
BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Denne gang kommer bladet ikke på 

månedens første dag. Det skyldes, at vi 

gerne ville have lidt flere resultater med. 
Der bliver så ikke noget julenummer, da 

jeg er på en mindre ferie i november. 

Næste nummer kommer til januar med 

strålende nyt fra diverse turneringer. Både 

mellemrækken, distriktshold og pokalen 

har kampe her sidst på året. Vi har ingen 

begrænsninger i sideantal, så jeg forventer, 

at der bliver rigeligt læsestof til de mange 

mørke timer på denne årstid. Der kommer 

flere sider næste gang end i dette nummer. 

Har du et bidrag? 

 
 

Jeg savner lidt et indlæg/spil fra dig ! 

 

 

 

 

 

 

Alle læsere ønskes 

en rigtig glædelig 

jul,  

 

 

 

 

 

 

 

og et godt nytår 

uden undertræk. 

 

 

 

 

 

Nr. 4   16. årgang:  November  2016 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk  
 

5927 7761 
 

 

Der er 2 turneringer i distriktet, som på 

nuværende tidspunkt endnu ikke har 

udsendt invitationer. 

Vi skal her gøre opmærksom på at BK 83 

har disse 2 turneringer. 

 

Royal Unibrew 
 

Onsdag den 28/12 kl. 19.00. 
½ sølvturnering og 2 stk. 

Smørrebrød 
Pris: kr. 125,00 

inkludererer kaffe/the/kakao. 
 
 

Nytårskur 
 

Søndag 8/1   9,30 - 17,30 
 

Pris: 250,00 
Inkluderer frokost samt 

the/kaffe/kakao hele dagen 
 

Ølpræmier og sølvpoint 
 

Tilmelding til begge: 
Centret (5852 3886) 

 E-mail: 2312@mail.dk 

 

 

Se her ! 
 

B985      D8732      943     7 
 

Din makker har åbnet med 1ut og næste 

hånd passer. Hvilken kontrakt vil du mene 

vil være den bedste at spille. Svaret er: 

den bedste major tilpasning selvfølgelig. 

Du spiller den helt almindelige Staymann 

med overføring og melder 2 . Makker 

melder som ventet/frygtet 2 .  Skulle man 

prøve med en pasmelding? Næh, du 

melder 2 . 

Makker tænker, at det naturligvis er en 5-

farve, men undrer sig forhåbentlig over at 

du ikke overførte til 2  med en 
rudermelding. Det er nu makker skal finde 

forklaringen. 

Forklaringen er nem, når man først forstår 

den. Du har mindst 5  og 4 . Du er svag 

ellers havde du bare overført til hjerter 

og meldt spar bagefter. Makker skal nu 

blive eller flytte til spar alt efter mængden 

af trumfer. 
 

Med denne hånd passer makker. 

EKT      K94      D72     KD63 
 

Her flyyter man til 2 . 

EKT3      K9      D872     KB3 
 

Her passer makker også, da 5-2 tilpasning 

er bedre end 4-3. 

EKT      K9      D752     KD63 
 

 

Hvis din 5-farve er i spar, er du garanteret 

7 trumfer, men du har også sikret dig at 

makker ikke har 4-farve i hjerter ved at 

bruge 2 klør-meldingen først. 

 

 

 

 

 

 

Min hemmelige makker 
 

Nu er det ikke ofte, at vi 

kommer ud for så gode 

kort, at vi forsøger os i 

slem. Jeg har igennem 

et stykke tid observeret 

makkers gode spil-

føring. Det giver blod på tanden. Her er et 

spil, hvor jeg var i tvivl, men satsede på 

makkers tryllekunster. 

 

S/ alle 
 KT5 

  EKB752 

 T42 

 6 

 973                 D642 

 98                                   D3 

 K853                                  B97 

 DT72                                       9543 

 EB8 

  T64 

 ED6 
  EKB8 

 

Du får her meldeforløbet: 

 

Vest        Nord       Øst        Syd        

                                            1  

    P         1           P            2ut 

    P         4ut           p           5            

    P         6ut         alle pas 

 

Mit resonnement for at vælge sans frem 

for hjerter var, at problemet var det samme 
i sans og hjerter, hvor damen skulle findes. 

6-farven var lige god i begge kontrakter. 

Udspil fra Vest var  9, makker stak med 

esset og trak kongen. Som han sagde ”knib 

ikke med 9 kort i farven”. Hvilket kort 

spillede han nu. idet han lagde ned og 

forlangte 12 stik? 

Du må vente med svar til den sidste side. 

 

N 
V   Ø 

S 

mailto:2312@mail.dk


Fra Knud G. Rasmussen har vi fået en 

kommentar til dette spil: 

 

N/Ø/V ED 

  K76 

 EK85 
 9732 

 843             952 

 D5                                   E32 

 BT64                                 973 

 EKD8                               T654 

 KBT76 

  BT984 

 D2 

  B 

 

Hi Ole! 

Du omtaler i sidste nummer et spil, hvor 
der er vanskeligheder med 2 x 5 i major 

overfor makkers ut åbning. 

Det løser vi nemt med udvidet Marionet 

Stayman: 

 

1 ut – 2 klør – 2 ru (relæ) 

 

2 hjerter= 4 farve i spar / 2 spar= 4 farve i 

hjerter / 2 ut=  2 x 4 farve i major ikke 

krav til udgang / 3 ut 2 x 4 farve i major 

krav. 
3 klør = 2 x 5 farve i major & lidt medløb i 

klør. 3 ruder = 2 x 5 farve i major & lidt 

medløb i ruder.  

Begge minor meldinger viser altså single 

eller renonce i den anden minor 

 

Så skulle den ged vist være barberet. 

 

           Hilsen Knud 

 

Problemet er naturligvis størst for spillere, 

der bruger almindelig Stayman. 
 

 

 

 

Din Melding ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gang spiller vi makkerpar. Du er 

giver og alene i zonen. Makker svarer 2  

på din hjerteråbning (5-farve). Jeg kan 
fortælle, at din makker melder lænngste 

farve først. Jeg håber på lidt variation i 

svarene også denne gang. Det er måske 

ikke det store problem for panelet, men jeg 

tror, der er en del læsere, som måske vil 

melde lidt tøvende. 

 

 

  Nord        Øst       Syd       Vest 

                              1           PAS 

    2         PAS       ? 
 

EK3      DB764      KT6     96 

 

 

Karsten Meiland, BK 83    
 

Jeg melder 2ut trods det manglende 

klørhold. Mange vil spille spar ud. Der 

kommer kun klør ud, hvis klørene sidder 

meget dårligt. 

 

 

Jan Petersen, Kalundborg    
 

Efter lang betænkningstid 2ut. Den 

kedelige efter bogen melding. 

Hvis makker er lidt bedre end 10, kan han 

nok noget igen ellers må vi vel leve med, 

at fjenden kan tage 4-5 klørstik. 

 

 

Otto Rump, Skælskør                     

 

Makker har vist 10+ og jeg har en limiteret 

hånd (12-14): 2UT! 

Bridge er nemt! 

2Hj lover 6farve 
2Sp lover (principielt) 4farve og tillæg 

(reverse) – altså over 14 (eller endda over 

16 – alt efter aftale). 

3kl kommer slet ikke på tale (tillæg og 

4farve) 

3ru ej heller, da  makker kan have 4farve. 

2UT er meldingen! 

 

Jeg går ud fra, makker med 10+ og 

3+hjerter, springer i hjerter eller bruger 

Steens, Steenberg, Bekkasin,…. 

 

Jette Knudsen. BK 83      
 

Jeg har kun en melding, og det er 3 ru, - 

og ja, så skal der være enighed om hvad 3 

hj - 3 sp efterfølgende er fra makker 

betyder.  

Men det er det, der gør spillet så 

interessant.  

Den enkelte melding er enkel, men hvad 

følger efter  
 

 

Tommy Elholm, Ringsted BK  
 

Jeg vil, efter makkers positive svar med 2 

RU og min +10 HP, være tvunget til at 

lyve mindst muligt, da jeg ikke 

umiddelbart har nogen ”naturlig/fornuftig 
”.melding. 

Da jeg ikke synes om at melde UT, men 

med mine ringe klør, må jeg ty til at melde 

2 HJ, vel vidende at det nu som 

udgangspunkt viser 6 hjertere, samtidig får 

jeg dog også med denne melding vist en 

minimumshånd med 12-14 HP. Så min 

melding er: 2HJ. 

 

Her har vi så det aktuelle spil: 

 

S/ N/S 

 D72 

  K 

 DB975 
 K83 

 B86                 T954 

 ET85                                   932 

 32                                 E84 

 B754                                       EDT2 

 EK3 

  DB764 

 KT6 

  96 

 

Som det ses, skal en eventuel sanskontrakt 

i dette spil helst ligge hos Nord, som dog 
kun har et enkelt hold i klør. Det er et 

problem, som vi (red.) takler på en anden 

måde. 

Min melding er her 2 , som viser 

minimum og ikke viser ekstra længde i 

hjerter, men heller ikke benægter det. 

Meldingen er mindst krav for en runde! 

Aktuelt ville makker melde 2 ut eller 3 , 

som begge er sign off. 

I meldeforløbet 1  – 1  ville 2  

naturligvis vise en 6-farve, da man her har 
”stå-af meldingen” 1 ut. Det har man ikke 

efter en melding på 2-trinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N 
V   Ø 

S 

Vent med at fjerne 

meldekortene fra 

bordet, indtil der er 

spillet ud ! 

N 
V   Ø 

S 



POKALTURNERINGEN 
 

Vi har i denne sæson 6 

hold med i pokal-

turneringen. De var alle i 

kamp i første runde med 

spilledag 6. november. Der 

var ingen lokale hold, der trak hinanden. 
Vi har fået et par spil fra én af kampene. 

 

 

Resultater (vindere i blåt): 

 

Bo Tinning - John Maagard, BK 83 

47-126 

 

Thomas Nielsen, Kalundborg BK – Peter 

Voigt    91-75 

 

Tommy Schmidt Elholm - Jan Petersen, 
Kalundborg BK   103-101 
Her skulle man vist have været ugle ! 

 

Bent Daugaard Kalundborg BK – Viggo 

Lüthje    88-47 

 

Peter Møller Nielsen Vig BC – Vibeke 

Vestermark  187-70 

 

Per Egelund - Brian Fairchild Olsen BK 

83           76-88 

 

 

Thomas Nielsen beretter: 

 

Fra sidste sektion, som blev 

lidt spændende, idet 

stillingen efter de 4 første sektioner var 71 

til os mod 62 imp. 

 

Hans Ulrik og jeg startede sidste sektion 

med spil 37, hvor vi vinder 1 imp og fører 

nu med 10 imp. Spil 38 er lige og så til spil 

39, hvor jeg gik sort som Nord. 

Hans i Syd åbner med 1Klør - Pas - 1Spar 

– Pas - 2Spar - Pas - 4Spar  alle Pas 
 

 76532 

  E984 

 D9 

 EB 

 KT9                 B4 

 D763                                   KT52 

 BT53                                  K872 

 94                                       D75 
 ED8 

  B 

 E64 

  KT8632 
 

Der kommer Ruder 2 ud, som jeg vinder 

med Damen og spiller en lille spar via 

Bonde, Dame og Konge. 

Ruder 10 går til Syd´s Es og hvad så ? 

Jeg spillede på at Klørene sad 2 - 2 (det 

kneb med indkomster på bordet) men den 

gik ikke - så 2 ned. Ved det andet bord 

vandt fjenden 4 spar med hjerter ud og 

herefter en knibning af Klør Dame. 

Det kostede lige 13 imp, så vi var bagud 

med 3 imp, hvilket vi ikke vidste, men vi 
var klar over at dette spil kunne koste 

kampen. 
 

Spil 40 er et lige spil, og vi bytter de sidste 

4 spil kort.  
 

Spil 33 og 34 er lige spil. Spil 35 var en 

delkontrakt. Vi spillede 2 Spar til 9 stik, så 

mon ikke de andre også var i det samme? 

(De spillede 4 Spar til en ned = vi fører 
med 2 imp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så til sidste spil, spil 36. 
 

Vest er giver og alle er i Zonen. 
 

 98 

  EDT52 

 95 

 ED93 

 KB54                 76 

 8                                   K9 

 7632                                  EKBT84 

 K765                               BT4 

 EDT32 

  B7643 

 D 

  82 
 

Claus Moesgaard og John Munk er blevet 

taget ud af 5 Ruder med 5 Hjerter hos 

Nord, som går en ned = 100 til fjenden. 
 

Hans Ulrik og jeg melder os til 4 Hjerter, 

som Vest tager ud i 5 Ruder, som jeg i 

Nord dobler. Hans Ulrik melder pas efter 

lidt tøven (var tæt på at melde 5 Hjerter). 
Hans Ulrik spiller Hjerter 7 ud, som 

afviser farven og kalder i Spar. Jeg tager 

stikket med Hjerter Es, og spiller Spar 8 

retur, som afviser farven og kalder i Klør. 

Hans Ulrik tager stikket med Spar Es og 

returnere klør 2 hvor jeg får stikket på 

Klør Dame, trækker Klør Es og spiller 

Klør igen til trumf = 3 ned og 800 imp 

hjem og vunden kamp. 

 

                   Py ha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra: 
 

Solskins-turnering 
 

6. november 
 

I Skælskør 

 

5 rækker á 12 par 
 

Orange række 

1 Henrik & Michael Rübner Petersen   28 

2 Irene Keller Collet - J. Theilgaard      26 

3 Hans Kierkegaard - Jens Medom        24 

4 Inge & Ole Smidt Nielsen            12 

5 Carl Andersen - Gorm Jensen             -2 
 

Blå række 

1 Svend Mygind - Henrik Parl             42 

2 Hanne Carlson - Torkild Bogh             42 

3 Jonna Kjelkvist - Bent Møller              23 
4 Michael Ross - Jens P. Simonsen         14 

5 Morten Hansen - K. E. Rasmussen       -2 
 

Gul række 

1 Bente Mortensen - Hanne Stokholm   41 
2 Bente & Henrik Friis                           34 

3 Birgit & Niels Vestergaard                  17 

4 Annelise Nordenstedt - Kell Munkløv 11 

5 Connie & Karl Erik Bom                     10 
 

Rosa række 

1 Sonja & Leif Andersen                        63 

2 Bente & Harald Goth             46 

3 Birgit Kofoed - Henny Olsen             10 

4 Jonna Freisleben - Hans J. Schmidt       9 

5 Helle & Svend Ravn               4 
 

Grøn række 

1 Vivi Sørensen - Leif Sommer              68 

2 Irene Harboe - Klaus Franzmann         38 

3 Susanne Anker - Bjarne Hansen          37 

4 Vibeke Nielsen - Gitte Worsøe            20 

5 Arne Astrup - Flemming Hansen           8 

 

Husk at medregne 

fordelingspoints, men 

ikke før trumffarven 

er fastlagt. 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 



DM Klubhold 
 

Det var i år vores distrikt, der stod for 
arrangementet. Turneringen var henlagt til 

Slagelse Bridgecenter. Et meget vellykket 

arrangement ! 

 

Distriksvinderne var i år Svinninge BK, 

som skulle forsøge at gøre BK 83 kunsten 

efter og få en plads midt i feltet. Sådan 

skulle det ikke gå. Svinninge havde nok at 

gøre med at undgå sidstepladsen. En enkel 

trøst var, at vi lagde ud med at slå One-

Eyed Jacks i første kamp (DM´s nr. 2). Det 

var et af de ganske få lyspunkter i 
turneringen. 

 

3 hold kæmpede i de sidste kampe om at 

undgå 12. pladsen. De 2 nederste hold var 

Nykøbing F. BK og Svinninge BK, som 

mødtes i dagens sidste kamp. Svinninge 

førte kun med 0,61, så for at sikre 

”sejren”, skulle der prøves noget. 

 
 

”Mister 50 %” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I dette spil var alle i 3 ut, men Per Hansen 

(Nord) med makker Hans-Henning 

Nielsen tog 50% chancen for en vellykket 

ruderknibning med kontrakten 6 . Det gik 

godt , og Svinninge beholdt 11. pladsen. 

 

Øst/ alle 

 9 

  T64 

 EDB932 

 DB4 

 K8653                 T742 
 72                                   B953 

 K8                                  75 

 ET86                               973 

 EDB 

  EKD8 

 T64 

  K52 

 

Et andet lyspunkt var fra kampen mod 

Odense. Her får du også meldeforløbet 

med: 

 
  Nord        Øst         Syd          Vest 

          Preben Jakobsen         Redaktøren 

 

                                 3           D 

   PAS      4 α       PAS       4utπ 

   PAS      5 β       PAS       6  

    Alle PAS 

 

α = 5-farve 10+ 

π = RKC 1430 

β = 2 esser og trumf dame. 
 

Syd/alle 

 976 

  85 

 EB9542 

 64 

 B53                 EKD42 

 E                                   942 

 KD3                                  86 

 EDB852                               KT7 

 T8 

  KDBT763 
 T7 

  93 

 

Der var selvfølgelig en rudertaber eller 

hjertertaber, idet man kun kan kaste 2 

ruder og en hjerter på den lange klørfarve 

efter trumftrækning. Hos os var udspillet  

K. Der blev så 1 hjerterstik 5 sparstik og 

6 klørstik. 5 af de 12 borde var i slem. 
Som kortene sidder, er der altid 12 topstik, 

men 6 ut er ikke aktuel i en holdturnering. 

 

 

 

 

 

 
 

NYTÅRS-BRIDGE 
 

Åbent Hus 
 

Asnæs Bridgeklub  28-12-2016 
kl.19:00 

 
Styrkeinddelte rækker. 

 
Pris: 50 Kr, incl. Champagne og 

kransekage. 
 

Sted: Asnæs Hallen. 
 

Tilmelding til Paula. Tlf: 2929 2285, 
eller 

mail: sindholt@gmail.com 
 

Seneste tilmelding 27-12-2016 kl: 
18:00 

 

70 års 
Jubilæum 

 
KALUNDBORG BRIDGEKLUB 

 
INDBYDER TIL 

JUBILÆUMSTURNERING 
 

 d. 15. januar 2017 kl. 9.30 – 18.00  
PÅ SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

KLOSTERPARKVEJ 175, 4400 
KALUNDBORG 

 
Barometer – styrkeopdelte 6-
bordsrækker – efter handicap 

 
Guld- og sølvpoints, vinpræmier til de 
4 bedst placerede i hver række, samt 

spurtpræmier 
  Indskud; kr. 275,-, incl. frokost og fri 

kaffe/the og  eftermiddagskage. 
 Øl, vand og vin kan købes Tilmelding 

senest d. 4. januar 2017 til 
Dagny Lundgaard tlf. 2044 3880   
Niels Mogensen tlf. 2173 1428 

eller på hjemmesiden 
www.kalundborgbridge.dk  

 
Tilmelding er kun gyldig efter 

indbetaling på  Danske Bank: reg. nr. 
1551 konto nr. 10804787  

 
Se tilmeldingsliste på hjemmesiden – 

når betaling er modtaget 
 

Vi ses i Kalundborg 
Bridgeklub 

 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

mailto:sindholt@gmail.com
http://www.kalundborgbridge.dk/


Michael Wontergehm 

sender dette fra BK 83 

 

Vores værste spil i et langt bridgeliv. 

Jeg har skrevet en del om at 4UT kunne 

være en måde at vise begge minorfarver 

på. Prøv at tage stilling til hvad 4 UT er i 

følgende sekvens. 

Du åbner, som syd med en hjerter på 

denne hånd: 

 

    KT 

    EDBT73 
    86 

    DT2 

 

Vest melder 1 spar, din makker melder 2 

ruder, øst 2 spar. Du melder 3 hjerter og 

Vest melder pludselig 4 spar. Nu melder 

din ekspertmakker 4 UT. Hvad er det og 

hvad melder du? 

Det er måske værd at nævne at 

modstanderne er de berygtede og notoriske 

overmeldere Casper Christiansen og John 
Maagaard. 

 

Jeg sad Nord og hørte makker åbne med 

en hjerter 

 

11  3 

S/Ingen    86 

   EKD9542 

   EB8 

 ED98642   B75 

 54  K92 

 BT  73 
 73  K9654 

   KT 

   EDBT73 

   86 

   DT2 

 

Da jeg meldte 4 UT for at spørge efter 

esser svarer makker 5 ruder, som viser 0 

eller 3 esser. Makker regner naturligvis 

med at hjerter er trumf, så hun tæller 

meget fint hjerter konge med, så hun har 

helt klart 3 esser! Så jeg meldte 

selvfølgelig 7 ruder! Nu meldte Vest 7 

spar. Det betragtede jeg som et godt offer 

mod vores oplagte slem. Den skulle de 
ikke slippe afsted med. Jeg blæste 7 UT 

over banen. Den blev doblet. Nu skulle de 

få et slag de aldrig glemte, og jeg ville få 

et spil, hvor jeg kunne fremhæve mine 

genialiteter på facebook. Jeg redoblede!! 

Efter udspil af spar bonde kunne ØV under 

stor jubel tage de syv første stik og 3400 

point, som er Hillerøds postnummer! 

 

Hvis I spiller RKC 1430, skulle makker 

nok med ét es have svaret 5 klør på din 

forespørgsel. Det var altså makkers skyld 
 (red.) 

 

I dag er det Lone Jørgensens fødselsdag. I 

den anledning har jeg fundet et spil, hvor 

de brillerede. De er de eneste i rækken, der 

melder 5 ruder.  

 

4  8 

V/Alle    KDT7 

   EBT65 

   EB2 
 BT   EKD9762 

 654  B98 

 432  8 

 K9543  T6 

   543 

   E32 

   KD97 

   D87 

Jeg ved jo ikke hvordan meldeforløbet er 

gået, men et bud kunne være: 

Nord en ruder. 

Vest skal nu melde nogle spar! Jeg meldte 
4, men 3 kunne også være ok, to er for 

lidt! 

Efter 3 spar har syd en let 4 ruder og den 

kan nord hæve til 5 eller hvis man har den 

slags aftaler, melde cuebids eller trelde. 

Har man ikke den slags pjat på 

meldekortet, kan man jo prøve med 4UT 

efter esser og så kommer man nok i 6 

ruder! 

Efter 4 spar får syd det noget sværere. Hos 
os meldte Hans Knudsen fint 5 ruder og 

Revolvermanden i nord viste, at syd kunne 

være presset, men 6 ruder er en 

overvejelse.  

6 ruder vinder jo kun fordi klør konge er i 

plads, så 5 ruder er en ganske god 

kontrakt. Man kunne jo også have doblet 

klaphatten, der meldte 4 spar, men det er 

faktisk svært synes jeg. 

Stort tillykke med dagen Lone og tillykke 

med de 5 ruder(-: 

 
Spil 25 er et af de store spil, der er nemlig 

13 stik! 

I A.rækken meldte et par storeslemmen, 3 

i rød række, et par i hvid række og ingen i 

grøn række. I det her spil, er det altså B-

rækken som meldte bedst og C-rækken 

meldt lige så godt som A-rækken! 

 

25  D6543 

N/ØV    EKD7 

   E 
   E82 

 972   8 

 983  BT6542 

 643  T75 

 DB64  KT5 

   EKBT 

    

   KDB982 

   973 

 

Hvordan skal den så meldes? Ja N åbner 

med en spar. Nu har syd forskellige 
muligheder afhængig af aftaler. I A 

rækken spiller de fleste med at 2UT viser 

sparstøtte og mindst en åbningshånd, men 

S skal i hvert fald vise støtte og minimum 

13hp. Er man mere avanceret kan syd 

melde 4 hjerter visende spar og højest en 

hjerter! Nu skal N spørge efter esser med 

spar som trumf. Syd bør vise2 esser fordi 

spar konge tæller med som et es. Nu 

spørger 5 UT efter konger, men endnu 
vigtigere viser det at man har alle esserne. 

Nu kan Syd se 13 stik og lade være med at 

vise konger, men bare melde 7 spar.   

 

 

Der er kun et enkelt par i salen, der melder 

og vinder slem i spil 9 

9  974 

N/ØV    7642 

   86 

   7643 

 D82   KT653 
 ED9  83 

 KBT2  ED93 

 EK2  B9 

   EB 

   KBT5 

   754 

   DT85 

Ved Lones og Jens´s bord åbnede syd! 

Jens doblede og Lone sprang til 2 spar. 

Jens spurgte efter esser og da der 

manglede et, meldte han 6 UT. Det er nu 
ikke umiddelbart en alt for sund kontrakt. 

Den kræver hjerter K i plads og man må 

kun få en spar taber. I A-rækken oplevede 

man at man i 6 spar startede spar 

behandlingen med spar D fra vest’s hånd 

for senere at knibe efter spar B, men det er 

bedre at starte med at spille en lille spar fra 

Ø, som Lone og Jens gjorde(-: 

 

 

 

 
 

 

 

 



Min hemmelige makker 
 

Efter at have taget hjerter es og  

konge, bad min gode Syd-

makker om 6. Kik lidt på 

det, så kan du se, lige meget 

hvilken farve Vest returnerer, så kommer 

det 12. stik. Makker skal blot dække Øst´s 

klør i stik 3. Det er ikke sikkert, at makker 

vinder hver gang, men han spiller altid på 

bedste chance.  

Jeg tror ikke, at alle og enhver ville få øje 

på de mindre klørs betydning i denne 
situation. Godt set makker! 

 

S/ alle 
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Fra ”gamle” dage 
 

For ca. 20 år siden: 

 

Let eller svært? 
 

Opgaven i sidste nummer var at vinde 5 

ruder med spar dame i udspil, efter at Vest 

havde været inde med en sparfarve i 
meldeforløbet.  

 

 E75 

  ET82 

 B9743 

 B 

 DBT963                 4 

 D73                                   B964 

 E                                  86 

 KD5                                       T76432 

 K82 
  K5 

 KDT52 

  E98 

 

Det er nu vigtigt at stikke med bordets 

spar es. Hvis du bruger spar konge, 

kommer Vest ind på ruder es og Øst kan 

stikke spar es med den sidste trumf, når 

Vest spiller spar bonde, og du får en 

spartaber til sidst. 

Opgaven må have været for svær for 

bladets læsere, idet der ikke kom nogen 
rigtige løsninger. 

--------------------------------------------------- 

Resultater fra Kalundborgs jubilæums 

turnering 19/1 (1997) 

A-rækken: 

1 Ole Adamsen-Arne Petersen Nyk./Kal. 

2 Ole Dam-V. Ingemann Frederikssund 

 

B-rækken: 

1 K.Kristoffersen-F.Christensen, Lyngby 

2 Ole Colding-Mart. Frandsen Kalundb. 
 

C-rækken: 

1 Lis Henriksen-Sv.Å.Petersen Kalundb. 

2 Morten Sibert-Anders Hagen, Valby 

D-rækken: 

1 Hn. Petersen-Leif Rødgaard, BK Plus 

2 Iv. Overgaard-Monna Guldberg Kalund. 
E-rækken: 

1 Ditte & Michael Huus Svinninge BK 

2 Doris Sørensen-N.E. Jensen, Kalundb. 

F-rækken: 

1 Inger Madsen-Gunn. Henriksen, Kalund. 

2 A. Bille-Brahe-Morten Eriksen, Holte 

--------------------------------------------------- 

Vi har modtaget: 

 Holbæk 3/12  (1996) 

I week-enden 30/11 & 1/12 afholdtes 

ÅBENPAR DISTRIKTSFINALE med 

deltagelse af 24 par. Der skulle være 
mindst 12 par, for at distriktet kan 

gennemføre en distriktsfinale. Igennem de 

sidste år er der til stadighed faldende 

antal tilmeldinger til distriktets turne-

ringer. Skal vi til at aflyse finaler? Er det 

det, distriktets medlemmer ønsker? Eller 

er man bare for sløv til at få meldt sig? 

Eller er det turneringsformen, man er 

imod??? Tænk på, at der i distriktet er 

1500 medlemmer!! Så er det underligt at 

tænke sig,at kun 48 medlemmer melder sig 
til en turnering, hvor man kan deltage 

uanset: Styrke, Alder og Parsammen-

sætning. 

Husk at distriktet er til for dig! Så derfor 

er vi meget interesseret i at høre, hvad DU 

mener. 

 

S.U. Michael Høigrav Huus 

(turneringleder åben par) 

Rugvænget 12 

4300 Holbæk 

 Tlf. 53 43 12 09 
 

fat pen eller tlf. inden 8 dage. 
 

Situationen har ikke bedret sig siden 1996. 

Du har lige læst opråbet fra dengang. Du 

har nu chancen for at øge antallet af 

tilmeldinger. Sidste år var der kun tilmeldt 

16 par.      Se her: 

 

Distrikt 
Vestsjælland 

 

Indbyder til 

 
ÅBEN-PARTURNERING 2016/17 

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER 2016 
KL. 9.30 

 
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 5 bedst placerede er kvalificeret til 
DM i Svendborg, 14.-16. juli 2017. 
 
Tilmelding til Otto Rump senest den 
13. november 2016.  
 
Ved elektronisktilmelding husk at 
angive om fortæring ønskes! 
 
Foretrukken betaling er parvis til 
Distriktets konto 1551 4691823512 – 
husk navne! 
 

 

N 
V   Ø 

S 

N 
V   Ø 

S 

Du gør det 

svært for 

makker, hvis 

du tøver og 

melder pas! 


