med 2 ruder, for at
genere vores modstandere mest muligt,
og fordi makker med en forhåndspas,
nok ikke laver noget vildt.
I fjerde hånd vil jeg åbne med 1 hjerter.

Det var godt tænkt af
makker i dette spil fra
en klubaften Jeg sad
med denne hånd som
Nord, hvor Vest åbner med 1 .
ET82

84

EDT4

B64

Jeg gik i venteposition. Øst sagde pas og
makker gik ind med 2 . Nu var der
tavshed hos modstanderne i resten af
meldeforløbet, som gik sådan:
N

Ø

S

pas
2ut
4

pas
pas
pas

2
3
5

V
1
pas
pas
alle pas

Mon ikke min 2ut var en god
beskrivelse? Da makker ikke var
interesseret i ut med hans 3 , var det vel

OK at invitere i klør. Makker endte
således i 5 og Vest startede med K.
3ut var ikke så svær, som hjerterne
sidder. Det var heldigvis holdturnering,
så der var ikke den store forskel.
V/ alle

KD964
EB3
K765
K

ET82
84
EDT4
B64
N
V Ø
S

753
KT652
983
93

B
D97
B2
EDT8752
Grunden til jeg viser dette spil, er for at
fortælle, at makker er lige den ekstra tak
foran de fleste. Han er skrap til at
vurdere, i hvert fald i forhold til mig.
Den udspillede konge blev stukket med
esset efter ordre fra makker. Jeg synes
pausen blev lang, men omsider bad
makker om B. Da Øst bekendte med
3´en stak han med esset og fældede den
blanke konge. Han tog nu de 11 stik og
afleverede 2 hjerterstik til sidst.
Det var jo min skyld, at vi endte i en
klørkontrakt og ikke i 3 ut. Jeg var
nysgerrig. Makker plejer ikke at kikke i
modstandernes kort. Han forklarede:
”Jeg var lidt ked af, at du ikke
insisterede med 3 ut. Når Vest spillede
K, ud, gik jeg ud fra, at han ikke havde
EK i hjerter. Altså måtte Øst have en
hjerterhonnør. Så kunne han ikke også
have
K, da han passede til
åbningsmeldingen. Eneste chance var
så K blank hos Vest. Det var den!”
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POKALTURNERINGEN

Her er spil 21 et godt eksempel
N/n-s

Vagn Brobæk sender
pokalkampen i 5. runde:

dette

fra

Pokalturnering runde 5 den 16. maj
2021.
Pokalkampen blev afviklet online på
”Real Bridge” i en hyggelig atmosfære.
Vi havde ”udekamp” mod et hold fra
”Spar K” i Esbjerg:
Palle Holm Pedersen (holdkaptajn), Sus
Vang, Sonja Beck og Bjarke Thomsen.
Vores hold bestod af: Niels Olsen, Jan
Petersen, Pia Larsen og Vagn Brobæk.
Vi vandt kampen 80 – 67 efter 40 spil.
Vi skiftedes til at føre fra runde til runde
og efter 24 spil førte vi 48 – 36.
Desværre havde makker og jeg en
meldemisforståelse i spil 23, som førte
os i 6 , som aldrig kan vinde i stedet
for standardkontrakten 4 til ti stik ved
det andet bord. Det kostede 15 Imp.
Efter 32 spil - inden sidste runde - førte
modstanderne 60 – 50.
Sejren kunne være gået til begge sider,
men vi var lidt bedre/heldige til at
forstyrre deres meldeforløb, bl.a. i to
spil, hvor modstanderne blev forstyrret
af vores indmeldinger ved det ene bord,
mens vi uforstyrret fandt den rigtige
kontrakt ved det andet bord.

K6
EDT8
KDB92
T9

D752
KB2
T654
KB

BT83
97
E873
E53

N
V Ø
S

E94
6543
D87642
Ved bord 1 sad Niels og Jan Øst/Vest og
meldingerne gik:
N
Ø
1ut
pas
alle pas

S
pas

V
2

2
er ”Kelsey” og viser en tre-farvet
hånd med en kort sort farve.
2 bliver ikke doblet og går to ned til
100 point til Nord/Syd.
Ved bord 2 sad Pia og Vagn Nord/Syd
og meldingerne gik uforstyrret:
N
1
3

Ø
pas
pas

S
1
4

V
pas
alle pas

Kontrakten giver 11 stik og 650 point til
Nord/Syd.
Spil 35 var et afgørende spil i sidste
runde. Det gik den rigtige vej.

S/ø-v

EK754
B7
D9
KB87

B9863
E865
T643

N
V Ø
S

2
T932
BT6532
ED

DT
KD4
EK874
952
Ved bord 1 sad Niels og Jan Øst/Vest og
meldingerne gik:
N

Ø

D

2

S
1
D

V
2 *
alle pas

* 2 er Michaels Cuebid og viser begge
major og under en åbningshånd.
Udspillet var K til trumf, en lille spar
til K og B til E.
Derefter spar til trumf i Øst, ruder til
trumf i Vest, 6 til 7, 9 og D i Syd.
Så tager Syd K, som fjerner de sidste
tre trumfer.
Med seks kort tilbage er fordelingen
denne:
S/ø-v

B8
T643

E5
KB87
N
V Ø
S

.
E87
952

BT65
ED

Hvis Syd spiller klør, kan kontrakten
måske sættes.
Men Syd trækker E og ruder igen, som
giver Øst tre ruderstik og E.
2 D iz vinder 670.
Ved bord 2 sad Pia og Vagn Nord/Syd
og meldingerne gik:
N

Ø

S
1
1
pas 1ut
3ut alle pas

V
pas
pas

Med 3 ud til 7 og D og vinder 3 ut
ti stik: Tre sparstik, to hjerterstik, to
klørstik og tre ruderstik, i alt 10 stik til
430 point. 670 + 430 giver i alt 15 Imp.
Selvom 2 D var blevet sat én gang,
havde vi scoret 430 – 200, dvs. 6 Imp på
spillet.
I Pokalturneringens 6. runde (ottendedelsfinalen) 6. juni skal vi på
hjemmebane møde Karsten Vinthers
hold fra One-eyed Jacks. Holdet består
af Karsten Vinther, Høgni Bærentsen,
Flemming Bøgh-Sørensen og Ole Dam
Mortensen. Vi tager det som en
oplevelse, for det ser riiiigtig svært ud.
Men det ville det gøre, uanset hvem vi
skulle møde af de tilbageværende hold.
Referat derfra kommer naturligvis også,
da vi nu er helt fremme ved den nye
sæsons begyndelse.
Læs om den kamp i næste spalte
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Pokalturnering runde 6 den 6. juni 2021.
Vi havde hjemmekamp mod et hold fra
”One-eyed Jacks” i København.
Holdet bestod af Karsten Vinther
(holdkaptajn),
Flemming
BøghSørensen, Høgni Bærentsen og Ole Dam
Mortensen.
Vores hold bestod af: Jan Petersen,
Niels Olsen, Pia Larsen og Vagn
Brobæk.
Pokalkampen blev afviklet ved fysisk
fremmøde hos Jan Petersen i en
hyggelig atmosfære.
Vi tabte kampen 22 – 82 efter 24 spil,
hvor vi smed håndklædet i ringen. Efter
første rundes otte spil var vi bagud med
0 – 31.
Jeg må – som holdkaptajn – tage en stor
del af ansvaret for det store nederlag.
Vi var – ved en blanding af
lodtrækningsheld og godt spil i 4. og 5
pokalrunde - nået til ottendedelsfinalen,
hvor man må formode, at mange af de
gode hold spiller mere eller mindre
kunstige systemer.
Der
står
i
”Regler
for
Pokalturneringen”, § 331 C stk. 1 om
systemer og systemkort: ”Det anbefales,
at man orienterer modstanderholdet om,
hvilke systemer man spiller, evt. ved
fremsendelse af systemkort.” Men det
er kun en anbefaling, og ikke noget man
skal.
Så vi var hverken mundtligt eller
skriftligt informeret om, at det ene par
spillede et ”Stærkt klør-system” vistnok en italiensk variant med en del
kunstige meldinger. Vi blev orienteret
ved start af første runde, og fik en
systembeskrivelse
på
DBf´s
holdturneringssystemkort. Jeg blev for

overrasket til at bede om en (lille)
udsættelse af kampstart, så vi kunne
aftale og tilpasse vores meldesystem, og
evt. ringe til turneringslederen for at få
hans råd og vurdering af situationen.
Så vi havde – i alt fald ved vores bord svært ved at komme ind i meldingerne,
især ved delkontrakter, og havde svært
ved at læse fordelingerne i modspillet. I
de to runder (16 spil) hvor vi spillede
mod dét par, der brugte ”Stærk klørsystem”, var der ved vores bord kun
noteret én score til ØV (vor side) og 15
til NS.
Så pokalkampen blev en lidt
frustrerende oplevelse bridgemæssigt,
selvom den foregik i en hyggelig
atmosfære. Vi tabte til et klart bedre
hold, hvor vi kun i 2. runde, som endte
15 – 22, var inde i kampen. Vi havde
håbet at spille over evne eller i alt fald
op til vores bedste. Men vi spillede
nærmest under evne.
Spil 21 er et eksempel på,
ukoncentreret modspil koster point.

D932
E2
KD854
E7
N
V Ø
S

KT865
DT
B92
965

N
1ut
pas
4

Ø
S
2
2
3
pas
allepas

V
2ut
3

Ruder E i udspil og ruder igen. Vest
kommer ind på spar E og spiller ruder til
trumf. Øst/Vest får også enten et kløreller hjerterstik, så kontrakten går én
ned. 100 til Øst/Vest.
Ved bord 2 sad Pia og Vagn Øst/Vest og
meldingerne gik:
N
Ø
S
V
1ut 2 * 2
4
4
pas pas
D allepas
* = Viser klør og hjerter (Brozel)
Vest spillede spar E ud og kontrakten
vinder 10 stik. 790 til Nord/Syd. Det
spil kostede 13 Imp i stedet for 3 Imp
til os, hvis kontrakten var blevet sat.
Med alt andet end spar ud, sættes
kontrakten, da Øst vil kalde til hjerter
eller få en ruder-trumfning.
Spil 23 spillede Øst 3
begge borde.

Spil 21 N/ n-s

E4
B543
ET3
K842

at

Ved bord 1 sad Niels og Jan Nord/Syd
og meldingerne gik:

S/ ø-v

B7
K9876
76
DBT3

EDT654
9732
T98

udoblet ved

D
B7
KDBT65
KB42

Så vi er ude af pokalturneringen for
denne gang. Det har været spændende
og hyggeligt - også de tre kampe, der
foregik online. Vi ser frem til næste års
pokalturnering.
============================

Generalforsamlingsbridge
Det er jo en årelang tradition, at der
spilles en bridgeturnering efter
generalforsamlingen. Her spillede vores
formand John Maagaard sammen med
DBf´s formand Nis Rasmussen.
Frygtindgydende! Det lykkedes dem
som N/S med disse kort at skræmme
Martin Rather og Orla Kristiansen fra
Høng BK væk fra en oplagt
hjerterkontrakt via en spærring med 4
.
Ø/ alle

KBT984
83
84
D73
N
V Ø
S

Ved begge borde blev resultatet:
Øst 3 til seks stik og en score på 300
til Nord/Syd.
Ved begge borde var Vest klar til at
flytte til 4 , hvis 3 blev doblet – men
det blev den ikke.
4 vinder uanset udspil, hvis man får
trumfet bare én ruder i Øst.

E76532
K92
E
E65

EKB6543
63
ET
72

2
KDB82
K84
K953

N
V Ø
S

9
E75
DB96
EDT64

DT87
T94
7532
B8
En ren top - også doblet!
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Bridge 83
Skjold Burne Cup
Trelleborg

GULD

Søndag den 26. september 2021
kl. 9.30-ca.17.30
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 lib.
hele dagen.
TILMELDING: mail 2312@mail.dk
eller centrets tlf. 5852 3886 Sidste frist
for tilmelding: Torsdag 16. september
2021 Max. antal deltagere: 48 par
SYDBANK reg. nr. 6820 konto nr.
1276778
Mobile Pay 326961 med et tillæg på kr.
0,75
Husk navn og meget gerne dit DBf nr.

Velkommen!

Velkommen til sæsonens
Distriktsholdturnering.

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

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 (2019/2020), hvorimod
der er fri tilmelding til Serie 2.
Turneringsledelsen kan indplacere
nytilmeldte hold efter skønnet styrke.
Alle kampe afvikles i Slagelse
Bridgecenter, Sverigesvej 7A, 4200
Slagelse med følgende fastsatte
spilledatoer: 19/09 2021, 14/11 2021,
30/01 2022, 06/03 2022, 10/04 2022 og
evt. 01/05 2022.
BEMÆRK VENLIGST AT SPILLELOKALET
ER RØGFRIT.
Tilmeldingsgebyr: Kr. 1.000,00 pr. hold
til konto: Reg.nr. 1551 konto
4691823512. For spillere, der var
tilmeldt sidste års turnering, er gebyret
betalt!
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
søndag
12.
september 2021 kl. 24 til: John
Maagaard Kildevænget 23, 4200
Slagelse.
Telefon
58501447
/
40381588.
E-mail: john@maagaard.com.
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Distriktsfinalen for
klubhold
Der var i år kun tilmeldt 4 hold.
Halvdelen var fra Kalundborg, så de må
siges at have de bedste odds.
Bridge 83: John Maagaard, Otto Rump,
Hans Jørgen og Viktor Kolding.
Høng BK: Martin Rather, Orla
Kristiansen, Lene og Birger Jensen.
Kalundborg: Thomas Nielsen, Martin
Frandsen, Pia Larsen og Vagn Brobæk.
Kalundborg: Jan Petersen, Niels Olsen,
Dagny Lundgaard og Carl Erik Møller.
Turneringsleder var spillende! Der blev
rokeret lidt på BK 83´s hold i sidste
øjeblik, så man besluttede at klare sig
uden fast turneringsleder. Det gav ikke
noget problem, da hele feltet var gode til
at holde sig inden for lovens rammer .
Vi starter med nogle spil, inden vi ser
det endelige resultat af spillernes
anstrengelser. Det må lige bemærkes at
redaktionen ikke var til stede, så
meldeforløb kan vi ikke referere.
Her har du fordelingen fra et af
formiddagens spil:
Ved alle 4 borde var Øst spilfører i den
naturlige 3 ut.
Det sjove var, at Syd spillede helt
forskelligt ud. Det medførte 3
forskellige resultater. Niels Olsen valgte
6, som endte med 8 stik til spilfører.
Otto Rump valgte 4 med 11 stik som
resultat. Carl Erik Møller fandt 4 i
udspillet, og det gav 10 stik. Lene jensen
valgte 6, som gav 10 stik. Hvad havde
du spillet ud efter meldeforløb 1 – 2 –
3ut?

N/ alle

K85
B732
DB
DT32

43
K6
KT9753
974
N
V Ø
S

EDT2
ET8
E862
K5

B976
D954
4
EB86
Der blev spillet 10 spil pr. runde om 20
kamppoint, og der blev i alt spillet 2
kampe mod alle 3 modstandere.
Efter første rundes 3 kampe var
stillingen inden frokostpausen:
BK 83
Kalundborg (Thomas)
Kalundborg (Jan)
Høng

44,09
36,18
32,58
7,15

Spørg efter esser, når Syd har åbnet med
1 ut. Positivt svar med 2 esser, Spørg
med 5 efter konger og få svaret 3. Så
tæller man stik. 2 i spar, 3 i hjerter, 6 i
ruder og 2 i klør. Tælle – tælle – det
bliver altså 13. Jamen, jamen……
I det efterfølgende spil var stemningen
blevet lidt mat oven på den brændte
kontrakt, så nu skulle der satses. 3 borde
var i 3 ut og et kun i 2ut.
3 fik 7 stik efter ruder ud og én fik 5 stik
efter udspil i hjerter.
Er der noget at sige til det? Nej, vel.
Øst viser sine 22-24 HP. Vest håber på
2 klørhonnører hos makker og hæver til
3ut. Sådan kan det gå, men alle var
enige, så det kostede ikke så meget i
kampen om guldet.

V/ ingen

954
T763
T
D9865

ET8
5
EB943
BT73
N
V Ø
S

KD72
EKB
KD2
E42

B63
D9842
8765
K
Her er så slutresultatet:
BK 83
Kalundborg (Jan)
Kalundborg (Thomas)
Høng

75,83
68,89
57,05
38,23

Nu var opvarmningen overstået og
finalerunden skulle i gang.
S/ alle

B976
BT964
B
932

ET
D3
EKD962
B85
N
V Ø
S

D532
52
T84
D764

K84
EK87
753
EKT
Her blev storeslemmen brændt ved alle
4 borde. Glem alt om moderne
meldesystemer. Her er en 4 ”Gerber”
af den gammeldavs slags superfin.

Her de glade vindere.
Otto Rump og

Hans Jørgen Kolding, John Maagaard,
Viktor Kolding
6

