BRIDGE
I Vestsjælland
Landshandicap
Turnering
27. februar blev turneringen afviklet i
Slagelse. 16 par deltog, og der blev
spillet i 2 seedede rækker á 8 par.
Der blev kæmpet om at få den bedst
mulige handicapforbedring. Det var
altså ikke nok at score flest points, for at
komme i præmierækken.
Vi starter med at vise top-6 i handicap
scoren for hele feltet:
1 Pernille K. Hansen – Lene Hesseldal,
Skælskør
-0.67
2 Elsebeth Maagaard – Inger Trosbjerg,
BK 83
-o,43
3 Susanne Anker – Cristian Burchardt,
BK 83
- 039
4 Henrik Friis – Henrik K. Madsen,
Skælskør/Greve
-0,29
5 Erna Hansen – Rita Simonsen,
BK 83
-o,18
6 Anni Jørgensen – Mogens Nielsen
Sorø
-0,14
Selvfølgelig skal i ikke snydes for
turneringsresultatets vindere.
Blå række
1 Henrik Friis – Henrik K. Madsen,
Skælskør/Greve
95
Rød række
1 Pernille K. Hansen – Lene Hesseldal,
Skælskør
97
Middel i rækkerne var 84.
Kun 24 af de 27 spil talte på landsplan.

Nr. 7 21. årgang Marts 2022

Her er et spil:
S/ ø-v

Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761

E94
EDT2
BT76
E6

Pernille og Lene tog 1. pladsen.
Også på landsplan gav det en plads
som

nr. 1

Tillykke

Distriktet indbyder
2
K98543
K53
873
N
V Ø
S

til
KDBT86
B
E92
KDT

753
76
D84
B9542
I blå række blev der ved de 4 borde
spillet:
V 6
2 11
100
V 7ut
8 12
100
V 6
2 11
100
Ø 2
7 12
-230
I rød række kom disse resultater:
V 4
3
10
-620
Ø 4
9 11
-650
V 4ut
3 12 -690
V 6ut
8 12 -1440
Eneste vinder i blå var en kæmpe
misforståelse og noget af en
undermelding .

En 3-taber hånd?

Elsebeth og Inger blev lokalt nr. 2

Der åbnes med 1 foran dig. Hvad gør
du nu med denne hånd?
9
KD9743
EKT432
Nu kan du tænke lidt over din melding.
Spillet ses på side 3.

Mixed par
SØNDAG DEN 27. MARTS 2022
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 2021.
Spillested: Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.
Pris: Kr. 150,00 pr. spiller. Fortæring:
Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles ved
tilmelding. Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser.
Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier.
De 6 bedst placerede er kvalificeret til
DM i Svendborg, 8.-10. juli 2022.
Tilmelding skal være Otto Rump i
hænde senest torsdag den 17. marts
2022. 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.

Vi skal forhåbentlig ikke have flere
aflysninger!
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Distrikt Vestsjælland
Inviterer til
ÅBEN KLUBMESTER PAR
TURNERING
SØNDAG DEN 13. MARTS 2022 KL.
13:00 – ca. 17
Spilleberettigede er alle medlemmer af
klubber i Distrikt Vestsjælland uden titel
eller højst 2* klubmester. Skæringsdag
for DBf medlemskab er 1/9 2021 og for
titel den 1/1 2022.
Turneringen er åben for spillere af
samme status fra vore nabodistrikter
Storstrøm og Østsjælland.
En unik lejlighed til at prøve kræfter med
en distriktsturnering uden at skulle
kæmpe mod alle ’eksperterne’!
Spillested: Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.
Pris: Kr. 50,00 pr. spiller.
Fortæring: Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser.
Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier.
Tilmelding skal være Otto Rump i
hænde senest torsdag den 10. marts
2022.
Betaling er parvis til Distrikt Vestsjællands konto 1551 4691823512 –
husk navne og helst også DBf numre!
==============================

MELLEMRÆKKEN

Distrikts hold
Ingen kampe i februar

Høng Bridgeklub
har 6. februar spillet

Kyndelmisseturnering
34 par stillede op. Der blev spillet i 3
rækker med 12 par i Lilla og Orange. På
grund af afbud kun 10 par i Grå række.
Det gav 5 spil mod hver modstander og
6 i grå. Her kommer de 5 bedste par i
rækkerne.
Lilla række
1 Niels Olsen – Jan Petersen,
Kalundborg
49
2 Martin Frandsen – Thomas Nielsen,
Kalundborg
32
3 Vagn Brobæk – Preben Jakobsen,
Kalundborg/Svinninge
32
4 Lene Jensen – Birger Jensen,
Høng
23
5 Mogens Hasselriis – Poul-Erik
Nielsen, Høng
2
Grå række
1 Helmer Pedersen – Henrik
Lundsgaard, Høng
51
2 Brit Jensen – Susanne Sørensen,
Jyderup
13
3 Henrik Astrup – Ole Skov Jensen,
Høng
11
4 Vivi S. Jensen – Margrethe Olsen,
Kalundborg
4
5 Arne El Hansen – Bjørn Linkamp,
Kalundborg
2

Orange række
1 Mette Grove – Thomas Gerner,
Sorø/Blakset
40
2 Jette Brown – Jens Ole Andersen,
Hornbæk
27
3 Anette Larsen – Bruno Ustrup,
Kalundborg
12
4 Henny Niemann – Anni Engkebølle,
Høng
10
5 Marianne Christensen – Hans Gustav
Christensen, Høng
6
Som altid ser vi på et par spil. Her
kommer først et spil fra morgenstunden.
Der var ikke noget, der kunne vinde her
bortset fra 2 (N/S). I lilla række var det
næsten kun Ø/V, der fik spillet, men
med lutter nedgange. I grå række
spillede næsten alle en hjerterkontrakt.
Endelig var der i orange række enighed
om 2 forskellige kontrakter. Den ene
halvdel var i 2 hos N/S og den anden
var i 3 hos Ø/V. Alle 6 par fik
nøjagtigt 7 stik.
V/ alle

D5
E6
EB843
T642

BT
DBT843
D65
KD
N
V Ø
S

K7643
K95
K
9873

E982
72
T972
EB5
Konklusion: De er aggressive i ”Arækken”. Hvor var du og makker endt?

Vi er nu fremme ved eftermiddagens
spil. Her ser vi dagens første slem.
S/ ø-v
B976
T76
B64
DB4
E4
K5
N
E53
KD98
V Ø
K732
EDT5
S
EK98
T62
DT832
B42
98
753
Et enkelt par i Lilla meldte og fik de 12
stik i 6ut. 2 par i den grå række gjorde
følgeskab. Det var let spil, da kortene
første blev spillet. Den jævne fordeling
i både hjerter og ruder hos modparten
hjalp godt til.
Kort efter kom der én mere. Det var
denne 6 , som kun ét par i feltet meldte
og vandt.
T blev spillet ud. Det gav ekstra
hjerterafkast fra hånden, da D nu var
afsløret, når bonden holdt stik. Skulle
damen sidde hos Øst rejses K9 hos
Nord. Kun K skulle have stik.
S/alle
EK8742
3
KB93
32
BT3
65
N
KD865
T42
V Ø
DT87
542
S
K86
B74
D9
EB97
E6
EDT95
2

Min hemmelige
makker
Det er altså ikke alt for
tit, at vi kommer ud for
skæve hænder, der
fører til en slem. Vi spillede hold denne
klubaften, og minsandten om ikke
kortblandemaskinen havde haft en
munter aften.
V/ ingen
63
KB973
KB5
863
E4
N
T8642
ED5
V Ø
D863
T9
S
B4
EKDT9752
KDBT98752
E742
N
Ø
S
V
pas
pas
1
4
pas
pas
5
5
pas
6
D
alle pas
Som I kan se af meldeforløbet, kom jeg
meget i tvivl om jeg skulle hæve
makkers 5 . Med de 2 x KB valgte jeg
med nogen nervøsitet at hæve til 6 .
Det blev værre, – der blev doblet af Øst.
Makker satte mig naturligvis til E.
Da jeg ”tøvende” lagde kortene ned,
kom der en pause af en varighed ud over
det sædvanlige. Makker sagde tak, hvor
han kun bevægede læberne. Da Vest
servede med E, blev jeg ked af det.
Vest må have haft mistanke om, at der
skulle trumfes et eller andet med bordets

trumfer. Han fjernede også den sidste af
mine spar i stik to. Makker valgte, at
blive på bordet på 6. Så bad makker
om
K. Den stak Øst med esset og
makker trumfede. Nu manglede kan
bare at lægge ned for rest. Pausernes tid
var dog ikke forbi. Endelig blev 2
spillet til B. Den holdt. Så havde jeg
gudskelov to stik til makker. Nu bad han
om B, som blev stukket med damen
og trumfet. Makker trak alle trumferne
på nær én. Nu så det sådan ud:
V/ ingen
9
K5
3
N
TV Ø
D86
T
S
EKD
7
E74
Det var godnat for Vest, da 7 blev
spillet. Kaster han hjerter, giver 9 stik
og ruderafkast. Kaster han ruder, er der
tre ruderstik. 12 stik.
Jeg havde fulgt med i spillet, men kunne
ikke se nogen problemer. Jeg spurgte
makker: ”Hvad var problemet?”
Makker kunne ikke svare med andet end
et par himmelvendte øjne.
.

En 3-taber hånd?
Spillet er fra Svinninges makkerpar
turnering.
Ved vores bord valgte makker 2 (lidt
svagt med kun 3 tabere på hånden).
Næste hånd 4 . Helt naturligt kom jeg
med 4 . Efter Vests pas meldte makker
5 , som blev passet ud.
Tænk, at der ingen udgang er i spillet for
N/S. Ø/V kan vinde de 4 , men det får
de da ikke lov til at spille med den ret
usædvanlige fordeling af kortene.
V/ ø-v
9
KD9743
EKT432
E75
T8
N
KD984
EBT52
V Ø
T
E862
S
DB97
85
KDB6432
763
B5
6
Jeg kan lige nævne, at et enkelt bord i Brækken vandt 5
============================

AFLYST!
Distriktet
har ikke afholdt

Tænk dig om, inden
du beder om et kort
fra den blinde!

distriksmesterskab for
damer
Der var for få deltagere!

DM begyndere kval.
Kvalifikation til BEGYNDER DM
I PAR SØNDAG DEN 3. APRIL
2022 KL. 13.00
Spilleberettigede er alle nye medlemmer af Danmarks Bridgeforbund
siden 31/7 2020. Medlemskab af en
DBf klub (almindelig eller Kmedlemskab) 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 lørdag den 16. juli 2022,
hvor de møder vinderparrene fra
landets
andre
kvalifikationsturneringer.
Spillested: Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse (58
52 38 86).
Pris: Kr. 50,00 pr. spiller. Fortæring:
Drikkevarer kan købes til centrets
normalpriser.
Præmier: Præmier fra DBf
Sølvpoints
Tilmelding skal være Otto Rump i
hænde senest søndag den 27. marts
2022.
Foretrukken betaling er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512
– husk venligst navne og gerne DBf
numre.
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,Fra

gamle dage
For ca. 20 år siden:

4

Din Melding?

vise evt. tillæg fremfor annoncerede
meldeforløb, hvor 3ru i en vis grad er
tvungent men også ligger i pointintervallet 12 - ca 18p.
Jan Petersen, Kalundborg BK

Du sidder Syd med denne hånd:
3

EK872

73

EKD98

N
Ø
S
V
1
pas 2
pas
3
pas ?
Det er hold med alle i zonen. Meldingen
3 antages at vise fordeling snarere end
styrke. Nu er det din tur.
John Heidelbach, BK 83
Jeg melder 3ut, og har dog nok en ide
om, at kontrakten sandsynligvis bedst
ligger på makkers hånd. 3ut synes med
odds.
Den dårlige tilpasning er til at få øje på.
Hvis man har slemovervejelser meldes
4ut = Kvantitativ 4ut. Kvantitativ i
forhold til at åbner har vist ca 14-15p, da
han kan spille 3ut overfor 10p hos
makker. Bemærk at 4ru fra svarer her er
slemopfordrende med ruderstøtte,
hvorfor 4ut entydigt er kvantitativ. Men
der er nok ingen tvivl om, at en evt. 6ut
med den dårlige tilpasning vil være en
stor opgave.
Meldeforløbet er interessant. Her fører
et startbud med 2kl i stedet for 2hj fint
frem - åbner melder 2ru (vel) og svarer
kan reversere med 2hj. Hvis åbner så
melder 2sp eller 2ut meldes 3hj, der må
vise 5-farve. Her har åbner bedre kunnet

I en makkerpar ville jeg melde 3 ut, og
håbe på, at jeg så lander midt i feltet,
men nu er det jo hold.
Makker har 3-4 kort i mine farver og
med hjerter Dxx eller 3 klør er slem
inden for rækkvidde, hvorfor jeg vil
melde 4 klør, som må være naturlig i
dette forløb.
Hvis makker genmelder sin sparfarve
vil jeg melde 5 klør, og hvis makker
genmelder sin ruderfarve, vil jeg støtte
til 5 ruder.
Med forsinket støtte i hjerter eller klør
vil jeg ( hvis det er muligt ) efter es
spørgemelding nok havne i slem.
Per Granlund, BK 59
Makker må have en rimelig god
åbningshånd og viser mindst 5-4 i de
spidse farver.
Man kan benytte 4. farve krav, men får
ikke noget ud af makkers svar. (han
melder ikke 4 klør med 3-4 små klør).
Man kan melde 3 ut, som er en
slutmelding, og vi går glip af vores
mulige slem.
Derfor spørger jeg i 4 ut efter esser
(med ruder som trumf), og vi havner i 5,
6 eller 7 ut.
Efter makkers svar, kan jeg foreslå 6
klør som slut kontrakt.
Dette er nok den bedste og eneste
kontrakt, der går hjem, men er svær at
melde.

Godt man har en forstående makker, der
passer med 3 små.
Hvis makker flytter til en anden farve,
kan jeg melde ut.
Jeg er spændt på at se makkers
fordeling.
Karsten Meiland, BK 83
Så skal vi ud at gætte igen. Skal vi lægge
os i 3ut, eller gå mod 6 kl? Hjerter
kontrakt må være yt, da makker
maksimalt har 2 hj, men det er ikke
udelukket, at han kan sidde med 3 kl.
Jeg håber, at makker efter en 4kl
melding fra mig, vil fatte at jeg er stærk
og undersøge es situationen. Er makker
svag uden tilpasning får vi enten 4 ru
eller måske 4hj, hvorefter jeg flytter til
5kl.
Svend Stenhøj Rørvig BK
For mig viser meldingen 3 ruder, dels
fordeling og dels styrke (min. 16p). Med
en lille hånd ville jeg genmelde
sparfarven. Da meldingen 2 hjerter viser
femfarve, benægter åbner at have en 3farve. Hvis meldingen 3 ruder ikke viser
styrke (efter makkeraftale), vil min
melding være 3ut. Viser meldingen
styrke melder jeg 4 klør, og forventer.at
der ikke stoppes før 6ut.
”Opgaven” er fra en amerikansk
meldequiz. Her var konklusionen blandt
”spidserne”, at det ville være
ufornuftigt at passere 3ut.
Kommunikationen mellem de to hænder
ville give for mange problemer.

GULDTURNERING
Sorø Bridgeklub
afholder åben parturnering

Søndag den 20. marts
kl. 9.30 – ca. 17.30
i
Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergvej
3, Sorø
Startafgift: 300.kr./pr. deltager,
inklusiv 3 stk. smørrebrød, kaffe og
the hele dagen.
Betales ved tilmelding til konto
1551 0363480 (husk navn)
Tilmelding senest 6/3 til Ib Larsen,
2235 9652, joiblar@stofanet.dk
Tilmelding godkendes ved betaling
og fremgår derefter på vor
hjemmeside:
www.sorøbridgeklub.dk
Turneringsafvikling: Bridgemate.
EDB-lagte kort. Seedede rækker.
Vinpræmier.
Guldpoints tildeles elektronisk.
Turneringen afholdes under hensyn
til gældende Corona anbefalinger.
Max. 36 par
Turneringsleder: Søren Pirmo.

GULDTURNERING
5

BK 83

Rød række
1 Kirsten Matthes - Jens Aage Petersen
Sorø BK
14,0
1 Grethe Andersen – Søren Andersen,
Skælskør/BK83
14,0
3 Anette Pedersen – Bent Hansen,
BK 83
5,0

Vintersølv ½ sølv-turnering
Fredag den 18. februar
16 par havde fundet vej til turneringen.
De spillede i 2 seedede rækker.
Der var næsten kun lokale par, men der
var også par fra Sorø, Skælskør og
Korsør. Trods overmagten lykkedes det
for ”de fremmede” at komme på
topscorerlisten.
Bedste halvdel i de to rækker ses her.
Blå række
1 Elsebeth Maagaard – Inger Trosbjerg,
BK 83
16,0
2 Hans Jørgen Kolding – Victor
Kolding, BK 83
11,0
3 Ann Jensen - Jesper Rosenberg
Stokholm, BK 83
7,0
4 Lis Hjorth Jensen – Poul Olsen,
BK 83
1,0
Efter hård kamp til stregen lykkedes det
ikke at få fundet en vinder i rød række.
Her endte det med en delt førsteplads
mellem to af de udefrakommende par.

4 Kit Kolding – Susanne Springer,
BK 83
4.0
Bridgeguderne havde maget det sådan,
at de to toppar skulle mødes i sidste
runde. Grethe og Søren var inden da
foran med 6.
Her er aftenens sidste spil, hvor Kirsten
og Jens Aage fik den afgørende ”spurt”
sat ind.
V/ n-s
KT763
KDT
72
BT4
B94
E2
N
E642
83
V Ø
EDT3
B9864
S
T853
96
D85
B975
K5
EKD2
Kirsten og Jens Aage (N/S) havde satset
på at slutte med manér, men endte med
at gå én ned i i 4 med den klemte K.
Desværre for Grethe og Søren var disse
100 ikke nok, da en enkelt Syd var gået
ned i 3ut til 200, og et andet par havde
vundet 3 (Ø/V) til 110.
Det endte med den delte førsteplads.

Breddepokalen
Lars Thymarks Kalundborghold afviklede deres kamp sidst i februar. Det
var en kamp i opsamlingsrunden, altså
en knald eller fald kamp. Det blev til et
lille nederlag, da de tabte 69 – 73.
Vi fik dette svar fra Lars på vores
forespørgsel,
Hej Ole
Ja, det var meget tæt. Da vi ikke
registrerede melde- og spilforløb
undervejs, har jeg ikke mulighed for at
gå i detaljer og beskrive enkelte spil ved
de to borde.
Overordnet set var der tale om mange
delkontrakter og få udgange. Der var
kun én lilleslem, som blev meldt og
vundet ved begge borde, så her var
ingen indflydelse på det endelige
resultat.
Ved halvleg var det dog os, der var
foran med 4 IMP, så det var helt
igennem en tæt kamp.
Jeg kan jo ‘sagtens’ her efter kampen
finde spil, hvor vi kunne have fundet 5
IMP i vores favør, men sådan er bridge
jo så uforudsigeligt.
Vi havde en rigtig god dag og holdet vi
spillede imod var meget på ”niveau”
med os, så alle hyggede sig. Vi huskede
også, da de tog hjem at sige ”held og
lykke fremover i turneringen”.
Så nu er vi ude af dette års breddepokal
turnering.
Med venlig hilsen Lars
Vi har stadig Jørgen Junges og Ivan
Jørgensens hold med her i næste runde,
som spilles 1. maj.

POKALTURNERINGEN

Ingen kampe i februar

”Har du selv alle de forskellige
spillekort, du viser?”
Det spørgsmål har jeg fået en del gange.
Jeg finder de mange forskellige kort på
nettet. Jeg forestiller mig ikke, at mange
selv kikker dér. Jeg synes, det er sjovt at
vise, hvordan fantasien ytrer sig i
kortdesign. Bare der er 5 læsere, der
synes det samme, så er det vel OK.

Èn ned !
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