BRIDGE
I Vestsjælland
Har I aftalen på plads? I
Det er af og til de små kort, der har
betydning.
Prøv at se på dette. Du er Øst, og din
makker spiller 5 ud mod en 4 -kontrakt,
efter at du har åbnet med 1 , Syd 1
Nord støtter til 2 og Syd springer i udgang.
Du kan kun se bordet og din egen hånd.
Spilfører beder om en lille klør fra bordet.
N/NS

Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Det er en travl tid for redaktionen. Det
bliver bedre til maj, så er der sommerferie.
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EK87
95
T2
EB862

Du tager stikket med E og spilfører
bekender med 9. Hvad spiller du nu?
Spilfører bekender med
du nu?

4. Hvad spiller

Spilfører bekender med K. Hvad spiller
du nu?
Se mere senere i bladet.

Vest er i holdturnering kommet i 3 ut på
disse kort og får 2 i udspil nordfra.
Kontrakten er oplagt.
Du skal ”bare” have 2 ruderstik. Der er
kun én måde at få det på med garanti. Ja,
spørgsmålet er altså, hvordan spiller du
ruderne?
Du får lige et par spalter til at tænke over
det.
Kan du som modstander (N/S) placere
ruderne, så du får 3 stik?

N
V Ø
S

B965
K873
DT
E74

DT3
B42
3
DB9853
Stik 1:
Stik 2:

2- 4- B- 3
5- T- K- E

Klørfarven rejses nu med
D som
indkomst. Hvem hopper ikke på den?
Makkers kommentar efter spillet:

N
V Ø
S

E65
K87
ET52
E74

Nej det er ikke overskrift til
Seniormesterskabet. Vi indbyder til en helt
anden konkurrence.

E74
ET6
EK752
KT

K82
D95
B9864
62

Safespil

K82
ED5
B764
K32
Alle læsere ønskes
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår
uden undertræk.

I sidste nummer havde jeg
fundet et gammelt spil
frem som opgave. Makker
brillierede med spilføringen og ”tørrede” vores
modstandere. Her er så
hele spillet. Jeg var Nord, da jeg var bedst
til at føre regnskab, medens makker viste
sine evner som spilfører.
Jeg åbnede med 1 og makker svarede 1
ut. Så satte jeg makker i 3 ut, da han
indirekte havde vist en klørfarve.
N/NS

B62
K76
KD4
DT73
N
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Min ”nye” makker

Nr. 2 15. Årgang December 2015

”Hvis jeg skal have 5 klørstik, må jeg
skabe en indkomst. E single tror jeg ikke
på. Når jeg spiller, som jeg gjorde, var det
for at skabe en illusion om at Øst havde
D. Det lykkedes. Det skal være nogle
skarpe modstandere, der ikke vil stikke T
med K i stik 2”.

Jeg har gennemgået medlemsskaren i
Jyderup Bridgeklub.
Medlemsantallet er 34 og gennemsnitsalderen er nøjagtig 64,4 år pr. 31/12.
Nu er redaktionen ikke formuende, så
præmien vil være, at man ved, man er
distriktets ”ældste” (ikke stiftelsesår), og
dermed klogeste klub.
Det er jo en kendt sag, at jo flere erfaringer
- jo klogere bliver man.
Nu er det ikke noget let arbejde, at
udregne gennemsnitsalderen. Her på
kontoret har vi kun lommeregner. I de
mere velhavende klubber er der nok en,
der har et regneark.
Jeg ved, at alle klubber har oplysninger om
medlemmernes fødselsår, så på med
vanten. Jeg håber, at alle klubber har en
stor begavelse, der vil kunne regne det ud.
Selv brugte jeg 5 minutter til at lægge
fødselsårene sammen og dividere med 34.
Så normal-medlemmet er født i maj 1951.
Ja, ja - jeg ved godt, at det er nemmest for
de små klubber. Jeg er jo ikke dum, og kun
78 og næstældste medlem.

En
af
distriktets
uundværlige ”hjælpere” er Otto Rump.
Foruden spiller er han
også turneringleder,
Forbunds
superbruger (EDB) og
bestyrelsesmedlem i
distriktet og Webmaster på distriktets
hjemmeside. Han får 5 skarpe stukket ud
af redaktøren.
1 Hvor mange opringninger får du ca. om
ugen, som angår hjælp med Bridge Mate?
Mindst en gang om dagen.
2 Hvilke opgaver bliver du ellers stillet
overfor, som superbruger?
Bum-bum—Jeg kunne skrive en hel side
om alle mere eller mindre relevante
spørgsmål. Eks.: Bridgecentral virker ikke
- Afvikling af privatturnering - Dårlig
internetforbindelse - Hjemmesideproblemer ..........mindst 5/6 opkald om dagen.
3 Hvornår startede du med at spille
Bridge?
Hjemme på vejen da jeg var 15 år. Jeg
spillede også, mens jeg læste bl. a. med
Flemming Dahl.
4 Hvad er der blevet af Skælskør Røgfri
Bridgeklub?
Den er ikke længere medlem af forbundet.
5 Har du ambitioner om at blive
”Stormester”?
Ak ak, de er forlængst lagt på hylden.

Jeg synes, at det er superfint, at der er
indført handicap i Bridge. Jeg selv har
spillet golf i snart mange år, og det er vel
fra golfen, det er kommet.
Jeg mener, det ville være smart at overføre
andre af golfens ”regler” til Bridge.
Der var en golfspiller ved navn David
Mulligan, som fandt ud af, at et kikset
golfslag i visse tilfælde kunne tages om
som en slags ”korrektionsslag”. Det er det,
der nu i daglig tale i golfkredse kaldes en
”Mulligan”.
Mit forslag er, at man i visse nærmere
bestemte tilfælde (det kunne være i spil
med ulige numre eller i alle slemkontrakter) fik lov til at spille et stik om uden
straf. Det ville bringe mange flere
morsomme situationer frem og øge
underholdningsværdien.
Formand John Maagaard vil nok gerne
have det afprøvet i praksis, og her kommer
min bridgeklub til hjælp (hvis jeg kan få
dem til det).
Jeg ved godt, at proceduren er, at forslaget
skal på distriktets genneralforsamling, og
efter vedtagelsen skal godkendes på
DBF´s årsmøde.
Men jeg kan altså ikke vente så længe.
Jeg vil foreslå min klub at indføre denne
regel i resten af efteråret. Lykkes det ikke,
så skal de gøre det til juleafslutningen.
Referat fra juleturneringen kommer i
næste nummer.
Indsendt af et medlem
af Svinninge
bridgeklub.

Thomas og Hans kom i uføre. Der er i
mange bridgeblade en tendens til kun at
vise de ”gode” spil. Vi skal se Hans og
Thomas komme galt afsted. Det skete dog
kun én gang i dagens 64 spil.
Vi ved jo allesammen, at det kan gå galt
og man laver fejl. Ingen er fejlfri.

MELLEMRÆKKEN

Forslag til bestyrelsen

Nu har vi ikke kun Ole Coldings hold i
mellemrækken. I mellemrække 2Y spiller
foruden Ole Coldings også Otto Rumps
hold. De har også fået en rimelig start på
turneringen og er efter 4 kampe placeret
som nr. 8, medens Ole Colding endnu er
på førstepladsen.
Vi skal lige se Otto Rump - Ulla Wenzzel
som N/S score godt i et spil.
Kontrakten var 4 på Øst´s hånd, efter at
Vest havde åbnet med 2 . Syd spillede 8
ud, og da spilfører fik kludret lidt, endte
det med at Ø/V kun fik 8 stik. Mere end 9
stik kan man ikke få, da der altid er 3
hjertertabere og en klørtaber.
Desværre var holdmakkerne i 5 , så for
holdet var det ikke så godt. Det var 6 ,
der var den rigtige kontrakt. Kun 3 af de
12 Ø/V-par spillede en hjerterkontrakt,
medens resten spillede i ruder.
V/ØV

EKB5
E
EKBT76
K6

Ø/Alle

EKT9853
B4
ET84
-

Øst
1ut
2
5 ⃰⃰⃰⃰
⃰

2
5

Vest
2 ⃰
5 ⃰ ⃰
6

overføring til spar.
Voidwood. Spørger efter esser
uden for klørfarven.
⃰ ⃰ ⃰ 5 viser 1 eller 4 esser.
Her skulle der være svaret 5 , som viser 0
eller 3 esser.
Der var ingen esser hos Thomas bortset fra
E, som ikke tæller med.
⃰ ⃰

Claus Moesgaard – John Munk har i
mellemrække 2X fået et nyt spændende
par på holdet. Thomas Nielsen og Hans
Ulkrik har i de første fire runder været
medvirkende til den gode placering som
nr. 3.
Et spil undgår vi ikke.

D7
D875
KB
EDT64

Det var den manglende hjerterkontrol, der
var skyld i, at de som de eneste gik ned i 6
, som ingen andre havde meldt. Havde
Thomas bare haft K, så var det en top.
Ydermere var det kun ved deres bord, at
sparkontrakten var på ØST´s hånd. Det
kræver en forklaring. Thomas opvurderede
sin hånd på grund af en enkelt 10´er. En
rigtig ”frisk” 15-17 ut med 14HP.
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D
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EB5
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6
K32
D7532
K732

GULD-turnering!!

Fra ”gamle” dage
For 21 år siden:

Korsør Bridge 51 fylder 65
Åben Par en succes
De tre indledende heats i Skælskør, Høng
og Holbæk var alle velbesøgt. For første
gang i mange år var 50 par tilmeldt. Der
var deltagere fra 11 af distriktets 13
klubber.

Turnering afholdes i Slagelse
Bridgecenter
24. januar kl. 9.30 - 17.30
Præmier : Vin, guld- og sølvpoint

Vi tager top 8 fra de 3 spillesteder
Skælskør 18/9 94
1 Ruth & Jens Åge Petersen
2 Ernst Heilman-Ulla Wenzzel
3 L. Søndergaard-M. Wonterghem
4 Keld Eriksen-Jens Schultz Møller
5 John Heidelbach-Lennart Hansen
6 Ulla Johansen-K. Rasmussen
7 John Maagaard-Verner Schou
8 Kaj Joswiak-Knud Jensen

511
505
503
496
467
453
444
439

Høng 2/10 94
1 Sonny Schultz-Leif Nygaard
2 Ole Svinth-Anders Mortensen
3 Zisca Helsted-Susanne Post
4 K. Simonsen-Rolf Kjær-Hansen
5 Ole Adamsen-Svend Stenhøj
6 Rikke & Torben Lind
7 Ruth Hansen-Inge Nielsen
8 Marianne & Chr. Øst

516
496
486
483
482
476
426
399

Holbæk 9/10 94
1 Anette Prehn-Lene Jespersen
503
2 Povl Sommer-Niels Lysgaard
479
3 Edith Ásteig-Per Granlund
475
4 Anne Grete Svare-Preben Jakobsen 467
5 Rigmor Petersen-Grete Mortensen 463
6 Joan Jantzen-John Jeppesen
462
7 Hanne Knudsen-Torben Thrane
430
8 Gert Jørgensen-A. Kirkhoff
422

I år er der kun tilmeldt 16 par ialt !!!

Indskud 300 kr. pr. deltager incl.
lettere frokost samt kaffe/the hele
dagen.
Her ser du den unge Lisbeth Søndergaard
trække ruder es.

For nærmere info gå til klubbens
hjemmeside www.bridge.dk/2341
Eller kontakt klubben på email:
Korsoerbridge51@gmail.com

Oktober1994
Tillykke Lene !
Ved Distriktets mini-mix holdturnering
lykkedes det Lene Jespersen fra
Svinninge at erobre den ene af
præmierne for etableret kulørsvigt. Det
pudsige ved historien er, at Lene var den
blinde. Hun gjorde pænt, hvad spilfører
forlangte og lagde den lille hjerter, som
han bad om, selvom der var spillet klør
ud og der lå klør på bordet foran hende.
Spilfører trumfede og spillede ud.
Kulørsvigten var etableret og præmien
var i hus.
Turneringslederen var ved at omkomme
af grin og glemte derfor at se § 64B stk.3
i ”lovbogen”.
Havde han gjort det, var dommen blevet
en anden, men så var vi gået glip af en
god historie.

Tilmelding: Betaling til
Danske Bank:
reg. 1551 konto: 11145620
Husk navn!!
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
Hvad melder du?
Du sidder med disse kort og
skal åbne for meldingerne.

Hvad skal jeg melde?
Hvis du er i tvivl og
sidder og overvejer
længe, og du ender
med at sige PAS, ja,
så sætter du makker i
klemme. Hun skal
have en meget speciel
hånd for at melde. Du
har givet hende det vi kalder en ”ubeføjet
oplysning”. Du siger indirekte, at du havde
en mulighed for at melde andet end PAS.
Et eksempel:
Spilleren foran dig åbner med 1 . Du har
en rigtig god hånd, men du ved ikke rigtig,
hvad du skal melde og siger pas efter et
stykke tid. Næste hånd siger 3 . Hvis
makker melder nu, så er hun næsten 100%
sikker på at blive straffet, hvis hun melder
andet end pas. Man kan sige, at du på en
måde har frataget hende chancen.
Nu er bridge sådan indrettet, at du får
chancen igen efter 3 gange pas oven på de
3 , men nu er det endnu sværere at
komme ind i meldinger.
Et godt råd: Har du holdt en tydelig
pause, så anstreng dig for at melde
andet en PAS.
Man har naturligvis lov til at tænke længe
man vil, men der er konsekvenser efter en
efterfølgende pas.

KB654, ED3, D98, E8
Åbner du med 1 ut eller 1 ?
Lige meget hvad du gør, ser næste melding
ud til at blive et problem.
Hvordan kan du vise både 15-17 og 5farven i spar?
Dette var også spørgsmålet i sidste
nummer. Redaktionen har endnu ikke
modtaget noget forslag.
Vi får se i januarnummeret.

Hvad gør edderkoppen, når den keder sig?

Den gør lige som jeg. Den går på nettet.

Lovens lange arm

Safespil (løsning)

Du har budt, da det ikke var
din tur, hvor det var
modstanderen til højre, der
skulle melde.

Du er Vest i 3 ut og Nord spiller 2 ud.
Skal du kun have to ruderstik, så træk
esset og spil en lille mod bonden. Du kan
jo fint komme frem og tilbage i de andre
farver. Prøv selv efter.
Hvis Nord ikke bekender til esset, spiller
du stadig mod Bonden. Senere går du på
bordet og spiller igen en lille mod Bonden.
Syd får kun for KD. 9 stik.
Hvis Syd ikke bekender, går du hjem og
spiller 2 gange mod T´en, så får Nord kun
for KD. 9 stik.
Når du møder denne fordeling, er du herre
over situationen, hvis du kan genkende
den. Husk at kravet her ikke er 3 stik.
I makkerpar er det en anden historie.

§31

Først turneringslederes ønskedrøm.
Som I husker fra sidste nummer, kan
modstanderne acceptere melding uden for
tur, og således blot fortsætte meldeforløbet.
Hvis melding ikke accepteres, er der disse
konsekvenser.
Thi kendes for ret:
Hvis modstanderen til højre
passer, skal den fejlende
gentage sin melding uden
for tur, og hvis denne
melding er lovlig, er der
ingen yderligere berigtigelse.

K82
ED5
B764
K32
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Åben par, 15/11
Vores medarbejder havde fri, så redaktøren måtte selv af sted.
Der deltog i år 16 par, som gav denne top
5 på resultatlisten.
1 Jan Petersen - Thomas Nielsen
79
2 Lone Skov Jensen - Per Hansen
54
3 Otto Rump - Jens Schultz-Møller
22
4 Preben Jakobsen - Ole Svinth
18
5 Carl Andersen - Gorm Jensen
9

E65
K87
ET52
E74

b: Hvis en sådan melding ikke er et
bud, der afgives i samme benævnelse som
buddet uden for tur, eller hvis meldingen
uden for tur var en kunstig pas eller en pas
til makkers kunstige melding, skal den
fejlendes makker passe under resten af
meldeforløbet.
I forvejen er reglerne lidt svære at kapere.
Derfor er yderligere fodnoter og
bemærkninger udeladt. Hovedprincipperne
er rimelig forståelige.

ET7
BT5
E965
T62

N
V Ø
S

B93
E96
843
KB73

K8
743
KT2
ED854
Jan og Thomas var her N/S og endte i
topkontrakten, som var 2 . Per servede
med 3. Der var ikke noget problem i
spillet med 5 tabere. Det ”heldige” var, at
næsten alle andre spillede 2 ut, som ikke
har en chance. En ren top til mestrene.

N/Ø-V

De glade distriktsmestre
De var par nr. 6 og 2´erne nr. 8.
Slutplaceringen ses på barometeret
bagved.

T3
EKB8754
87
42
B975
N
92
V Ø
KB542
S
E6
E
6
ED963
KDT973

Selvfølgelig kommer der i næste spalte et
spil med mestrene mod mesterskabets nr.
2.

3 N spillede 4 . 10, 11 og 12 stik
1 V spillede 3 . 8 stik
2 S spillede 3ut. 6 og 7 stik
1 S spillede 6 . 9 stik

KD8642
DT3
T
B85

God ide !
Formanden for Korsør
Bridge 51 Knud G.
Rasmussen har sendt
denne gode ide. Han
rundsender bladet til
alle klubbens medlemmer, når han har
modtaget
det
fra
redaktionen. De fleste klubber har sikkert
en mail-liste til alle medlemmerne. På
denne måde er omdelingen perfekt.

D6542
KD82
DB7
9

Her er et spil, hvor der var vild ueninghed
om, hvad kontrakten skulle være. Prøv at
forestille dig kontrakten, som du og din
makker ville komme i.

Hvis modstanderen til højre lovligt byder,
dobler eller redobler (dette hvis det er midt i
meldeforløbet), kan den fejlende afgive
enhver lovlig melding, og:
a. Hvis en sådan melding er et bud, der
afgives i samme benævnelse som buddet
uden for tur, skal den fejlendes makker
passe, næste gang det er dennes tur til at
melde.

S/Ø-V

Spillet var fra eftermiddagens runde.
Var der nogen, der var trætte?

Tillykke

Per Granlunds hold i Pokalen

Resultater af pokalkampe i 1. runde.

I deres første kamp 8/11 mødte de Guðmunður Ásgeirsson fra Nordsjællands
Bridgecenter hjemme hos kaptajnen.
Det var en lang dag, der startede kl. 9 med
hjemkomst kl. 18.

Der var flere tætte kampe denne runde.
Vinder i grøn:
Leif Hansen – Peter Møller Nielsen, Vig
BC 91-124
Thomas Nielsen, Kalundborg BK - Nils
Trier 40-89.
Hans Jørgen Kolding, BK 83 – Niels
Jørgen Engel 95-117
Guðmunður Ásgeirsson – Per Granlund,
Svinninge BK 81-87
Torben Sværke – John Maagaard, BK 83
96 -102.
Jan Petersen, Kalundborg BK – Arne
Steen Sørensen 113-76
Brian Fairchild Olsen BK 83 – Jens
Krusaa 97-108

Ø/N-S/-

Distriktet har fået en ny
stormester
Efter flere års hårdt slid, har John
Maagaard opnået at blive stormester.
John har fået titlen i kraft af sine mange
mesterpoint, nemlig 713!
Det er ikke en nem titel at opnå. Det kan
ses af, at distriktet kun har 2 stormestre.
Den anden er Anne Haber, som fik sin titel
for mange år siden.
Vi er vist mange, der forlængst har opgivet
at nå så langt. Vi kan håbe, at de yngre
”top-spillere” stadig har ambitionerne.

Hvis der er fejl i bladet,
er det tastaturets skyld.
(red.)

E962
843
B6
T86

D87
T976
KD54
52

KB943
K52
DB973

N
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T
ED
ET98732
EK4

Allerede 6/12 spilles runde 2A (alle
vindere), og i runde 2B (alle tabere) er der
bl. a. lokalopgør Brian – Thomas, og Hans
Jørgen skal til Ærø. Hvis begge de første
kampe er tabt, er man ude. Har man
vundet én kamp og tabt én spiller man
opsamlingrunde 17/1.

Spillet er roteret 180 gr.

Nord

Øst
1
Pas
Pas

Syd
2
3
4

Vest
2
3
D ⃰ !!

Pas
Pas
Alle pas.
⃰ Mon ikke makker (Øst) med åbningshånd
kunne tage 2 stik?
Dette var et klart brud på denne lov:
Doble aldrig en delkontrakt i en
holdturnering!
Prisen var 11 stik og 910 til fjenden med
sparudspil. Vi var nu bagud med 17 IMP
efter 32 spil. Den uheldige Vest var
grædefærdig, men det lykkedes at vinde de
sidste 8 spil med 23 IMP.
Redaktørens (Vest) dag var reddet.

BK 83
Indbyder til:

Royal Unibrew
Mandag den 28/12 kl. 19.00.
½ sølvturnering og 2 stk.
Smørrebrød
Pris: kr. 125,00
inkludererer kaffe/the/kakao.

Nytårskur
Søndag 10/1 9,30 - 17,30
Pris: 250,00
Inkluderer frokost samt
the/kaffe/kakao hele dagen

Emails fra læserne
Vi har ikke modtaget stof (e-mails) til
bladet. Redaktionen har derimod fra en
taknemlig læser modtaget en buket roser
uden afsender.

Tusind tak fra en rørt redaktør!

Ølpræmier og sølvpoint
Tilmelding til begge:
Centret (5852 3886)
E-mail: 2312@mail.dk

Vent med at tage
kortet frem, indtil
du har bestemt dig!

Distiktets holdturnering
Der har siden sidst været spillet 2 kampe
mere i Slagelse den 22. november.
Der spilles de samme kort i begge rækker,
og redaktionen har sakset disse 2 spil.
Et af de mere spændende spil, er et spil,
hvor der er kamp om kontrakten mellem
de to par. Hvor højt skal man gå?
I det første spil er det Syd, der åbner med
1 efter pas fra Nord og Øst. Vest melder
selvfølgelig 1 . Den ”friske” Nord dobler
trods kun 5 HP og viser de røde farver.
Øst støtter til 2 og Syd følger op med 3 .
Det er så her kampen begynder med
overvejelser skal/skal ikke. Vest med
single hjerter melder 3 . Nu er det 4
eller pas. Zonestillingen siger 4 og man
har råd til 2 undertræk, da 3 nok vinder.
N/ØV

EB752
T
KT2
EB94

KT63
9743
B874
2
N
V Ø
S

1S2
2S4
1V1
5V2

1S4
1V1
6V2
1V3

K54
D8
ET65
8763

ET62
EB975
32
95

Fra Thomas har vi modtaget dette:
73
63
KB7
EDBT42

N
V Ø
S

Thomas Nielsens hold i pokalen

DB98
KT42
D984
x
x´et er klør konge, som jeg havde gemt
som værdiløs. Det er her kun væsentligt, at
den sidder alene og dermed giver det
10´ende stik ved en trumfning.

Hej Ole
Her er et spil, der piner mig lidt. Vi kunne
ikke komme i slem.
Aftalerne var nok heller ikke helt i orden,
idet jeg blev i tvivl om Hans Ulrik havde 3
hjerter med!
Jeg tog spillet med til Kalundborg mandag
aften og fik vores holdmakkere og
holdmodstandere til at melde kortene - det
blev så 3 forskellige slutmeldinger!
Meldeforløb:
Nord

D84
B652
E96
DT3

Lad os se hvad de betydende slutmeldinger
i hjerter og spar blev:
Serie 2

Ø/ØV

Stillingen i toppen efter 4 kampe:

9
EKD8
D53
K8765

Serie 1

Her kommer et spil, hvor der er 10 nemme
stik i en hjerterkontrakt. Det interessante
er, at det er nærmest umuligt at komme i
den. Det var heller ikke nogen, der gjorde.
Der er 4 sparstik, 5 hjerterstik og en
klørtrumfning.

Serie 1 (10 hold):
1 John Maagaard
2 Hanne Knudsen
3 Jens Aage Petersen
4 Helga M Kaldau

59,38
45,79
43,52
42,70

Serie 2 (12 hold):
1 Henning Madsen
2 Ingelise Mailand
3 Henning Eilertsen
4 Jonna Kjelkvist Larsen

64,40
61,32
51,87
47,78

Senior par 29/11
Referat i næste
nummer.

Øst
P
2 ⃰
P
3 ⃰ ⃰
P
4 ⃰ ⃰
P
⃰= overføring
Ø/-

Syd
Vest
1ut
P
2
P
4 ⃰ ⃰
P
4 ?
alle pas
⃰ ⃰=cuebids
KDB
T876542
KB5
-

T732
B
ED73
D542

N
V Ø
S

865
K9
84
KT9763

E94
ED3
T962
EB8
mere i næste spalte

Kommentar: En slem, hvor man mangler 2
esser, skal man normalt ikke i. Havde K
været ude af plads, så havde du sikkert
fundet et andet spil til bladet .
Det er også muligt at makker har KD og
ikke esset, så er kontrakten en død sild.
En taktisk ting kunne være, at man er
bagud og er igang med de sidste 8 spil.
Her vil så være en mulighed, for at
hente nogle IMP, men det er i hvert fald
ikke en 50% chance.
Makkers klørcuebid er en kraftig advarsel,
idet makkers hånd nu er reduceret til en
12-14 ut.
En voidwood kunne hjælpe lidt her, idet
man her får trumf dame med. Men K
eller E og E ( E) mangler stadig.
Der er et problem, hvis makker på 5
svarer 2 esser(=5sp) uden trumf dame. Så
er I forhøjt.
Mit skøn er, at man tager en ret stor
chance, hvis man prøver med voidwood,
da K er i fare med gennemspil. Det er jo
makker, der er spilfører.
En anden god regel er, at man starter ikke
med cuebid, når man er esløs, og makker
har en begrænset hånd (her 15-17HP). Der
er umiddelbart ikke point nok, men
skævheden kan i nødsituation bruges som
et argument for forsøget.
Hvis du havde brugt voidwood, så havde
makker(Syd) haft denne hånd: 
KDB
T876542
KB5
T732
856
N
E
KD9
V Ø
ED73
84
S
D542
T9763
E94
B3
D962
EKD8

Forsinket velkomst til en
”ny” klub

Vi siger tak for svar og foto og sakser lige
resultatet fra turneringen den 12/11.

Makker kan have 95, hvis i spiller lavest
fra 2. Så er der kun argumentet med at der
skal være et trumfstik, for at sætte
kontrakten.

Har du aftalen på plads? II
Her ser du hele fordelingen.

A-rækken
Siden bladet stoppede i 2005 har vi fået 3
nye klubber. De skal altså også
præsenteres i distriktsbladet.
Vi besøger RØRVIG BC og kikker lidt på
deres turnering og får formanden Marianne Poulsen - til at svare på nogle
spørgsmål.
Hvor gammel er klubben?
Den er 6år.

N/NS
1 Lene & Kurt Kristoffersen
2 Eva A. Petersen – Peter Saxild
3 Merete Jørgensen - Elsebeth A. Poulsen
4 Ingelise Badsted – Gertrud E.Bech
5Kim Alkestrup - Søren Garbers
6 Inge Clausen – Jørgen Rohde
7 Kjeld Jensen - Lis Meyerheim
8 Hans-H. Dræby - Ruth Wesenberg-Lund

102
92
93
92
81
76
67
64

B-rækken

Hvor mange medlemmer er I i klubben?
32.
Spiller I holdturnering?
Det har vi gjort, men medlemmerne er ikke
så glade for det.

1 Edel Hempel - Frede Nielsen
113
2 Jan Hyldeborg – Lene Rosenkjær
98
3 Kirsten Holmelund – Annethe Rolling
87
4 Kirsten Sandberg – Marianne Forne
80
5 Ruth Olsen – Jørgen Lund Madsen
80
6 Grith Vedde – Yvonne Dorvé Pedersen 72
7 Marianne Poulsen – Annette Lind
71
8 Rigmor Vedde – Steen Dirch Poulsen
71

Kender du en spiller fra Svinninge
Bridgeklub?
Lund Madsen? Nej. Jørgen Rohde? Nej.

T9543
83
98653
5

N
V Ø
S

Spiller I 1.3.5. højest så er det singleton,
da makker ikke pointmæssig har plads til
K og han havde spillet 9´en, hvis han
havde doubleton.

EK87
95
T2
EB862

D
EDBT42
EBT
K94
Du kan se, at det er 4 9 K, der mangler.
Hvis spilfører bekender med 9 ved du
at makker har singleton, hvis I spiller den
mindste fra doubleton (med mindre det er
honnør anden, så spilles honnøren).
Hvis i spiller den mindste fra 2 små kort,
så har makker singleton. Fra honnør anden
havde han spillet K, og fra 54 havde
han spillet 4. Fra ulige antal havde han
spillet K. Der imidlertid ikke plads til
point på makkers hånd, så K har han
ikke. Så han kan kun have singleton. Spil
en stor klør, så du kan komme ind på E
og give makker en trumfning mere.

Hvornår startede du med at spille bridge?
Jeg startede i Asnæs BK i 2001.
Bruger I bridge-mate?
Ja.
Ligesom
”i
gamle dage”
skal vi også se,
hvordan formanden ser ud,
så
vi
kan
genkende hende til distriktets
generalforsamling.

B62
K76
KD4
DT73

Klubben spiller i Rørvig sejlklub.
Dér ser dejligt ud.

Hvis I spiller 1.3.5 højest så skal makker
spille
5 fra
54. Så har spilfører
doubleton eller K94. Du har et gæt.
Single eller double hos makker.
Kik på din hånd. 2 sparstik og et ruderstik
sætter ikke kontrakten. Makker skal have
singleton, så spil stor klør i stik 2.

Hvis spilfører bekender med K.
Spiller I mindste kort fra doubleton så
”snyder” spilfører. Makker havde spillet 9
fra 3 små. Makker har single 5 eller double
9,5. Jeg tror spilfører snyder, fordi hans
hånd frygter en trumfning eller to. Vi ved
han har mindst 2 klør. Spil en stor klør til
trumf hos makker.
Spiller I 1.3.5. højest havde makker spillet
4´eren fra 954 så 3-farve har han ikke. Når
4´eren ikke ses kan makker ikke have 9,5
(så havde han spillet 9´en). 5´en kan være
single eller double med 5,4.da makker
spiller højest fra 2 kort. Her skal der
gættes.
Spilfører har mindst 2 og prøver at undgå
klør-tilbagespil. Hvorfor? klør igen!!
Så mange ord bare om 5. Det bliver ikke
nemmere, selv om man er lidt rutineret,
men det hjælper, at have faste aftaler og
overholde dem .

Hvorfor er edderkoppen ikke medlem af
en bridgeklub?

Den spiller kun på nettet.
Hvis spilfører bekender med
mangler du at se K9.

4,

Næste nummer kommer til januar

