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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

3. maj blev der afholdt generalforsamling i 

distriktet. 13 af distriktets 20 klubber var 

repræsenteret. Her er et udpluk af referat fra 

mødet: 

 

Distriktsbestyrelsens beretning: Efter 

gennemgang af beretningen var der 

spørgsmål fra salen: Kursus i bridgemate for 

nybegyndere, og bliver invitation til 

distriktets turneringer sendt ud til klubberne, 

eller skal man gå på distriktets hjemmeside. 

Spørgsmålene blev noteret af formanden. 

Herefter blev beretningen godkendt.  

  

Regnskabet blev godkendt med et 

underskud på kr. 4.034 og en kapital på kr. 

54.079. 

  

Fastsættelse af kontingent til kreds og 

distrikt: Uændret  

  

Meddelelser fra DBf Forbundet var 

repræsenteret af Anne Lauritzen og kom ind 

på følgende: ”I takt med tiden” (fra klubber 

i distrikt Østjylland) - forbundets regnskab 

udviste et underskud på ca. 600.000, som 

bl.a. skyldes ansættelse af ny direktør og 

afgang af generalsekretær samt udgifter til 

IT (ny BridgeCentral) - den nye version af 

BridgeCentral forventes i efteråret 2017 - 

forbundet har tegnet en netbanks-

indbrudsforsikring for både distrikt og 

klubber – bridgens dag – skolebridge, 

herunder en skolebridge-forening med 

Morten Bilde – organisationsdagen afholdes 

den 11. november 2017 

 

Formanden John Maagaard var på valg og 

blev genvalgt med akklamation. 

 

Nr. 1   17. årgang:  September  2017 

 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk  

 

5927 7761 

 

Vi har modtaget: 
 

Hr. redaktør, 
 

Jeg har i mange år været medlem af 

dyreværnsforeningen ”Den Glade Hund”. 

Du havde i sidste nummer et billede af nogle 

stakkels hunde, som ikke var spor glade. Det 

har såret mig meget. Jeg vil bede dig lade 

være med at vise sådan nogle hunde, der 

ikke kan opføre sig ordentlig. Der kan være 

hunde, som tilfældigt ser bladet. De kunne 

tro man bliver berømt, og at det er fint at 

komme i bladet, hvis man ter sig uop-

dragent. 
 

m.v.h. NN 
 

Vi har både navn og emailadresse på indsender. 

 

Vi tillader os at svare her i bladet, 
 

Hvorfor skal det være uansvarligt at vise 

tingene, som de er. Jeg er medlem af en 

klub, hvor der også kan forekomme 

situationer, hvor turneringsledere kan blive 

chokeret over, hvad der foregår ved 

bridgebordene. Når jeg selv spiller, kan jeg 

af og til føle mig som en hund i et spil 

kegler. Kan hunde så ikke føle sig som et 

menneske i et spil bridge? I øvrigt har jeg af 

distriktets formand fået frie hænder i denne 

sag. Du må således finde dig i tingene og 

ikke lade bladet ligge og flyde, så din hund 

kan læse det eller bare se billederne. 

 Red. 
 

Vi bringer lige en lille historie mere senere i 

dette nummer.  

Min hemmelige 

makker 
 

Her ser du makker 

spille på bedste chance. 

 

N/ N-S D3 

  ED43 

 B2 

 E8765 

 762                8 

 B975                                   KT8 

 KT84                                97653 

 B9                                       DT43 

 EKBT954 

  62 

 ED 

  K4 

Det var makkerpar med alle i zonen. Jeg 

(Nord) startede med 1  og makker svarede 

1 . Øst-Vest blandede sig slet ikke i 

meldeforløbet. Der var ikke point til at vise 

hjerterfarven, så 1 ut var en nem melding. 

Den næste melding var 2  fra makker, og 

den alerterede jeg, da det var x-y sans og 

udgangskrav. Nu kunne jeg så gratis vise 

hjerterfarven, medens makker fremturede i 

spar. Med honnør anden i spar gik jeg 

direkte i 4 , som viste en minimumshånd. 

Makker stoppede dog ikke men spurgte efter 

esser med 4 ut og jeg viste mine 2 esser og 

spar dame ved at melde 5 . Makker 

hævede til 6 . 

 

Vest spillede 5 ud, som var fjerdehøjst. 

 

    Nord           Øst          Syd         Vest 

       1             Pas         1            Pas   

       1ut            Pas          2 *         Pas  

       2              Pas         2 *          Pas    

       4 *           Pas          4ut*         Pas 

       5 *           Pas          6        alle Pas 

 

 

Det var så det skematiske meldeforløb.  

Som altid holdt makker en ret lang pause. 

Lidt uforståeligt, da der var en fin 75% 

chance for at en af knibninger efter de røde 

konger ville gå godt. Jeg kunne ikke regne 

ud hvad makker tænkte, men blev ret 

overrasket, da han bad om en lille hjerter! 

Hvorfor prøvede makker ikke at knibe? 

 

Nu kan du tænke lidt over det medens 

makker spiller færdig. Han vandt sin 

kontrakt. 

Jeg forstod ikke rigtig, hvad der foregik, så 

jeg spurgte makker efter spillet, hvad det var 

forklaringen på hans spillemåde. Spillet 

havde jo været færdigt, hvis knibningen i 

første stik var gået godt. 

Makker: ”Jeg blev meget glad for at se 5 i 

udspillet. Jeg vidste nu, at Øst under alle 

omstændigheder ville komme ind og givet 

ville returnere en ruder, når han havde set 

bordet. Jeg mener bestemt, at chancen for 

klørene fordelt 3-3 eller 4-2 er bedre end de 

75%. Skulle klørene sidde værre end 4-2 

havde jeg stadig en lille ekstra chance med 

en knibning i hjerter. Samtidig var E en 

god indkomst at have når klørfarven skulle 

rejses.” 

 

Da jeg kom hjem kikkede jeg i min bog for 

at se på odds. Makker havde ret! 

 

 

 

 

Hvorfor skulle den lille sky i skole? 

 

Den skulle da lære at regne 😊 

N 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Som du kan se, har vi skiftet ud i panelet. 

Tommy har meldt fra på grund af 

manglende tid. Vi har erstattet ham med Per 

Granlund fra BK59. Mon vi kan få nogle 

spændende meldinger fra ham? 

 

I spiller hold, og alle i zonen 

 

Dette er din hånd som Syd. 

 

     ET5     K52      E85    E842 

 

Vest åbner med 1 . Makker passer og Øst 

melder 2 .  

Så blev det din tur. Hvad melder du og 

hvorfor. 

 

Karsten Meiland, BK 83 

 

Mine 15 point er rigtig dårlige med den 

fordeling der er. Makker skal være meget 

skæv, før vi har en kontrakt på vores led, 

hvorfor jeg mener at pas er den bedste 

melding. 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 

 

Jeg vil melde pas. Hvis modstandernes 

meldinger er ærlige, er der ikke meget 

tilbage til makker, og så er det ikke vores 

spil. Hvis modstanderne går i stå i 2 spar, 

kan makker jo regne ud, at jeg har jeg en del 

point, og så må det være op til ham og evt. 

komme med en oplysningsdobling.  

 

Jan Petersen, Kalundborg    

 

Med mine 15 hp – en åbning på 12+ hp og 

et svar på 6 – 9hp så kan min makker have 

et sted mellem 7 og 0 hp. 

Makker har formentlig 2 spar med, så vi vil 

have 1 spartaber. 

Så selv om min hp er tophonnører, som er et 

aktiv, vil jeg mene at det kan blive for dyrt 

at melde andet end pas. 

 

Otto Rump, Skælskør 

 

Dobler. Jeg har 15 hp – modstanderne har 

17-25, hvilket efterlader 0 til 8 hos makker. 

Dog kan makker have en brugbar 5-farve, vi 

kan spille i. Bliver Ø/V ivrige og melder 4 

Sp, kan den måske sættes? 

 

Per Granlund, BK59 Holbæk 
 

Jeg kan ikke se det store problem. 2 ut 

kræver 18 Hp. Dobl kræver 4 hjerter. Derfor 

pas. 

De resterende 7-8 Hp kan sidde hos makker. 

Så låner han 3 Hp af mig og melder sin 

langfarve. Ellers er det ikke vores spil. 

Hånden er dårlig til indmelding trods mange 

points. Der er kun 3½ stik. 
 

Her er spillet. Hvad ville du have meldt? 
 

V/ alle 98 

  BT3 

 T3 

 KBT963 

DB764              K32 

 ED87                                  964 

 KD                                 B97642 

 75                                      D 

 ET5 

  K52 

 E85 

  E842 

 

Bro-Bridge 
 

Korsør KBK 

afholdt Bro-Bridge 

27. august 

i 4 5-bordsrækker 
 

Top 5 resultater fra de 4 rækker: 

A-rækken 

1 Carl Andersen-Gorm Jensen                 27 

2 Peter Galmeyer-Michael Svendsen       24 

3 Ole Colding-Vagn Brobæk                   16 

4 Bente Christensen-Anne Hedegaard       9 

5 Karsten Meiland-Jesper R. Stokholm     2 

 

B-rækken 

1 John Fog-Niels Thomsen              59 

2 Hanne Stokholm-Inger Rasmussen       28 

3 Sonja Rasmussen-Tove Aa. Jakobsen   17 

4 Lissi Bahnsen-Hanne Jensen                 14 

5 Preben Jensen-Søren Kærn                     3 

 

C-rækken 

1 Camilla Husted-Bent Quist                   43 

2 Susanne Anker-Bent Rasmussen           28 

3 Peter Nielsen-Børge Pedersen               21 

4 Jonna P Rasmussen-Birthe Kjærgreen    9 

5 Lone Otzen-Lissa Hjørnegaard              -6 

 

D-rækken 

1 Henny Olsen-Birgit Kofoed                  23 

2 Jørn Jørnow-Kirsten Nissen                  21 

3 Joan Meyer-Aase Bach Jensen              20 

4 Jytte Dalgaard-Ruth Jørnow                  14 

5 Henny Niemann-Susanne Ryberg          -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

Vi har nu 5 hold med her. Vi ser frem til 

resultaterne af de første runder, som spilles 

30. september. Vi forsinker næste nummer 

et par dage for at få disse resultater med. 

 

De 5 hold er 

Jan Petersen, mellemrække 1 

Claus Moesgaard, mellemrække 2 

Knud G. Rasmussen, mellemrække 2 

John Maagaard, mellemrække 2 

Bent Daugaard, mellemrække 2 

 

Distrikts hold 
 

Turneringen afvikles med Serie 1 og serie 2. 

Alle serier vil blive søgt afviklet med et lige 

antal hold, således at der ikke bliver tale om 

oversiddere. Holdene i Serie 1 har 

kvalificeret sig i sidste sæson, hvorimod der 

er fri tilmelding til Serie 2.  

Spilleberettigede hold i Serie 1 samt 

”gamle” hold i Serie 2 får direkte 

indbydelse. 

Turneringsledelsen kan indplacere 

nytilmeldte hold efter skønnet styrke. Alle 

kampe afvikles i Slagelse Bridgecenter, 

Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse med 

følgende fastsatte spilledatoer: 01/10 2017, 

12/11 2017, 21/01 2018, 11/03 2018, og 

15/04 2018.  

 

BEMÆRK VENLIGST AT 

SPILLELOKALET ER RØGFRIT. 

Tilmeldingsgebyr: Kr. 1.000,00 pr. hold.  

Tilmelding senest 16. september 2017 til: 

John Maagaard Kildevænget 23, 4200 

Slagelse. Telefon 58501447 / 40381588. E-

mail: john@maagaard.com  
 

 

 

 

Spiller du med konventionen ”4. 

farve”, skal du huske, at svarer 

ikke kan bruge den, hvis hun har 

forhåndspasset! 4. farve vil så være 

naturlig. 

N 
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Om udspillet 
Kære Alle sammen!  

 

Jeg har netop erhvervet mig et par bøger om 

udspil, og de første eksempler i bogen om 

udspillet i ut har allerede givet mig et par 

”hovsa” oplevelser, hvor jeg gerne vil dele 

en af dem med Jer. 

 

Baggrund for bøgerne: Forfatterne har 

fokuserer på forskellige meldeforløb og 

analyseret ved hjælp af ”comper-

simulationer”. Eksempel – meldeforløbet 

1ut – 3ut. Computeren er nu sat til at 

simulere 5000 hænder, der passer til dette 

meldeforløb og analysere samtlige 

udspilsmuligheder, der findes på en given 

udspilshånd.  

 

Der differentieres mellem om udspillet sker 

i en hold- eller parturnering. I holdturnering 

satses der jo på at sætte kontrakten 

(succesrate angives i %) og i par satses der i 

modspillet på at få flest mulige stik. (angives 

i talværdier med decimaler) 

 

Vurder hvad du vil spille ud med denne type 

hånd efter 1ut – 3ut: 

 

♠ K,10,5 

 E,5 

10,8,6,5,3,2 

♣ 8,4 

 

Der er 4 tænkelige udspil her - ♠5, ♥E, ♦5 

(6) eller ♣8. 

 

Når jeg får sådanne bøger i hænderne får jeg 

også lejlighed til at få testet egen opfattelse 

af, hvad der burde spilles ud…. Mine 

overvejelser her ville gå i retning af: 

1. Jeg leder pr automatik efter et 

majorudspil – fjenden har jo ikke 

benyttet Stayman. 

2. 14-reglen – modspillet har ca 14p 

tilsammen, når fjenden er i 3ut, og der 

er som regel 3 situationer: 1) jeg har 

ingenting – find makker! (sikkert 

udspil) 2) Vi har ca lige mange 

modspilsværdier – leder efter et mere 

aggressivt udspil – makker kan måske 

hjælpe i farven eller kommer ind senere 

og kan returnere farven. 3) Jeg har al 

modspilsstyrken – ALTID sikkert / 

passivt udspil.  

3. Jeg gør ikke nok ud af at få vurderet 

forskellen, når det er udspil mod hhv. 

hold eller par. Har tendens til at vælge 

samme udspilskort uanset turnerings-

form. 

 

Har du fået tænkt over, hvad du ville spille 

ud? 

 

Bogen går nu videre med: ”First thought” – 

overvejelser ved udspillet: ”Denne gang står 

valget mellem udspillet i en af majorfar-

verne i forhold til udspillet i den svage 6-

farve i ruder. Det vil dog ikke være 

overraskende, hvis udspillet i ruder ikke er 

det rigtige, da det er usandsynligt, at makker 

har hjælp nok i farven til at den kan 

etableres. I værste fald har makker højst 

singleton i ruder!” 

 

Computerudregningerne giver følgende 

resultater: 

Udspil 
Hold – sætte 

kontrakten! 

Par – flest 

mulige 

stik! 

♠5 18,1% 3,34 

♥E 27,8% 3,55 

♦5 19,8% 3,44 

♣8 15,2% 3,28 

 

Ups! Må blankt indrømme at udspillet af 

E ikke er mit førstevalg. (jeg har faktisk en 

seddel under hovedpuden, hvor jeg husker 

mig selv på aldrig at spille ugarderede esser 

ud.) 
 

Ja, det ses altså, at E er den klare vinder i 

hold, medens det i par er mere ligeligt 

fordelt med udspilssuccessen for de enkelte 

muligheder, selvom E også her er (dog kun 

marginalt) bedre! 
 

Her er en typisk fordeling ud fra det givne 

meldeforløb; 1ut – 3ut. 
 

 DB2 

  43 

 B7 

 KT7532 

KT5                9643 

 E5                                   BT976 

 T65432                                 E8 

 84                                       E6 

 E87 

  KD85 

 KD9 

  DB9 
 

Det ses, ruderudspillet er for ”langsomt”, da 

spilfører når at få etableret sine 9 stik ved 

straks at rejse klørene. E ud og hjerter igen 

og modspillet når at få gavn af sine hjertere. 
 

Det ses også, at NS er nogle ”hårde nysere” 

– specielt N som har store forventninger til 

sin klørfarve. Men ingen tvivl om at der 

generelt meldes hårdere i dag end før. Det 

kan være en overvejelse værd at justere 14-

reglen til en 15- eller 16-regel!?   
 

Moralen her – eller lærdommen om man vil? 

Gør op med vanetænkning. Og - når man 

skal være ærlig, så er vanetænkning jo som 

regel slet ingen tænkning! 
 

   Bridgehilsen    John Heidelbach 

BK 83 

 

Det er ikke til at se det 
 

hvis man ikke lige ve´ det. 
 

Du er kommet i 3 ut som Syd uden 

indblanding fra Øst-Vest. Udspil fra Vest er 

3 (fjerdehøjst). Bordets Tier stikkes med 

kongen. 

Vi leger nu at du sider i klubben. Du kikker 

på kortene i højst 1 minut, ligesom du 

plejer, og nu er din spilleplan klar. 

Du kan redegøre for planen for dig selv og 

kikke på sidste side, for at se om planen var 

en succes. 
 

   T       E86    EK87543    EK 

 

Udspillet 3                           Øst K 

 

   EB6   DB4    62               DBT98 

 

 

 

 

 

Et hundekoldt blik 
 

Jeg følte mig ikke godt tilpas som ugle ved 

dette bord. Jeg var ikke i tvivl om 

betydningen af det blik, jeg fik, da jeg 

kommenterede spillet. Den anden ugle var 

en hund, så den var velkommen. 

 

N 
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Wonterghem   melder fra BK 83 

 

Vi var tilkaldt som substitutter for vores 

holdmakkere til BK 83’s majturnering. Det 

var ret vigtigt for os at vi holdt dem i A-

rækken, så vi ikke hele næste år skulle høre 

på John Maagaards kommentarer 😊 

Vi spillede mod Jesper Stokholm og Johnny 

Christiansen, som blev klare salsvindere 

denne aften. I nedenstående spil skulle jeg 

spille ud mod deres 4 spar, makker havde 

været inde med en hjerterindmelding. Mit 

udspil satte ikke kontrakten, men kan du 

med åbne kort finde et udspil der sætter den? 

 

1  D98 

N/Ingen    T4 

   E8654 

   D63 

 KT7632 
 

 E5 

 3  DB96 

 DT  K32 

 E852  KT74 

   B4 

   EK8752 

   B97 

   B9 
 

Kom med dit bud 😊 
 

I spil 19 fik den fuld pedal: 

 

19  3 

S/ØV    KDB4 

   ED2 

   EDT83 

 EDB4 
 

 K9862 

 T85  6 

 KT4  9765 

 K92  754 

   T75 

   E9732 

   B83 

   B6 

 

 

Kirsten Schou (Vest) åbnede med en klør, 

Nord doblede, Øst en spar og Syd kunne nu 

2 hjerter, Kirsten støttede til 2 spar og jeg 

kom med et advance cue i 3 spar. Dvs 3 spar 

i første omgang spørger om hold, men hvis 

jeg melder videre ovenpå makkers 

eventuelle 3 UT, bliver det til et cuebid. 

Makker kunne hverken melde 3 ut eller 

cuebidde i minor, så hun meldte 4 hjerter. 

Jeg mente nu at begge minorkonger måtte 

sidde i plads og spurgte derfor efter esser og 

efter makkers ene es, meldte jeg 6 hjerter, 

som jo faktisk kun er afhængig af klørkonge 

i plads med denne sits. 

 

Så skulle vi slutte af mod Christian 

Christiansen og Jan Christensen fra Høng. 

Spil 27 gav sving! 

 

27  DT9763 

S/Ingen    5 

   T6 

   BT62 

 EK 
 

 85 

 D962  EKT8743 

 ED98752  B4 

   K5 

   B42 

   B 

   K3 

   ED98743 

 

Syd (makker) 1 klør, vest en ruder, mig en 

spar, øst 2 hjerter, makker støttede til 2 spar 

og vest gav den gas med 4 hjerter. Jeg kunne 

se vi havde dobbeltfit og det er jo som en rød 

klud foran en tyr, så jeg ofrede glad i 4 spar. 

Øst gik videre i 5 hjerter, som gik om til mig 

og her havde jeg jo chancen for en fornuftig 

melding. Den hedder pas!! Men nej. 5 spar 

lå i bordet efter 3 nanosekunder! Nu meldte 

de 6 hjerter. Så sad jeg der med alle mine 

talenter. Makker havde åbnet, så måske 

kunne vi sætte den, men det er jo sjovere at 

være spilfører, så 6 spar, som hurtigt blev 

doblet. 8 stik til undertegnede og 800 ud. 

OK tænkte jeg, der jo faktisk storeslem på 

ØV leden, men stadig et godt offer mod 6 

hjerter. Ren bund! Ingen havde fundet 

slemmen, som jeg egenhændigt havde 

presset dem op i, så en fortjent bund. 

Jeg går en lang sæson i møde, hvor jeg skal 

lægge øre til Johns kommentarer. Så som 

har du læst bogen ”udspillet” eller ”Hvordan 

var det nu de kom i den slem! 

 

 

 

 

 

En brændt slem i 

sommervarmen 
 

Redaktøren var til 

sommerbridge i Kalundborg. 

Vi mødte dette spil. Vi sad Øst/Vest og 

makker startede med pas. Nord havde en 

nem åbning med 1  og jeg havde en lige så 

naturlig dobling med 4-farve i hjerter. Igen - 

lige efter bogen - støtter Syd til 2 . Makker 

kunne nu 3  og efter Nords 3  kæmpede 

jeg videre med 4 , som blev 

slutkontrakten. Der var 12 lette stik. 

Kunne vi havde fundet den? Havde du og 

din makker lugtet slemmen? 

 

V/Ø-V KD9743 

  EDB 

 92 

 T2 

6                E5 

 3                                  T542 

 KBT53                                 ED8 

 KB9843                                      E765 

 BT82 

  K9876 

 764 

  D 

 

 

For den tænksomme 
 

Jeg har en del gange (i pokalturneringen) 

spillet mod divisionsspillere. De tar´ sig af 

og til nogle lange pauser. Jeg tror de laver 

analyser. Det burde vi andre også gøre 😊. 
 

Du er som Syd kommet i 6  med D i 

udspil. Ø/V har ikke blandet sig. 
 

     K7    ET87     E642    E64 
 

     E4     KD863  KDT5   K2 
 

Prøv ikke at kigge på hele spillet nederst i 

spalten. Læg din spilleplan. 
 

Du vinder med en fornuftig spilleplan. Du 

får lidt hjælp. 

Kan du knibe begge veje i hjerter og ruder? 

Hvad siger analysen dig så? 

Du kan ikke få 4 ruderstik, hvis Øst er 

renonce eller har lille singleton. I hjerter kan 

du knibe begge veje. Hvis Øst har single 

ruder, hvem kan så mest sandsynlig have 

firfarve i hjerter? 

Altså starter du med en lille hjerter til esset.  

Hvis alle bekender, trækker du trumf og 

topper ruderne. Så får du dine 12 stik. 

Hvis Vest ikke bekender i hjerter, kniber du 

B ud. 

Hvis Øst ikke bekender på hjerter es, så har 

hun givet ruderlængde, og du kan så knibe 

efter B. 
 

S/ Ø-V K7 

  ET85 

 E642 

 E64 

DB632                T985 

 -                                  B942 

 B973                                 8 

 DB93                                      T875 

 E4 

  KD763 

 KDT5 

  K2 
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BK 83 
Indbyder til 

Trelleborg-turnering 
 

Guld-turnering 
 

Søndag den 24. september 2017, kl. 

9.30-ca.17.30 

Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 

7, 4200 Slagelse. 

 

Der spilles i seedede rækker. 

 

Vinpræmier ved SKJOLD BURNE 

Præmier ved spurtpræmie og 

middelscore  

 

PRIS: kr. 300,- pr. spiller 

 

Inkl. frokost. Kaffe/te/kakao ad. lib. 

hele dagen.  

 

Tilmelding regnes først efter 

indbetaling til 

SYDBANK reg. nr. 6820 konto nr. 

1276778  
Husk navn og meget gerne dit DBf nr.  

 

TILMELDING: mail 

2312@mail.dk eller centrets tlf. 

5852 3886 

 
 

 

 

 

 
 

 

SVINNINGE BRIDGEKLUB 
Indbyder til jubilæumsturnering 

d. 8. oktober 2017 kl. 9.30 – 18.00 
I Svinningehallen,   4520 Svinninge 

 

Barometerturnering 
Styrkeopdelte 6-bordsrækker 

 
Guld- og sølvpoint, vinpræmier til de 4 

bedst placerede i hver række, samt 
spurtpræmier 

Indskud; kr. 300,-, incl. frokost og fri 
kaffe/the og eftermiddagskage. 

Øl, vand og vin kan købes. 
Tilmelding senest d. 23. september 
Til Preben Jakobsen tlf. 2483 5821 

phj-ags@mail.tele.dk 
eller Arne Larsen tlf. 2271 1560 

Max. 48 par 
Tilmelding er først gyldig efter 

indbetaling på 
Danske Bank: reg. nr. 4398 konto nr. 

3556082642 
 

Se tilmeldingsliste på hjemmesiden 
www.svinningebk.dk 

– når betaling er modtaget 
 

Vel mødt! 

Fra ”gamle” dage 
 

For ca. 20 år siden: 
 

Pokalturneringen (1997) 

 

   Ni hold fra vort distrikt har 

meldt sig under fanerne i den 

årlige landspokalturnering. 

De to første runder er nu afviklet med 

følgende resultater: 

 

Runde 1: Poul Jantzen, Svinninge – Jørgen 

Wolff, Holte 36-100. Lene Jespersen, 

Svinninge – Ib Hornbeck, Centerk. 106-70. 

Preben Jakobsen, Svinninge – Forbrugs-

foreningen”5”121-45. Edith A`Steig, 

Svinninge – H. Etzerodt, Fr.værk 152-40. 

Michael Huus, Svinninge – Kenn. Thurø, 

Valby 123-121. Ole Svinth, Jyderup – Erik 

Mortensen, BK Plus 92-96. 

Oversiddere: Jan Petersen, Kalundborg, 

Povl Sommer og Hans Henrik Jensen begge 

Svinninge. 

 

Runde 2: Jan Petersen, Kalundborg – Flem. 

Næsland, Hillerød 107-24. Hans H. Jensen, 

Svinninge – N.P. Thomsen, Holte 64-86. 

Edith A`Steig, Svinninge – Thorn.-Schmidt, 

Høje Taastrup 118-53. Lene Jespersen, 

Svinninge – Skjønnemann, Schaltz 80-88. 

Michael Huus, Svinninge – B.U.Munch, 

Østjælland 28-105. Preben Jakobsen, 

Svinninge – Sven Andresen, Holte 93-124. 

Oversidder: Povl Sommer, Svinninge. 

 

Let eller svært? 
 

Vi starter med sidste måneds opgave. Blandt 

de rigtige løsninger blev Ivar Petersen Tuse 

Næs BK udtrukket som den heldige vinder af 

de 8 kortmapper. 

Opgaven var3 ut med spar 3 i udspil. 
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Den rigtige løsning er, efter at have fået det 

første sparstik, at gå på bordet på hjerter es. 

Så spiller man en ruder – stor eller lille -. 

Kommer Vest ind efter en mislykket 

knibning, er der ingen risiko i spar, idet man 

har ”gaffel”. Når man næste gang kommer 

ind, rejses klørene, og det bliver således 3 

stik i klør, 2 i ruder, 2 i hjerter og 2 i spar. 

Lykkes ruderknibningen i ruder, spilles klør 

med det samme, og man har de ni stik. En 

snu Vest har måske ruder konge. 

Den fejl man kan begå, er at spille klør i stik 

2. Så kommer Øst ind og spiller spar. Så får 

man kun 2 sparstik, 3 klørstik, 2 hjerterstik 

og et ruderstik. 
 

Vi har modtaget 
 

”Hvorfor er der ikke flere unge, der vil spille 

bridge”? En del af forklaringen er, at mange 

unge hellere vil deltage i en aktivitet, hvor 

de skal bruge kroppen fremfor at sidde stille 

på en stol. Det minder for meget om at gå i 

skole. 

Jeg tror det største problem er bridgens 

renommé. Mange forbinder bridge med 

personer over 60 år. Derfor er mange unge 

afvisende, når de hører ordet 

bridge. ”Måske når vi bliver ældre”! 

Jeg tror man skal prøve at profilere bridgen 

som en sport for unge almindelige 

mennesker, dels fra klubbernes side, men 

især fra forbundets side igennem 

reklamekampagner. 
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Rapport fra de åbne 

danmarksmesterskaber 

for mix-hold. 
 

Peter Møller Nielsens beretning: 

 

Traditionen tro afholdt Danmarks 

Bridgeforbund de åbne mesterskaber for 

mix-hold i storebededagsferien i Svendborg. 

Hver kamp gik over 8-spil -  i alt 136 spil 

over tre dage. 

 

Fra distriktet deltog halvandet hold, nemlig 

Meiland/Maagaard fra Slagelse samt Gitte 

og Peter fra Vig sammen med Annette og 

John Viggo fra hovedstaden. 

 

Som det bedste hold i nederste halvdel af 

feltet startede vi mod Ole Raulunds 

topseedede hold, der havde et 

gennemsnitshandicap på 3,84 mod vores 

mere beskedne 17,29. Men hvad, man 

deltager jo for at møde hold, man aldrig ser 

til hverdag, og gerne så stærke som muligt. 

 

Slaget bølgede frem og tilbage. Tre ligespil. 

Men i de andre 5 spil blev der udvekslet i alt 

60 IMP. Heldigvis stoppede kampen, da vi 

førte med 14 IMP og vi kunne dermed 

notere en sejr på 14,96 mod 5,04. 

 

I et af spillene mod Raulund var vi ret så 

heldige. Vi endte som NS i 3 NT på 32 HP. 

Det meste af feltet var i 6 NT, dog ikke vores 

modstandere, der meldte den teoretisk 

bedste kontrakt i 6 klør, der bare ikke kunne 

vinde med klør knægt fjerde ude. Puh-ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Raulunds hold kom aldrig til hægterne igen, 

medens vi rodede rundt ved topbordene hele 

fredagen og gik i seng på en tredieplads ud 

af de 32 hold. Megen ros fra vennerne. 

 

Men træerne vokser som bekendt ikke ind i 

himlen. Et par elendige kampe om lørdagen 

gjorde, at vi endte på 12-pladsen, da de 

indledende 12 kampe var overstået. 

 

Om søndagen spillede de fire øverste hold 

finalerunder, medens ”rosset” fortsatte med 

5 runder Monrad (i alt 40 spil) - Her skulle 

vi igen starte mod Raulunds hold, da de var 

endt på 11.-pladsen. Nu skulle de sikkert 

have hævn, men det lykkedes os sandelig at 

vinde igen – dog kun med 3 IMP ! 

 

Men vi kunne også være uheldige. Dette spil 

er fra turneringens næstsidste kamp søndag 

eftermiddag. 

 

 

Vores modstander i vest fik ikke talt point 

nok til en åbningshånd og passede. Helt efter 

bogen åbnede min makker i stedet med 3 

klør, der blev passet rundt. 8 stik syntes et 

rimeligt resultat. Ved det andet bord åbnede 

vest med 1 klør og syd endte i 5 ruder doblet, 

der uden trumf ud vandt 11 stik. Surt sjov. 

 

Men alt i alt en herlig turnering, der 

varmt kan anbefales.  

 

 

 

Det er ikke til at se det 
 

Hvis man ikke lige ve´ det. 

 

Her så fordelingen. Hvad med din plan? 
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Vinderplanen er: Fald fra! På den næste 

falder du også fra og kaster K. Du vinder 

næste stik med E og kaster E, eller kaster 

det på E, hvis der skifters farve og du 

kommer ind i hjerter. Du har dobbelt hold i 

de andre farver. Så får du dine 9 stik med 

indkomst på enten E eller i hjerter. 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Pokalturneringen 2017-2018 
 

 

Første runde af årets pokal-

turnering spilles d. 22. oktober 

2017. Alle spilledage kan ses i 

DBF´s aktivtetskalender for 2017-2018. 

 

Skulle vi ikke se at få 

nogle flere hold med? 
 

Der er ikke divisionsspillere med i de 

indledende runder! 
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Et vue ud over salen (Meilands fra BK 83 ses ved bordet til højre) 

Vent med at tage kortet 

frem, indtil du har 

bestemt dig! 


