BRIDGE
I Vestsjælland
Nu må I fremover tage jer sammen!
Når man tænker på hvor mange af vores
medlemmer, der er fyldt 62, virker det
underligt, at der kun tropper 10 par op til
distriktets seniormesterskaber. Det
gælder jo om at finde de bedste par.
Mange af de bedste par stiller nok ikke
op på grund af den frie tilmelding til
DM. Vi må være glade for, at der dog er
få trofaste par, der stædigt holder liv i
traditionerne.
Årets turnering blev kyndigt ledet af Ib
Larsen.
Her er det fulde resultat, så alle kan se
de tapre medlemmer af distriktet, der
mødte op. Det kræver ikke meget plads!
1 Preben Jakobsen – Vagn Brobæk,
Svinninge/Kalundborg
52,3
2 Otto Rump – John Maagaard,
BK 83
24,2
3 Jytteneia Kamstrup – Jan Petersen,
Kalundborg
11,8
4 Birgitte Kirkeskov Jensen – Inger
Trosbjerg, Skælskør/BK83
-0,7
5 Aase Bach Jensen – Joan Meyer,
Korsør
-0,8
6 Sonja Andersen – Leif Andersen,
Korsør
-2,0
7 Gorm Jensen – Jens Erik Jensen,
Sorø
-12,3
8 Susanne Anker – Christian Højen
Buchardt, BK 83
-13,3
9 Birgit Arentsen – John Fog,
Korsør
-27,8
10 Kirsten Nielsen – Marianne
Nørgaard, BK 83
-33,7
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Preben og Vagn med gevinsterne
Der blev spillet 5 spil mod hver, så der
er 45 spil at referere. Her er et udpluk.
Først finder vi et spil mellem de to
toppar.
Der var 5 forskellige kontrakter ved
bordene.
Øst 3 D 5stik.
Øst 2 3stik.
Nord 1 7 stik.
Nord 4 10 stik.

Nord 4 med 9 stik.
Dette sidste resultat var fra topkampen,
hvor John og Otto sad N/S og Preben og
Vagn Ø/V. Hvordan sætter man
sparkontrakten? Kik på spillet og kom
med et bud.
V/ NS
EKBT83
KDB652
T
974
65
N
3
ET987
V Ø
E653
KD2
S
KB954
E32
D2
4
BT9874
D876
Der er er kun en klør- og en hjertertaber.
Dette var så den overfladiske betragtning. Du får chancen som Øst, for at
finde det sættende udspil. Læs mere
senere.
Her kommer et andet spil for en gammel
glarmester. Der er masse af ruder .
V/ ingen
K852
ET9
6
EK974
BT
E6
N
KD75
8
V Ø
KB95
ET87432
S
DB8632
D9743
B6432
D
T5
Ø/V havde ved 3 borde ”lokket” Nord til
at doble kontrakten 5 .

Ved ét bord havde en klog Nord undladt
at doble, og endelig havde et enkelt par
misset udgang. Alle vandt 12 stik. Det
sjove var, at ikke en eneste valgte at
redoble. Det var Vests singleton i hjerter
der gjorde, at 12 stik var hjemme.
Hvis Vest har valgt at støtte makkers
rudermelding og dermed vist 4-farve,
kan Øst se de 11 stik. Kun en spar- og
en taber i hjerter.
Prøv så her som Syd, at vinde 3ut.
N/ ns
B9652
K
DBT6
975
D73
T84
N
D862
T973
V Ø
K843
52
S
K2
EB64
EK
EB54
E97
DT83
Det lykkedes for Otto Rump at få 10 stik
efter udspil af 3. Spillet er fyldt med
kommunikationsproblemer frem og
tilbage. Alle andre fik kun 8 stik.
Tilbage til det første spil. Har du set, at
der er 3 hjertertabere med spar ud? Når
modspillet igen kommer ind igen spilles
atter spar. Preben Jakobsen var Øst

Hvis du tøver, så meld ikke pas.
Det kan gøre det svært for
makker, at komme ind i
meldeforløbet med en god
begrundelse.

1

Min hemmelige
makker
Forleden aften var der
et spil, som jeg selv
ikke havde vundet.
Det var et spil med noget skæv
fordeling, som makker udnyttede
perfekt. Vi starter med meldeforløbet:
N

Ø

2ut
5

pas
pas

S
1
4ut
6

V
pas
pas
alle pas

Makker åbnede med 1 . Nu havde jeg
allerede et lille problem. Normalt skal vi
have 4-farve for at anvende den direkte
støtte, men jeg syntes ikke, at jeg havde
et bedre alternativ. 2 kunne dog have
været brugt som en slags ventemelding.
De 4ut måtte være en spørgemelding
med hjerter som trumf. 2 esser uden
trumf dame gav mit svar 5 . Det var
åbenbart nok for makker, da han gik i
lilleslem.
Nu får du først fordelingen:
S/ ingen
963
K75
KB5
EKB9
KDB2
T54
N
T
4
V Ø
D8643
ET972
S
532
D764
E87
EDB98632
T8
Vest havde et helt naturligt udspil i K,
som makker stak med esset. Kan du
gætte hvorfor, jeg ville være gået ned?

Problemet var enkelt. Makker havde en
spartaber, som nemt kunne kastes på
klørene efter en vellykket knibning efter
damen. Jeg havde prøvet med lukkede
øjne. Makker spillede lidt anderledes.
I stik 2 gik makker på bordet på K. Han
bad om B. Øst holdt en længere pause.
Havde spilfører en blank D?
Øst var en af de mere drevne spillere, så
han lod den køre til trumf. Makker
nikkede anerkendende, hvilket normalt
ligger ham fjernt. Han vidste jo nu, at
Øst var faldet fra med esset.
Sidste chance var klørknibningen.
Makker spillede så T. Han bad om
esset og derefter om kongen. På næste
klør, som ikke blev stukket, lagde han
en spar, og B holdt stik! Slemmen var
hjemme med en enkelt taber i spar.
Hvorfor spillede makker sådan? Svaret
var:
”Vi ved, at en knibning er en 50%
chance. Hvis procentenerne skal
forbedres, må man her tage trumfningsknibningen. Hvis Øst har D single
eller anden elimineres den. Du kender
typen, der altid efter en mislykket
knibning begejstret udbryder, ”Jeg
havde damen anden.”.
En forbedring på nogle forholdsvis få
procent tæller skam med, ikke?”

Fjern ikke
meldekortene, før der
er spillet ud !

Blandemaskinen amok ?
Jeg synes, at vores blandemaskine i
Svinninge/Jyderup har været meget
gavmild på det sidste med hensyn til at
levere skæve hænder. Her er et noget
drastigt eksempel.
Forestil dig, at du tager denne hånd op.
- ET874
EDT98764
Ja, Hvis makker skulle åbne, bliver det
nok med 1 . Ganske rigtigt, det gjorde
han. 2 bliver dit svar. Hvad mon bliver
makkers næste melding. Rigtigt, det var
3 . Du må så vise din hjerterfarve og
melder 3 , som også er fjerdefarve og
udgangskrav. Så genmelder makker
ruderfarven med 4 .
Pause!
Du har en hånd, som efter taberberegning (manglende EKD´er) kun har
3 tabere. Hvad nu? Er makker renonce i
både hjerter og klør?
Normalt siger man, at har man 8 kort i
en farve er der ”fit”. Bedste melding må
være 5 . Du får spillet og tager dine 12
stik med denne fordeling.
Du kommer ind i stik 1. Træk E og
trumf en hjerter. Kast en hjerter på EK
og E. Så er der kun en klørtaber
tilbage.
N/ n-s
B7
KD53
KBT53
K2
EKDT98
N
ET874
V Ø
E97642
S
EDT98764
B
65432
B962
D8
53

Hvad de dog finder på i udlandet!

Hvis der er forskellige jokes på hvert
kort, vil det nok virke distraherende på
en del bridgespillere

DM klubhold
Det var i år BK 83, der som bedste
klubhold skulle repræsentere distriktet
ved DM 30./31. oktober.
Der var de sædvanlige 12 hold og BK 83
endte som nr. 10.
Det var Odense BK, der endte helt i top.
Med
på
holdet
var
Michael
Wonterghem. Han har lovet at sende et
mindre referat og et par spil til bladet.
Det kommer i næste nummer.
De tre andre var John Maagaard, Hans
Jørgen Kolding og Victor Kolding.
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Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:
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POKALTURNERINGEN

Så startede sæsonens pokalturnering.
Distriktet har 4 hold med. Første runde
er blevet spillet 3/10. Vi starter med et
referat fra Vagn Brobæk:

Pokalturnering runde 1 den 3.
oktober 2021.
Vores hold bestod af: Jan Petersen,
Niels Olsen, Ole Colding-Olsen og
Vagn Brobæk.
Vi havde hjemmekamp mod et hold fra
”Bridgeklubben HCØ” i København.
Holdet bestod af Jens Brix Christiansen
(holdkaptajn), Anne Mette Staugaard,
Bodil Schrøder og Asger Paaske.
Pokalkampen blev afviklet hos Jan
Petersen i en hyggelig atmosfære.
Vi vandt kampen 71 – 20 efter 32 spil
efter generelt godt spil og med heldet på
vor side.
Vi vandt den første rundes otte spil med
23 - 3 efter to lidt heldige spil.
I spil 2 spillede modstanderne 5 Kl til 10
stik og én bet ved Niels´ og Jans bord.
Ved det andet bord meldte Ole 3 UT!
som er en transfermelding (Verdi) til 4
Kl – og IKKE en gående minor, men
blot spær i klør med 7-8 klørkort. Vagn
passede til 3 UT med klør Dx og godt
hold i de andre farver i det håb, at Ole
havde klør E eller en otte-farve og klør
E sad single hos modstanderne. Ole

havde KBTxxxx. Men stik imod odds med fire klør ude - sad klør E single.
Odds for det er kun 12 %.
I spil 3 var der 11 stik i en
hjerterkontrakt, hvor Niels og Jan
meldte og vandt udgang, mens
modstanderne ved vores bord forsøgte
sig i lilleslem, der gik én ned.
Resten af kampen var vi en tand
bedre/heldigere end vores gæster, og vi
øgede stille roligt forspringet, primært
ved at ramme de rigtige delkontrakter.
Spil 31 var et spændende og interessant
spil – og slet ikke en del-kontrakt.
S/ n-s
B2
KBT75
7652
53
75
ET4
N
643
V Ø
DT3
EB94
S
T8742
EKDB96
KD9862
ED982
K8
Ved bord 1 sad Niels og Jan Nord/Syd
og meldingerne gik:
N
Ø
S
V
1
pas
pas
D 2
pas
pas 3
pas
5
pas 6
alle pas
Spar K i udspil til spar E. Øst trækker
trumf og ender på bordet og kniber i
ruder til ruder K i Syd. Syd spiller
derefter hjerter E, som trumfes i Øst, og
de 12 stik er hjemme med sparafkast på
den fjerde ruder. -920 til Ø/V.

Ved bord 2 sad Ole og Vagn Øst/Vest
og meldingerne gik:
N
Ø
S
V
1
pas
1ut pas 2
pas
4
5
5
6
D
alle pas
Hjerter E i udspil til trumf i Øst. Øst
trækker trumf og ender på bordet og
kniber i ruder til ruder K. Syd spiller
derefter spar K til spar E i Øst og de 12
stik er hjemme med sparafkast på den
fjerde ruder. -1090 til Ø/V.
Vi ser frem til 2. runde i
pokalturneringen.
.
De 3 andre kampe med vores hold i spil:
Flemming Sahl - John Maagaard, BK83
108-105
Michael Højgrav-Huus, Holbæk 49 –
Sten Eske 76-82
Nils Trier - Ib Larsen, Sorø 105-35
De to første kampe må have været
spændende til sidste spil. Hvis man
taber/vinder med 0-10 imp har der været
nerver på.
----------------------------------------------Der er kommet en nydannelse i år. Der
er ved siden af den normale turnering
oprettet en

breddepokalturnering
for de ”almindelige” klubspillere, hvor
distriktet også har et hold med. Denne
sidste er for spillere med handicap over
25. Første runde spilles i november.

Invitation fra distriktet:

ÅBEN-PARTURNERING
2021/2022 SØNDAG DEN 28.
NOVEMBER 2021 KL. 9.30.
Spilleberettigede er alle 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 2020.
Spillested:
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A,
4200 Slagelse (58 52 38 86).
Pris:
Kr. 150,00 pr. spiller.
Foretrukken betaling er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 –
husk venligst navne og gerne DBf
numre – og betal helst for fortæring med
det samme.
Fortæring:
Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles ved
tilmelding. Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser.
Præmier:
Sølvpoint samt vinpræmier. De 5 bedst
placerede er kvalificeret til DM i
Svendborg, 16.-18. juli 2021.
Tilmelding:
Gennem formanden per e-mail eller til
Otto Rump senest fredag den 19.
november 2021, kl. 24.
Husk venligst at angive hvor mange
stykker smørrebrød, der ønskes!
Hvis du tøver, så meld ikke pas.
Det kan gøre det svært for
makker, at komme ind i
meldeforløbet med en god
begrundelse.
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Lørdag 16/10 blev de næste 2 kampe
spillet. Her kommer historien om
distriktets præstationer:
Mellemrække 1

de 6 meldte spar. Det samme skete for
Jan og Niels.
Ø/V sad Lisbeth Søndergaard og
Michael Wonterghem, som kun nåede
de 4 . Ole og Vagn spillede 3ut på
Vests hånd. Begge par fik dog de 12
stik.

Johns holds 2 kampe endte således:

S/ alle

MELLEMRÆKKEN

John Maagaard – Nils Trier
51-102
Henrik Ploug – John Maagaard
110-46
John har nu 24,75 på en 11.-plads.

B6
B4
EK652
E652

Oles kampe havde som resultat

932
92
B94
KBT98
N
V Ø
S

EKDT87
EKT6
7
43

54
D8753
DT83
D7

Niels Jørgen Engel– Ole Colding-Olsen
87-77
Ole Colding-Olsen – Jens Houlberg
48-110
Nu er Ole placeret som nr. 8 med 34,74

Mellemrække 2 Y
Resultater:

Fra dagens første kamp:
I dette spil skal man i slem, for at få en
god score. Et enkelt par var i storeslem
og vandt 7 med trumf ud.
Det er altså ikke så ligetil, at komme i
slem.
Vest starter med 1 . Øst melder 1 .
Vest melder 2 og Øst melder 2 , som
er 4. farve og udgangskrav og måske en
hjerterfarve. Hvis Vest nu støtter til 3
er problemet løst. Så går man efter slem.
Er det nemt at støtte i spar efter
udgangskravet? Tjaaaa.
Øst må have vist 5-farve i spar.
Begge vores hold fik chancen. Thomas
og Otto sad N/S og måtte lade Øst vinde

Bent Daugaard – Vera Bukhave
125-26
Tommy Madsen – Bent Daugaard
92-43
Ib Larsen – Per Møller Hansen
108-52
Anders Neimann-Sørensen - Ib Larsen
120-39
Nu er Ib Larsen placeret på en 3.-plads
med 53,99.
Bent Daugaard er nu nr. 4 med 50,45.
Vi starter med et spil fra den årle
morgenstund (spil 4). Nu får du først
spillet. Hvad tror du er højeste score
her?
Bent havde Hans-Henning med som
sub.

V/ alle

EKBT53
EK
EDBT3

D9762
D9
E762
65
N
V Ø
S

8
T4
KT9853
K874

4
B876532
DB4
92
Der ingen tvivl om, at 6 vinder hos
Ø/V. Har nogen meldt den eller spiller
de en sparkontrakt? Det kunne virkelig
være et plusspil for distriktets hold.

ikke. Skal man forsøge at rede sin
makker????
1400 ud blev i hvert fald resultatet da
røgen lagde sig.”
Trøst: Ø/V fandt ikke de 7 !
Holdmakkere Ida og Gorm sad Ø/V og
vandt de 5 D til 850. Ikke helt nok til
at rette op på det famøse spil.

Distrikts hold
Ingen kampe i oktober

Vi er så tilbage til det viste spil.
Bent Daugaard- Hans Henning spillede
som N/S mod 5 til 11 stik = -650
Holdmakkerne Dagny og Carl Erik
fandt de 6 med 13 stik = 1390
Jens Erik og Ib sad N/S og spillede 1
D med 2 stil -1400.
Lidt uforståeligt hvordan de kan komme
i den kontrakt efter Vests åbningsmelding. Vi har kontaktet Ib for at få
besvaret spørgsmålet.
”Modstanderne spillede med et specielt
klørsystem, 1 klør = 16+ og 2 klør = 1015.
Derfor åbnes der med 1 klør, og Jens
Erik melder (lidt kækt) 1 spar ind. Øst
afgiver, hvad man vel tror er en negativ
dobling, som vest lader stå som straf.
Bagefter kan jeg så bebrejdes, at jeg
ikke prøver at melde min lange hjerterfarve, og det havde måske fået ØV
tilbage i deres eget spor, jeg ved det

UNDERVISNING FOR
KLUBSPILLERE
Der var over 50 deltagere på kursus d. 9.
oktober.

Nyt kursus
4. december er der igen undervisning i
Slagelse.
Det er gratis.
Tilmelding: otto@rump.dk eller tlf.
40456813

Sidst jeg var på kursus, så det sådan ud!
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Din Melding?

John Heidelbach, BK 83

Jeg havde dette problem forleden. Jeg
sad Nord med disse kort:

Denne hånd har jeg troligt meldt 1ut
med i mange år, velvidende at det kan
lægge op til flere øretæver.
Nogen 100% løsning ser jeg ikke, men
det kan vel lige så godt være vores hånd
som fjendens. Hvis 3.hånd dobler (=
straf) går overvejelserne på at passe (vil
jeg helst ikke) eller RD (= SOS) som
beder makker melde en farve, som
forhåbentlig er en minorfarve.

K3

D73

KD94

EK82

Vest åbnede med 1 . Hvad melder du?
Pas, dobler, 1 ut, eller snyde med en
melding i minor? Hvad siger panelet?
N
Ø
S
V
1
???
Per Granlund, BK 59
Du har 17 HP og hold i spar, men ingen
5-farve at melde. En dobling lover 4
hjerter eller 17+, så det er en mulighed.
Jeg vælger 1 ut og gør det nemmere for
makker at overføre til en 5-farve, eller
også melder øst 2 Spar, så står vi der.
Øst og Syd har kun 10 Hp tilsammen, så
vi kæmper om en delkontrakt.
Jan Petersen, Kalundborg BK
Jeg vil melde 1 ut – selv om jeg kun har
det ene lidt kedelige sparhold.
Sans-meldingen vil give makker alle
muligheder, for at beskrive sin hånd via
div. overførselsmeldinger, så spar konge
kan forblive garderet i udspil.
Doblingen er jeg ikke så vild med, da jeg
kun har tre hjerter.
Pasmeldingen er ikke foreneligt med
mit meldetemperament.

D3
D73
KD94
EK82
Svend Stenhøj, Rørvig BK
Jeg melder pas.
Jeg vil ikke oplysningsdoble, da makker
vil forvente, at jeg har en 4-farve i
hjerter. Jeg synes ikke mine minorfarver
er gode nok til en indmelding som om
det er en 5-farve. Havde en af
minorfarverne bestået af ES-K-D-x ville
jeg nok melde denne farve.
Karsten Meiland, BK 83

Karsten Meiland, BK 83
Jeg gør det ganske kort denne gang, da
det efter vores meldeteknik er oplagt at
melde 1 ut, vi skal kun have et hold,
hvis det er det du mener med dit
spørgsmål.
Svend Stenhøj, Rørvig BK
Jeg melder 1 ut. Jeg synes det beskriver
min hånd bedst. Jeg tør ikke doble, da
makker så tror jeg har en 4 farve i
hjerter. Jeg synes ikke mine farver i
minor er gode nok til at melde ind.
Havde en af dem været ES-K-D-X
kunne det overvejes. Bliver jeg doblet,
redobler jeg, og siger pas til den farve
makker evt. melder. Siger han pas, må
han jo være god.
===========================
Det er lidt kedeligt, når alle melder det
samme. For eksperimentets og læsernes
skyld vil jeg ændre et enkelt kort. Så får
vi se om det giver forskellige svar.
K bliver ændret til D. Jeg lader
spørgsmålet gå videre til panelet.
Dette er hånden man har, efter der er
åbnet med 1 til højre.

Jeg vælger at doble, selv om jeg lover
4 hjerter. Alternativet 2sp tiltaler mig
ikke, da jeg er for svag, og jeg vil ikke
melde en 4 farve i minor ind, og så må
vi tage den derfra.
Jan Petersen, Kalundborg BK
Nu blev det lidt mere besværligt – jeg
svinger mellem 1 dobling og en pas.
Hvis jeg dobler mangler jeg en hjerter til
doblingen, og der er kun 14 aktive
points, så jeg kan ikke senere foreslå en
minorfarve.
Så jeg tror jeg vil melde pas, og så håbe
at makker beskytter i 4. hånd, hvis
åbners makker har en pas.
John Heidelbach, BK 83

Dobler. Ikke helt ideel fordeling med
kun 3 hjertere, men vigtigt at komme på
banen.
Men 16p er et udfordrende pointantal
her, hvor der ikke kan meldes 1ut pga
det manglende sparhold. (SpD double
trækker selvfølgelig håndens styrke
ned) Med eksempelvis 5+farve i hjerter

og 8-9p hos svarer kan der være spil for
udgang, og den kan være svær at finde.
Nogen spiller derfor med Lebensohl i
denne situation. Præcis med samme
principper som Lebensohl på trin 2.
Altså: 1ut = "dobler" skal melde 2kl,
hvorefter svarer viser sin hånd.
Alternativt er en direkte melding på trin
2 fra svarer en positiv melding med ca
10+p.
Per Granlund, BK 59
Pas hos os betyder 0 – 15 HP og ingen
meldbar farve, og benægter 4 i modsat
major.
Dobler betyder enten 4 hjerter og 10 –
15 Hp eller 16 + uanset fordeling.
Er man i tvivl, skal man altid melde for
at beskytte makker. Man har sikkert
tøvet mere end de tilladte 10 sec.
Derfor vælger jeg at doble, selv med
kun 3 hjerter.
Samme problem havde vi i klubben
forleden, hvor jeg har 14 HP og 3 hjerter
og 4-4 i minor. Makker støttede med en
3 farve og 11 HP.
Vi kom selvfølgelig i 4 hjerter med 25
Hp, men med en 3-3 fit gik den 2 ned,
hvor 4 klør går hjem.
Jeg har selvfølgelig stadig ikke lært
noget til næste gang.
============================
Du kan selv tygge lidt på, hvad
slutkontrakten blev. Her er makkers
hånd:
T94
EBT984
EB32
4 vinder 12 stik med K. Åbner skal
have
K for overhovedet at åbne.
Eneste chance er at trække E. Ialt kun
en spartaber. Heldigt!
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