BRIDGE
I Vestsjælland
Distriktsmesterskab
for seniorer
SØNDAG DEN 9. OKTOBER
KL. 9.30
Kun ét par stillede
op. denne gang.
Det medførte en
helt naturlig aflysning.
Også sidste år blev turneringer aflyst af
samme grund. Det er lidt mærkeligt,
hvis man sammenligner med ”gamle
dage”. Der var dengang lidt præstige i
sejren. Jeg kan huske, at vi et enkelt år
havde 2 indledende runder forskellige
steder i distriktet.
Turneringslederen fik sig en fridag.

Nr. 3 22. årgang November 2022
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail: ole.svinth@mail.dk
5927 7761

Distrikt Vestsjælland indbyder til

KURSUS FOR
KLUBSPILLERE

15.00-15.15 Pause
15.15-17.00 SPILLEPLANER
 Hvordan tilrettelægger vi vort spil,
så vi får mest muligt ud af vore kort. 
Hvad skal spilfører overveje, og hvad
skal modstanderne overveje? 
Hvilken vej skal der knibes, hvilke
farer er der for manglende stik.  På
hvilken hånd skal stikkene tages og
flere andre emner berøres.  Oplæg og
spil til belysning af emnerne.
Instruktører: Hans Jørgen Schmidt og
Henning Madsen

Distrikt Vestsjælland tilbyder en række
kurser for medlemmer af klubberne i
distriktet. Der vil her blive mulighed
for at udvikle sin spilleteknik, lære nye
konventioner, og hvordan man bedst
udnytter sine kort.
Kurserne vil blive afholdt lørdage kl.
13.00 til kl. 17.00 og er gratis! Dog vil
drikkevarer være til centrets normale
priser.

Der spilles også kort i
Hakkebakkeskoven !

UDSPIL og MODSPIL  Hvilke
udspil skal jeg vælge, og hvordan skal
makker svare.  Hvordan bruger vi
markeringer, hvordan viser vi styrke og
svaghed,  og hvordan fortæller vi,
hvilke farver vi eventuelt kan få stik i?
 Oplæg og spil til belysning af
emnerne.

Næste kursus er i Slagelse
Bridgecenter Sverigesvej 7 A,
Slagelse lørdag d. 3. dec. kl. 13.00
13.00-15.00

Tilmelding: otto@rump.dk eller tlf.
40456813 senest søndag den 27/11 –
gerne med DBfNr. Maks. 50 deltagere.
I princippet foregår tilmeldingen efter
’Først til mølle’ – dog i første omgang
højst 10 deltagere per klub (derefter
kommer man på venteliste). Liste med
tilmeldte vil til enhver tid være synlig
på distriktets hjemmeside. Skulle
kurset blive overtegnet, vil det blive
gentaget på et senere tidspunkt.

Tag Makker med!

Invitation til

DAME-PARTURNERING

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER
KL. 9.30
Spilleberettigede: er alle kvindelige
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 2022.
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.
OBS: DM for damepar i Svendborg
afvikles også i år med fri tilmelding og
egen betaling af indskud. Distriktets
bestyrelsen ønsker alligevel at afvikle
en kvalifikationsturnering med følgende
præmier: Indskud til DM i Svendborg
(uge 28) til nr. 1 og 2
samt vinpræmier og sølvpoint.
Tilmelding: skal være Otto Rump i
hænde senest torsdag den 17.
november 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.
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Distrikts hold
Ingen kampe i oktober

MELLEMRÆKKEN
15. oktober blev der igen afviklet 2
kampe.
Mellemrække 1
Steffen Yding – Lisbeth Søndergaard
65 - 72
Lisbeth
Søndergaard
–
Allan
Christiansen 62 – 83
Holdet bestod denne dag af Otto Rump,
Thomas Nielsen, Inger Trosbjerg(S) og
Elsebeth Maagaard(S). De er efter de 4
kampe placeret på 2.pladsen med
49,16.
På multihold har Thomas beholdt
1.pladsen sammen med Hans-Henning
Nielsen på 15,45 (opnået efter de 2
første kampe).
Helt galt gik det dog ikke for Thomas,
idet han sammen med Otto Rump
indtager 3. pladsen med 12,65 (for
kamp 3 og 4).
Vi prøver at finde et spil, hvor
præstationen var ud over det normale.
I dette spil var der point at hente.
Thomas og Otto var Ø/V. De endte i 4
med en dobling, og de 10 stik gav 590.
Elsebeth og Inger satte deres
modstandere, som spillede 4 til 9 stik.
I spillet gik topscoren til de få borde,
hvor N/S ofrede i 5 , som naturligvis
blev doblet til 800 eller 1100.

N/ n-s

EK92
KD4
D82
B83

DT874
63
6
T9754
N
V Ø
S

653
BT9852
93
ED

B
E7
EKBT754
K62
Thomas fik K i udspil.
For mig at se, har Syd været bange for
at rejse Vests dame, hvis Øst havde
single ruder. Og mon ikke Thomas
bekendte med 9 i første stik? Syd
holder en længere pause og spiller så
spar. Så er Øst inde og spiller trumf, og
Syd er inde igen med samme problem
som før. Prøver han så med klør? Det
er ikke bedre. Ved langt de fleste borde
blev der spillet en ruderkontrakt på
forskellige trin.
Mellemrække 2 X
Resultaterne af dagens kampe:
Ole Colding-Olsen – Erik Rolf Olson
52 - 71
Bodil Haag – Hans Jørgen Kolding
48 - 92
Hans Jørgen Kolding – Lars Henriksen
94 - 68
Henning Druedal - Ole Colding-Olsen
40 - 89
Ole er nu nr. 1 med 61,01. Hans Jørgen
indtager 7.pladsen med 45,58.
På multihold er Jesper Rosenberg
Stokholm(S) – John Erik Nielsen fra
Hans Jørgens hold nr.1 med 14,70.

Her skal du se vore 4 pars resultater i et
spil.
S/ alle
D4
B765
T3
K9863
EKT9652
B87
N
EKDT432
V Ø
K982
B5
S
E4
T
3
98
ED764
DB752
Jan Petersen – Anette Prehn(S) fra Oles
hold sad N/S mod Østs 5 til 12 stik.
Martin Frandsen – Preben Jakobsen(S)
sad Ø/V og spillede 4 med 11 stik.
Hans Jørgen Kolding – Knud G.
Rasmussen(S) sad N/S mod Vests 4
12 stik.
Jesper Rosenberg Stokholm(S) – John
Erik Nielsen fra Hans Jørgens hold sad
Ø/V øg kom i 7 med 12 stik.
Det var nogle skæve resultater.
Halvdelen af feltet var i en sparslem,
som altid bør vinde med E foran
kongen.
Mellemrække 2 Y
Ib Larsen – Vera Bukhave
34 - 113
Håkan Wallmark - Bent Daugaard
94-51
Anders Neimann-Sørensen – Ib Larsen
55-87
Bent Daugaard – Per Møller Hansen
92-79
Den samlede stilling efter 4 kampe:

Bent Daugaard er på 5.pladsen med
44,71 og Ib Larsen indtager 11.pladsen
med 31,08. Bedste lokale par på
multihold er Bodil og Ole Halvorsen på
en 5.plads med 10,96. De spiller på
Bent Daugaards hold.
Vi ser nu, hvordan de 4 par vi har med
klarerede denne fordeling. Ved alle 12
borde blev der vundet 13 stik i alle
kontrakter.
S/ ø-v
B54
DT73
B5
BT98
K762
E3
N
84
E5
V Ø
K7
EDT9863
S
EKD32
74
DT98
KB962
42
65
Jens Erik Jensen – Ib Larsen sad N/S
og så deres modstandere vinde 13 stik i
3ut. Deres holdmakkere Gorm Jensen
og Ida Sørensen spillede 5 som Ø/V.
Bent og Margit Daugaard sad N/S mod
Ø/Vs 5 , og endelig var Bodil og Ole
Halvorsen som Ø/V endt i 5 . Mon
ikke en del af sydspillerne åbner med
Ekrens 2 ? Det gør det lidt sværere at
nå slemmen. En kæmpe ruderfarve
over for en åbningshånd burde friste i
en holdturnering til et slemforsøg.
============================

Fjern ikke meldekortene,
før der er spillet ud !
============================
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Din Melding?

Du sidder Øst med denne hånd:
E3

E5

N

Ø

EDT9863
S
2 #

74

V
D¤

2
???
# = Ekren mindst 5-4 i major 5-10 HP
¤ = 12 HP+ kan straffe/har hold i
mindst den ene major.
Det er holdturnering. I er alene i zonen.
Syd er kortgiver og åbner med Ekren 2
ruder.
John Heidelbach, BK 83
Tænker ikke at 6ru er så langt væk.
Spørgsmålet er, hvordan man viser
makker, at man er sleminteresseret i
ruder.
Mange spiller her med Lebensohl som
svar på makkers dobling. Det vil sige,
at 2ut enten er afmelding i en af
minorfarverne eller udgangskrav, hvis
der eksempelvis meldes en majorfarve
eller højere melding efterfølgende.
Hvis man ikke har den slags
kunstigheder til rådighed, må man ty til
en direkte 4ru. Makker må forstå, at
der er pondus bag meldingen, og evt
selv slemundersøge med 4ut eller

afmelde i 5ru. (Og ja, det kan vist være
en god ide at have en aftale om, hvad
3ma (i stedet for 4ru) fra svarer kan
være i dette meldeforløb). Efter
makkers 5ru sidder man med et gæt, nu
det er hold. Pas eller 6ru. Makker har
afmeldt, men fjenden har jo også været
så venlige at vise majorfarverne og
dermed også indikere, hvor deres
honnører sidder. Makkers point kan
med stor sandsynligvis være de helt
rigtige. Vi har trods alt en 5-taber hånd
over for 12+p, der sagtens kan
indeholde klE, ruK, samt mindst en af
majorkongerne. På en god dag meldes
derefter 6ru.
Karsten Meiland, BK 83
Jeg vil starte med at overmelde med 3
hj, for at få makker til at beskrive sin
hånd. 6 ru kan ikke være langt væk.
Når makker har svaret, tager vi den
derfra.
Svend Stenhøj, Rørvig BK
Jeg melder 3 ut, makker må have
noget i klør. Jeg vil ikke afvise, at det
måske er forkert, hvor en ruderkontrakt
på et udgangs- eller slemniveau er
rigtigt. Jeg er bange for, at makker
måske vil sige pas til meldingen 3
ruder.
Per Granlund, BK 59
Hvordan kommer vi videre herfra?
Er 3 ru krav? Ikke i vort system.
3 ut er slutkontrakt, men mon ikke der
er slem i kortene.

Kan man starte et cuebid i 4 ru, og
fører det frem?
Alternativt kan man melde 6 ru direkte,
men hvad med 7?
4 ut kan ikke være kvantitativt, og jeg
får at vide om klør Es er hos makker.
Hvis han ikke har kl E, melder jeg 6 ru.
Hvis makker har kl E, kan jeg spørge
efter konger, så kan jeg se om vi skal i
6 eller 7 ruder.
Derfor vælger jeg 4 ut som spørgemelding.

S/ ø-v

Jan Petersen, Kalundborg BK
Vi er vist lidt ude i gætteopgave.
Makker viser 12+ og jeg har 14 så det
ligner jo udgang.
Der kan i bedste fald være slem i ruder,
men vi vil i så fald have passeret 3ut,
som jo også er en mulighed.
Da vi er i zonen, og modstanderne er
ude, vil deres kontrakt skulle sættes 4
gange doblet, for at komme over
udgangsbetaling til os.
Jeg vil derfor melde 3 ut og så håbe på
det bedste.

Er det urimeligt af Øst at undersøge
slemmulighed i ruder? Det kræver så,
at makkeraftalerne er i orden, så man
kan stå af, hvis der ikke er tilpasning.
Når Øst med 4 foreslår en slem, bør
Vest acceptere med meldingen 4
(cuebid). Accept viser en honnør 2.
eller 3 små. 4 ut vil være afslag.

Spillet er fra Mellemrækken, hvor
ingen af de 12 borde kom i slem. Det
var naturligvis ikke i den række, hvor
Jan spiller. Det er aktuelt 13 stik både i
sans og ruder.
Makker kunne selvfølgelig melde 3 i
stedet for dobling, men med 15 HP
synes en dobling bedre.
Det så sådan ud.

Breddepokalturneringen

K762
84
K7
EKD32

B54
DT73
B5
BT98
N
V Ø
S

E3
E5
EDT9863
74

DT98
KB962
42
65

Her har vi 2 hold med:
Ivan Jørgensen, Tuse Næs BK.
Jørgen Junge, Kalundborg BK.
1. runde i denne turnering spilles 4.
december. Lodtrækningen er endnu
ikke foretaget.
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Landspokalturneringen
Distriktet har i denne sæson 4 hold med
her, og det er:
Ivar Petersen, Tuse Næs BK.
Vagn Brobæk, Kalundborg BK.
Ib Larsen, Sorø BK.
Orla Kristiansen, Høng BK.
De spillede første runde 2. oktober. Her
kommer lidt fra Kaptajnerne:
Martin Rather fra Orlas hold har sendt
dette:
Hermed en kort beretning fra
pokalkampen mellem Ivar Pedersen og
Orla Kristiansen
Pokalkampen mellem Ivar Pedersens
hold fra Holbæk og omegn (på dagen
bestående af Michael og Ditte Huus,
Per Granlund og Kenneth Pedersen) og
Orla Kristiansens hold fra Høng (Lene
og Birger Jensen, Martin Rather og
Orla), blev afviklet i hyggelige rammer
hjemme hos Michael og Ditte
Huus.
Efter de første 20 spil var stillingen 5025 i hjemmeholdets favør, og kampen
tegnede til at blive en noget ensidig
affære.
Efter frokost vendte billedet dog, og
med 4 spil tilbage i 2 halvleg var
forspringet skrumpet til 9 point. Per
mindede gavmildt udeholdet om

muligheden for at give op, men
opfordringen blev af åbenlyse årsager
ikke taget alvorligt. 2 af de sidste 4 spil
fik afgørende betydning: I det ene spil
endte Orla og Martin i 3 hjerter til 3(!)
stik (alle u.z.). Hverken Per eller
Kenneth havde det fornødne mod til en
strafdobling, og spillet endte derfor
med et plus til Orla, da Lene vandt 3
UT ved det andet bord. I næste spil
spillede Per 1 UT til 7 stik, mens
Birger og Lene meldte 3 UT
og tryllede 10 stik hjem ved det andet
bord - 11 IMP til udeholdet. Da røgen
havde lagt sig, havde Orlas hold vundet
de sidste 4 spil med 15-2, og endte
derfor også med at vinde kampen 8076. Særligt et enkelt spil bød på
meldeudfordringer ved begge borde:

også lidt af slem, hvilket trods alt er at
foretrække. Hvad ville du gøre? Nord
kunne ikke stå for fristelsen og meldte
6 UT til 10 stik. Ved det andet bord
valgte Syd at passe, hvilket også stiller
Nord i et andet dilemma. Skal der
dobles for senere at vise den stærke
hånd, eller skal man gå efter den
"sikre" 3 UT. Aktuelt valgte Syd det
sidste. Øst strammede dog skruen med
4Kl, hvorefter Syd introducerede
sparfarven til slutkontrakten 4Sp, der
ikke kan vinde. med venlig hilsen

Ø/ ø-v

Fra Ib Larsen kommer dette:
Så fik vi afviklet den første
pokalkamp. (67 – 131 red.)

K8643
D9863
B9
7

D9
EKT
EK3
KT832
N
V Ø
S

7
2
T865
EDB9654

EBT52
B754
D742
Øst åbnede 3 Kl ved begge borde. Ved
det ene bord doblede Syd med sin
gode fordeling (selvom der mangler
lidt point), men satte dermed Nord i et
dilemma. 3 Kl doblet iz. ser blodig ud,
og vil være det rigtige valg, hvis der er
udgang på egne kort, men 19 HP
overfor makkers åbningshånd lugter jo

Martin Rather

Du har sikkert allerede noteret dig
resultatet, og det kan jo godt ligne en
nedsabling, mod et godt spillende hold
fra vestegnen.
Fakta er at vi efter 32 spil, kun var
bagud med 13 IMP, og det skulle et
godt spil jo nok kunne have hentet.
Virkeligheden blev noget andet. Om
det var trætheden der meldte sig, eller
om de bare skruede bissen på, skal jeg
lade være usagt, men i hvert fald fik vi
ikke et ben til jorden i de sidste 8 spil.
Men en hyggelig dag med nogle flinke
bridgespillere. Så håber vi, at vi kan
trække det længste strå i næste kamp.
Jeg vedhæfter et spil med en lille
historie.

S/ ingen

DBT
5
EDB9854
86

E5
DT874
T76
E52
N
V Ø
S

K983
K
32
KBT974

7642
EB9632
K
D3
Syd er kortgiver, men hvordan skal
man åbne?
Hånden ligner til forveksling en hånd
jeg havde kort forinden, blot med
EB7432 i spar og D842 i hjerter altså
med 7HP. Vi spiller med Ekren og
svage majoråbninger, så problemet her
er at finde den rigtige melding.
2 i langfarven er ikke godt med 4-farve
i den anden major.
1 i langfarven? Har jeg point nok?
Pas? (for pivet).
På hånden med de 6 spar og 4 hjerter
åbnede jeg med 2 . Makker meldte 2hj
og tog 11 stik. Øv øv!
I det viste spil havde jeg lært af
erfaringen fra tidligere og åbnede med
1hj. Vest meldte 3 og makker 4 .
Med E i udspil og ruder til trumf var
der kun yderligere to tabere, nemlig
klør og spar konge.
Bridge indeholder mange valg, og det
gælder om at vælge rigtig, men det gør
man ikke altid.
Med venlig hilsen fra

Ib
Mere Pokal næste side
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Vagn Brobæk sender dette referat:

Pokalturnering runde 1 den 2.
oktober 2022
Vores hold bestod af: Jan Petersen,
Niels Olsen, Ole Colding-Olsen og
Vagn Brobæk. Vi havde udekamp mod
et hold fra ”Morud Bridge Klub”, der
ligger mellem Odense og Bogense.
Udeholdet bestod af Chris Demant
(holdkaptajn), Lars-Bo Christensen,
Inge Marcussen og Henrik Demant.
Dagen var hyggelig, gæstfriheden stor,
maden god og rigelig - og kampen
spændende til det sidste. Vi vandt
kampen 124 – 96 efter 40 spil. Det
lyder komfortabelt, men undervejs
havde spillernes nervesystem hos været
en tur i rutsjebanen. Vi vandt den første
rundes otte spil med 57 – 19. Anden
runde tabte vi med 0 – 35. Ved
spisepausen efter 24 spil var vi bagud
med 11 IMP. Efter fjerde runde (32
spil) var stillingen helt lige: 90 – 90.
I femte runde var spil 36 med til at
sikre os sejren:
V/ alle

KT9653
96
72
972

E4
EBT742
KB5
K5
N
V Ø
S

D72
KD8
E3
EDB84

B8
53
DT9764
T63

Niels og Jan sad
meldingerne gik:
V
pas
pas
pas
pas
pas

N
1
2
3
4ut
5ut

Ø
pas
pas
pas
pas
pas

Nord/Syd

og

S
2
2 4.farve
4
5
7

Der er altid 13 (14) stik, uanset udspil.
Ved det andet bord sad Ole og Vagn
Øst/Vest og meldingerne gik:
V
N
Ø
S
pas 1
pas
2
pas 3
pas
3
pas 3
pas
4ut
pas 5
pas
6
3 fra Nord viser en god hånd, men
Syd havde glemt det, og tolkede 3
som en minimumshånd. Derfor landede
kontrakten i 6 . Dette spil gav os 13
IMP og en sejr på 34 – 6 i sidste runde.

m v. h. Vagn
Næste runde i turneringen spilles den 4.
december. Mærkeligt nok er der igen
lokalopgør, idet Vagn Brobæk har
trukket hjemmebane mod Orla
Kristiansen.
Ib Larsen får besøg af Vagns
modstandere fra første kamp, nemlig
Chris Demant fra Fyn.
Ivar skal en tur til Kongens Lyngby for
at møde Ole Plam.

Min hemmelige
makker
Sæsonstarten
giver
ofte lidt kriller i
maven. Er vi stadig på
toppen? Jeg var måske lidt aggressiv
for en gangs skyld. Efter makkers
åbning havde jeg ingen problemer med
at melde 1 . Makker meldte så 1ut. Jeg
mener at kunne huske fra min ungdom,
at spring i ny farve er krav, så min
næste melding var 3 . Den hævede
makker til 4. Hvad nu? At vi skulle
spille en hjerterkontrakt, var der ikke
tvivl om. Min makkertillid er vokset
gevaldigt med tiden, så jeg tog 5 op af
meldekassen. Makker kunne 5 og
efter min 5 stoppede makker i 6 .
Inden udspillet spurgte Vest bl. a., hvad
de 5 og 5 betød. Udspillet var 8.
N
Ø
S
V
1
pas
1
pas
1ut
pas
3
pas
4
pas
5
pas
5
pas
5
6
alle pas
Sådan så det ud:
S/ ingen
EKD973
EB62
T63
B42
T
N
85
T94
V Ø
ED72
54
S
ED86
T975432
865
KD73
KB98
KB

Makker var ret længe om at bede om
2, og han vandt stikket med damen.
Kongen blev også trukket. For mig så
det ud som om, at makker lagde ny
spilleplan, da alle bekendte. Han gik på
bordet på mit E og bad om spar fra
toppen. Når jeg fik stikket blev makker
bare ved med ”spar fra toppen”. Da jeg
ikke havde flere spar, forlangte makker
3 ved denne stilling
S/ ingen

ED
ED

6
T63
N
V Ø
S

54
T9

3
K
KB
Vest fik et ruderstik, men han måtte
slukøret se makker tage de 2 sidste stik,
ligegyldigt hvad han returnerede. Vest
var tydelig overrasket, men gav makker
et mentalt skulderklap med et kringlet
smil.
Det var en ren top, som kun blev meldt
og vundet af os. Jeg var stolt af mit
cuebid i klør. Senere gav makker en
forklaring på Vest venlige attitude.
”Prøv at se på hele spillet, når du
kommer hjem. Tror du, at du havde
vundet? Den eneste hjælp jeg fik, var
Vests nysgerrige spørgsmål om klørog rudermeldingerne. Det gav lige den
rigtige inspiration.”

5

Fra gamle dage
For ca. 20 år siden:
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