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Hvem ved det

Min hemmelige
makker
Makker vidste noget,
jeg ikke vidste.
N/ N-S

Et stort tal
Dette har kun historisk interesse. Er der
nogen der kender til oprindelsen af disse
pointtildelinger.

Efter vel overstået frokost kom dette spil
ved Trelleborgturneringen. Det sjove er, at
denne fordeling hos Nord er akkurat lige så
sandsynlig som enhver anden. Nu er der
bare det ved det, at i bridge er det ikke
almindeligt, at vi her har en hånd uden
tabere (manglende EKD).
S/Ø/V

Selv synes jeg, at det er lidt underligt, at
vinderne ikke får fuld valuta. Altså at
maximum allerede indtræder ved en
difference ved +59, medens taberne først
”når bunden” ved en difference på 101
point.
Er der tale om en ”social” foranstaltning,
eller er det noget med matematik.
Hvordan det var i helt gamle dage ved jeg
ikke, da jeg selv først ”kom til kort”
omkring 1985.
Nu er tingene blevet til at forstå, idet
holdene deler 20 IMP. Tidligere delte man
30, men kun til en vis grænse.

EKDBT8
EKD984
E
-

943
763
9643
B83

N
V Ø
S

7652
BT
T872
E54

52
KDB5
KDT9762
Her en anden hånd, som du er sikker på du
nok har haft, men det har du ikke!
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Endnu en hånd, som du heller ikke har haft.
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Chancen for at få en hånd med en bestemt
fordeling er ikke stor, når man tænker på, at
der er
53.644.737.765.488.792.839.237.440.000
muligheder. Noget nemmere at skrive end
at udtale.
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Vi har modtaget:
Tusind tak Ole,
Jeg ville have spurgt dig, men så pænt af dig
selv at tage initiativ ved at bringe
resultaterne i sidste nummer.
Der var spændende spil så som 7ut - men du
har vel nok af disse kortfordelinger.
Min makker meldte 7 ut efter en 1ut fra mig
fra start.
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Det var holdturnering med alle i zonen. Jeg
(Nord) startede med 1 , selv om jeg havde
15 HP. Uden majorfarver syntes jeg, det var
klogest. Skulle vi spille en ut-kontrakt, ville
jeg helst have makker til at spille den. Det
giver ret ofte et ekstra stik. Mit ønske gik i
opfyldelse, da makker efter få sekunder
meldte 3 ut. Der kom 9 ud, som lovede
T´en. Øst kaldte med 4 (Syd havde nok
ikke 4-farve i major, da han ikke brugte
Staymann). Makker havde bedt om K.
Makker lagde nu kortene ned og krævede 9
stik. 2 sparstik, 3 hjerterstik 2 ruderstik og 2
klørstik. Spilleplanen han afgav var:
Lille klør til esset og lille klør mod T´en.
Øst/Vest var lidt længe om at indse, at
makkers spilleplan var OK. Lige meget
hvordan klørene sidder, er der altid 2
klørstik.
Jeg blev rigtig glad. Jeg er bange for, at jeg
havde spillet T til en dobbeltknibning.
Makker berettede: Med den klørfordeling er
der altid 2 sikre stik. Nu havde jeg fint råd
til at undgå en uheldig klørfordeling, når
der blev startet i hjerter.
Jeg måtte hjem og efterprøve ”påstanden”.

Hilsener Jonna, Korsør
Jonna Rasmussen var deltager i Bro-Bridge
i Korsør. Jeg har fundet spillet frem hvor
Jonna (N) og makker Birthe Kjærgreen (S)
spillede mod Inger Trosbjerg og Bent
Hansen. Det var et lidt dristigt spring af Syd.
Der kunne godt mangle 1 es eller 2 konger!
Selvfølgelig står lykken den kække bi. Lidt
synd for Inger og Bent. Kun 4 par af de 20
var i storeslem. De vandt alle.
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Vent med at fjerne
meldekortene fra bordet,
indtil der er spillet ud !
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Klubledermøde i Distriktet.
Lørdag d. 2. september blev der afholdt
klubledermøde i Distrikt Vestsjælland. Det
er flere år siden, man sidst har afholdt
sådanne møder, og man valgte at holde en
pause fordi tilslutningen var for ringe.
Med baggrund i den debat, der har kørt hen
over vinteren om strukturen i Danmarks
Bridgeforbund, valgte bestyrelsen i
Distriktet at forsøge at genoptage disse
klubledermøder, som andre Distrikter har
haft stor succes med. Dagsordenen lagde op
til, at det både var en mulighed for
Distriktsbestyrelsen at orienterer om DBF’s
opbygning og den aktuelle situation i
Forbundet, samt at Klubberne fik mulighed
for at stille spørgsmål, komme med
kommentarer og udveksle ideer. Ideen blev
meget positivt modtaget i klubberne, og
fremmødet var meget flot, i det 15 klubber
ud af 20 mulige var repræsenteret.
John Maagaard indledte med en orientering
Forbundets opbygning og repræsentantskabets behandling af vinterens debat om
strukturen, samt om de aktuelle nyheder,
hvor især personalesituationen i sekretariatet virker en smule kaotisk for tiden.
Derefter var emnet kapring af nye
medlemmer, hvor klubberne oplyste om
deres undervisningsmetoder og ideer til
forskellige events, som kan tiltrække nye
interesserede bridgespillere. Mange spændende ting kom for dagen, og kan give
inspiration til andre.
Årsagerne til den lidt vigende deltagelse i
Distriktets turneringer blev drøftet, og man
kom omkring både pris, turneringsformer og
konkurrencen fra det stigende antal åbne
turneringer.
Alt i alt 3 udbytterige timer, som bestemt vil
blive gentaget.
Referat findes på distriktets hjemmeside.
Ib Larsen

Wonterghem

melder fra BK 83

Første spil er af typen: Fordel skylden!
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Syd åbnede med en ruder, V doblede, N
redoblede, Ø 1 spar, S pas, V 2 spar, alle pas.
2 spar vinder og vi har 3 hjerter i kortene.
Hvem skylder en omgang? Jeg ved godt det
er rimeligt afhængigt af aftaler. Hvad synes
du?

I spil 9 var der ikke tvivl om skylden!
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Jeg åbnede i N med 2 spar (min 16p og
seksfarve), Ø 4 hjerter, S 4 spar, jeg spurgte
efter esser og stod af i 5 spar, da makker ikke
havde nogle. Ikke et smukt meldeforløb. Så
kom gerne med forslag!
Her er altid 11 stik, hvis man dobbeltkniber
i ruder som eneste chance, men jeg skulle
drible rundt og se om jeg kunne få udspil til
dobbelt renonce, med det resultat at jeg ikke
havde indkomster nok i syd.
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I spil 22 fik vi ikke ofret mod 4 spar
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Ingen kom i 6 ruder i følgende spil:
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Ø 1 spar, makker 2 klør, V 3 spar, N (mig) 4
klør, Ø 4 spar og alle pas. Hvem af os skulle
have meldt 5 klør? Bør ØV for øvrigt ikke
vinde 5 spar efter meldeforløbet, ved at
finde spar dame?
Det var alle de store fejl på en helt
almindelig klub aften, de små tæller vi ikke
med!!

Så havde jeg et håbløst udspil!
Mod 3 UT spillede jeg 4.højeste hjerter ud!!!
Med det resultat at næste gang makker kom
ind, spillede hun hjerter igen, da hun faktisk
troede jeg havde kort i farven. Nul point.
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Hvordan kan den så meldes? Mit forslag:
N åbner med en ruder, S en spar, N 2 hjerter
(revers min 16P), Nu skal S alt efter sit
system melde 4 ruder som slemopfordring,
eller gå over 4.farve for at slem invitere i 4
ruder ovenpå makkers 3 ut. Nu ved N at
makker er stærk og kan spørge efter esser,
for at sætte den i 6 ruder. Husk nu at trumfe
en klør inden trumferne er væk.
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BK 83

Grøn række:
1 Jette Ø. & Jens Peder Jensen
2 Marie Louise & Thorkild Foss
3 Mariette Tellerup - Chr. Burchhardt
4 Annie Engkebølle - Susanne Ryberg
5 Hanne Melchiorsen - Jan M. Petersen
6 Ase Bach Jensen - Joan Meyer

Trelleborg-turnering
Vi bringer her top-6 resultater fra de 4 6bordsrækker fra guldturneringen 24.
september.
Blå række:
1 Henrik & Michael Rübner-Petersen
2 Anette Andersen – Klara Dligazc
3 Otto Rump - Niels Skipper
4 Ole Vøgg Vejle - Verner Schou
5 Peter Madsen - Niels Thomsen
6 Thomas Nielsen - Jan Petersen
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Her skal du have meldesystemet i orden for
at få topkarakter.
Dagens højeste score blev sat af Bente
Kjeldal og Jens Erik Jensen i rød række og
Marie-Louise og Thorkild Foss i grøn
række. De fandt i dette spil topkontrakten 7
ut til 2220 som de eneste par i salen.

Lis & Jytteneia
Hvid række:
1 Rita Carlsson - Birgit Dybbro
48
2 Susanne Anker - Inger Trosbjerg
37
3 Kirsten Matthes - Jens Aage Petersen 23
4 Sonja & Leif Andersen
9
5 Jonna Freisleben - Hans Jørgen Schmidt 8
6 Heidi Baran - Pia Jørgensen
4
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Hvad med et spil??
N/Ø-V

KDBT76
B73
8
D92

Henrik & Michael
Rød række:
1 Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard
2 Christian Christiansen - Poul Olsen
3 Henning & Jakob Eilertsen
4 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen
5 Lise & Erik Madsen
6 Tage Christensen - Bent Qvist
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Rita & Birgit

Noget anderledes var det i den blå række.
Her var der kun 2 par, der fik lov til at spille
2 . Et par blev presset i 3 og et enkelt par
satsede eller blev presset i 4 .
Ved de 2 sidste borde blev der spillet en
ruder kontrakt hos N/S hhv. 3 og 4 . Det
gav under alle omstændigheder et godt spil,
da der er 9-stik i en ruderkontrakt.

Et lidt kedeligt spil: 2 med 8 stik.
I rød og grøn række fik alle lov at få
kontrakten for de 2 .
I den hvide række var de 4 af de 6 par i 3 .
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Nu er det jo ikke de store scorer, der giver
point i en makkerparturnering. Hvis alle
spiller 2 med 8 stik og du spiller 2 ut med
8 stik, ja, så får du en top. Dette blot med en
forskel på 10 point.
I en holdturnering bliver det et lige spil, da
forskellen skal være mindst 20 for at opnå
IMP-point. Her spiller differencen altså en
betydelig større rolle, men det er en helt
anden snak.
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Nye regler
Der er kommet nye
bridgelove. Vi bringer her en
af de nye ting. Dette er jo
noget, der sker for alle
spillere, så læs med.

Fejlgreb og fortalelse: Ikke længere krav
af typen »uden tænkepause«
Når man har besluttet sig for at melde fx
1ut, men man ved en mekanisk fejl får 2ut
op af kassen, er der tale om et fejlgreb.

Hvis det opdages og man gør opmærksom
på det, inden makker har meldt, er der tale
om et fejlgreb. Det nye er, at der ikke
længere er krav om, at man reagerer uden
tænkepause (§ 25A1).

Jeg har fået en god ide. 😊
Hvorfor ikke bare kopiere fra de gamle
blade i stedet for at skrive det hele igen.

Når man som spilfører har besluttet sig for
at spille fx 8 fra bordet, men man ved en
fortalelse får sagt noget andet (fx »ruder
otte«), skal fortalelsen rettes, hvis man gør
opmærksom på den, før næste kort spilles
fra spilførers egen hånd eller fra
bordet. Det nye er, at der ikke længere er
krav om, at man reagerer uden tænkepause
(§ 45C4b).

For 20 år siden:

Fra ”gamle” dage

Lassie er igen turneringsleder

Lassie er denne gang tilkaldt til en mere
afslappet stemning. Denne gang var
problemet, at spilfører ikke fik godtaget sin
forklaring om spilføring, da han lagde ned
for rest. Vest (ham med blyanten) havde

stadig en trumf på hånden, som der ikke var
redegjort for.
Lassie dømte kontrakten én ned, da spilfører
ved lettere uforsigtigt spil ville gå ned. Lige
efter bogen!

Er der sket ændringer???
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Er jeg så dårlig en spiller? (1)
Vest (mig) er kommet i 4 uden at I (du er
Nord) har blandet jer i meldeforløbet. Du
har denne hånd og skal spille ud. Hvad
vælger du?

Meldeforløbet:
Nord
2

Øst
1
Pas

Otto Rump, Skælskør
Syd
1
3

Vest
2
???

Per Granlund, BK 59 Holbæk
BT873

543

765

B8

Du får lige meldeforløbet:
Nord
Pas
Pas
Alle Pas

Øst
1
1 ?
3

Syd
Pas
Pas
Pas

Vest
1
2 !
4

Nu kan du tænke lidt over det. Se sidst på
siden, hvordan det gik.

Din Melding?

Mit bud er 5 , det beskriver bedst min hånd.
Vi er blevet spærret godt og grundigt ud af
undersøgelse om slem.
Med 4-farve i ♥, ville makker have doblet
efter 2 .
Makker har derfor fordelingen 4-3-2-4 eller
4-2/3-1-6/5.
Med 4-farve i , ved makker, at jeg er
renonce.
Hvor er makkers points? Har han
spildpoints i major?
Med ED og ♥EK er der spil for 6 eller 7 .
Med ED K og ♥K kan selv 5 gå ned.
Efter 5 , passer makker med spildpoints,
Ellers går han i 6 uden spildpoints, evt.
korrigeres der til 6♦.
Karsten Meiland, BK 83
Da jeg går ud fra, at min makker er oppe på
dupperne, melder jeg 4 , og regner med at
han præfererer til ruder, hvis hans klør ikke
er voldsom gode, ellers melder han fem klør.
Han har trods alt åbnet, så nogen værdier må
han jo have.

I spiller hold, og ingen i zonen. Øst (makker)
er giver.
Dette er din hånd som Vest.
-

432

EKD432

K432

Makker åbner med 1 og Syd indmelder 1
. Du har en helt naturlig 2rudermelding.
Modstanderne kommer nu med et par
sparmeldinger, og så er det din tur igen.
Hvad gør du og hvorfor?

Er jeg så dårlig en spiller? (2)

Jeg vil foretrække at D!
Nu må makker komme ud af busken!
Sidder hyn med
KDxx
KDxx
xxx
Dxx
må hyn melde 4 , som er en fin kontrakt.
Sidder hyn med
Kxx
Kxxx
xx
EDxx
kan hyn melde 3UT, som er en fin kontrakt,
bare ruderne sidder 3-2
Så det hjælper jo ikke projektet at melde 4
, da 3NT er passeret!
Svend Stenhøj Nykøbing BK
Min melding vil være 4 UT, som beder
makker vælge en minorfarve, hvilket jeg
håber han er med på. Ved ikke at vælge en
klørkontrakt kan jeg ikke have en 5-farve,
men kun en 4-farve, og så må jeg vel have
en længere ruderfarve. Jeg tror ikke på, at
hans point er i spar, så jeg vil i udgang i
minor.
----------------------------------------Problemet er fra et gammelt norsk
bridgeblad. Da jeg ikke får ikke nogen mails
om meldeproblemer fra læserne, må jeg så
gå andre veje.
Det viste meldeproblem er jo ikke just et
super ekspertproblem, så jeg tror også at
mange læsere vil lege med.

Jan Petersen, Kalundborg

Der er selvfølgelig ingen kortfordeling, men
til gengæld en ”facitliste”.
Den får I så også:

Med makkers åbning, er der mulighed for 3
ut – 4/5 kl- 4/5 ruder alt efter meldestil.
Men, da det er hold, vil jeg melde 5 kl, som
makker må kunne se er på en 4 farve, da der
ikke var direkte støtte til kløråbningen ( vi
kan åbne med en tofarve i klør ) det betyder
at makker kan flytte til 5 ruder hvis åbningen
var med en kort klørfarve.

Melding
4
4
Dobl
5
5
6
6

Point
10
8
6
5
5
3
3

Ekspert
12
6
2
1
0
0
0

Læser
47
23
10
0
8
1
0

Jeg var den eneste, der ikke vandt 4 i
aftenens holdturnering. Problemet var, at jeg
ikke kunne forhindre en klørtrumfning efter
udspil af B. Så hvis du fandt det udspil,
var du go`, og spilfører var ked af det.
Ø/ingen
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Som det fremgår af kortfordelingen er det
næsten ligegyldigt om jeg lægger lille klør
fra bordet (øst) eller straks stikker og spiller
hjerter. Syd kommer ind og spiller klør igen.
For at undgå læserbreve om spillet kommer
dette lille efterskrift:
Der var desværre den mulighed, at den
tredje klør på bordet kunne kastes på tredje
omgang ruder. Det så jeg ikke i kampens
hede☹.
Jeg tror ikke de andre havde spillet klør ud,
eller også er de andre i klubben bedre end
mig☹.
Det er så her, du for dig selv kan svare på
overskriftens spørgsmål.

Nå, kære læser, hvor mange point fik du?
5

MELLEMRÆKKEN
Lørdag d. 29. september startede kreds 2 på
årets turnering. Vore 5 hold spillede alle 2
kampe og resultaterne kommer her.
Ingen af holdene kom godt fra start. Bedste
placering har Claus Moesgaards hold med
15,33 KP af 40 mulige på en 8. plads.
De enkelte holds placering efter de første
kampe er nævnt efter række resultaterne.
Mellemrække 1
Niels Jørgen Engel – Ole Colding Olsen
15,24 – 4,76
Ole Colding Olsen – Anne Marie Frøhlich
10,00 – 10,00
Ole Nr. 9 med 14,76 KP
Mellemrække 2 X
Claus Moesgaard – Niels Trier
1,71 – 18,29
Tommy Madsen – Claus Moesgaard
6,38 – 13,62
Claus Nr. 8 med 15,33 KP
Knud G. Rasmussen – Niels Anker
0,58 – 19,32
Leif Barfod – Knud G. Rasmussen
17,78 – 2,22
Knud Nr. 12 med 2,90 KP
Mellemrække 2 Y
John Maagaard – Allan Christiansen
4,76 – 15,24
Karsten Munch – John Maagaard
10,22 – 9,78
John Nr. 8 med 14,54 KP
Bent Daugaard – Aage Michelsen
5,61 – 14,39
Steffen Yding – Bent Daugaard
16,24 – 3,76
Bent nr. 10 med 9,37 KP

Distriktets pt. bedste par på multiholdlisten
er Ole Colding – Jan Petersen i MR 1. De er
placeret som nr. 8 med et snit på 11,13.

600 IMP ufortjent?
Ole Colding - Jan Petersen sad N/S i dette
spil og holdmakkerne Martin Frandsen Gerda Rasmussen sad Ø/V (naturligvis ved
et andet bord).
Nu er det ikke kun resultatet, der er
interessant. Spillet er et strålende eksempel
på effektiviteten af en spærremelding. Jeg
vil tro, at hele feltet har åbnet med 3 på
Nords hånd. Der er kun 4 tabere på Østs
hånd, så også her har næsten hele feltet
været enige (ét par fik kontrakten for 3 ).
Herfra skiltes vandene
Ole & Jan spillede mod 5 D og
indkasserede 800 IMP, medens Martin &
Gerda lagde 200 for 4 -2.
Sådan et spil er svært at håndtere, men
normalkontrakten var 5 – 2 til 200 (5 af 12
borde).
N/Alle
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En frisk modspiller
Her er resultatet af en aggressiv åbning med
2 på Vest´s hånd i mellemrække 2Y. Med
kun 4 HP en meget dristig spærreåbning i
zonen.
V/Alle
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Sådan må det være foregået, da kontrakten
3ut kom på den aktuelt gale hånd nemlig
Syd. Nord kan ikke melde UT uden
hjerterhold, så her må 3 være meldingen.
Syd har med 12 HP ingen problemer med at
forsøge 3ut (holdspørgemelding er der ikke
plads til), med håb om hjerterhold hos Nord.
Fatalt. Ø/V tager de første 6 stik i hjerter.
Uden Vest´s åbningsmelding er kontrakten
hos Nord, og Øst har et naturligt udspil med
D, og der var 10 nemme stik til Nord.
Det var John Maagaard – Karsten Meiland
(N/S), der her var uheldige. Holdmakkerne
Michael Wonterghem–Lisbeth Søndergaard
spillede mod 3ut hos Nord og spillede
selvfølgelig D ud. Fræk fyr, ham Vest !

Hvad spiller du ud?
Du er Øst. Syd og Vest passer og Nord åbner
med 1 . Du mangler 4-farve i hjerter og
passer. Du skal spille ud mod Nords 3 eller
4 . Hvad vælger du?
73

K94

EBT9

Spillet er fra mellemrække 2X. Det lidt
usædvanlige var, at alle spillede spar ud fra
Øst´s hånd. Det er sjældent set at 12 af 12
spillere vælger samme udspil.
Slutkontrakten blev 4 for 7 par, medens
resten stod under udgang. De 10 stik var det
forholdsvis nemt at få.
Fra vores distrikt var Jesper Stokholm og
Hans Olesen (Knud G.´s hold) i 4 , medens
Thomas Nielsen – Hans Ulrik (Moesgaards
hold) blev i 3 .
S/ØV
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K94
EBT9
E963

EKT6
832
82
DB74
Næste runde i mellemrækkerne spilles først
11. november, så der går lidt tid inden vi
bringer nyt fra turneringen.

Reserver dagen nu !
26. november er der
distriktsmesterskab i
åben par.

E963
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Distrikts hold
Søndag d. 1. oktober blev årets turnering
skudt i gang. Alle hold spillede de 2 første
kampe og det gav denne stilling:

Serie 1
1 Gunhild Gundersen
2 Helle Bergmann
3 Hanne Knudsen
4 Henning Madsen
5 Gunna Steffensen
6 Ib Larsen
7 Christian Christiansen
8 Kirsten Schou
9 Helga Kaldau
10 Peter Madsen

28,83
28,63
24,14
23,39
22,43
19,08
19,03
18,65
8,05
7,77

Serie 2
1 Ingelise Meiland
2 Anders Sisbo
3 Martin Rather
4 Jonna Kjelkvist Larsen
5 Inger Trosbjerg
6 Bent Larsen
7 Lise Madsen
8 Inge Düz

31,67
30,65
30,44
24,24
17,68
13,12
12,20
0,00

Når jeg skal finde spil til bladet, plejer jeg at
køre ned over resultaterne for at finde
afvigelser. Jeg fandt dette spil til skræk og
advarsel.
Når man er alene i zonen, skal man være
varsom med at melde. I dette spil åbnede
Nord med 1 , og trods zonestillingen har
Øst en rimelig hånd til at melde spærrende 2
ind. Syd kan nu doble negativt eller sætte
sig på lur. Så kommer vi til Vest. Det er her
man skal tænke sig om. Der er sikkert ikke
mange trumftabere, men med Øst´s max 10
HP er der ikke nok til at vinde. Det bliver
altså en spærremelding af de tvivlsomme at
melde 4 , selv støtte til 3 kan være
katastrofal. Lidt fristende hvis Syd melder
pas. Der burde være 5-6 tabere i sidefarverne. Ideen er altså ikke god.
Skulle N/S have slem i kortene til 980 er 800
ud ikke en katastrofe, men hvis de ikke har
eller ikke melder den, så er 800 alt for
meget. Beviset kom da også. 4 D med 6
stik til -1100.
Kun et enkelt par fik meldt hjerterslemmen.
Pas på i zonen, men det vidste du da godt,
ikke?
Det var et spil fra serie 1. Det er imidlertid
de samme spil, der spilles i begge rækker.
Også i serie 2 var kun et enkelt par i slem.

Et godt offer?
N/Ø-V

B6543
D4
DT53
D8

EKT9532
B94
EK4
N
V Ø
S

ED
87
E762
T9762

KT9872
B6
K8
B53

En af mine kæpheste er, at med 24 HP skal
man altid i udgang i en holdturnering i ut
eller en majorkontrakt. Flere spillere stiller
sig undrende. Dem om det. Der er udgang
flere gange end ikke, og så er der point at
hente specielt i zonen. Nu vil nogen måske
sige, at jeg kun viser spillet for at bevise
mine store evner som spåmand. Vi ser hvor
mange, der var i udgang i dette spil.

Serie 1: 5 par af 10
Serie 2: 2 par af 8
Sværest var det at vinde for Øst med B i
udspil. Det skete ved et enkelt bord, hvor det
ikke lykkedes at skrabe 9 stik sammen. Alle
par i serie 1 fik et udspil i hjerter mod de 3ut.
I begge rækker gik et enkelt par ned, men de
5 andre par fik enten 9, 10 eller 11 stik i 3ut.
N/ alle

ET
BT83
764
K743

indbyder til

D984
D75
B85
BT2
N
V Ø
S

Skælskør og omegns
bridgeklub

Solskinsturnering
K765
K
ED932
E95

B32
E9642
KT
D86

Søndag d. 5. november 2017
Kl. 9.30 – 18.00 i Kirkeskovhallen ved
Kirkeskovskolen Næstved Landevej 632
4243 Rude (turneringstelefon: 40 45 68 13)
Turnering:
BridgeMate Styrkeopdelte rækker efter
handicap.
Præmier:
Sølvpoints Vin-, spurt- og trøstpræmier

Bedste multihold har
John Erik Nielsen – Hans Jørgen Kolding
fra Gunhild Gundersens hold med 16,67 i
serie 1.
I serie 2 toppes beregningen af Niels
Bertelsen – Kirsten Castberg fra Anders
Sisbos hold med 14,63.
Turneringsleder var på denne første
turneringsdag John Maagaard.
Kun enkelte gange måtte han løse problemer
for spillerne. Det er fint, at der er så lidt brug
for ham. Det viser at spillerne i stort omfang
holder sig til reglerne.

Pris:
kr. 300 inkl. frokost og kaffe/te
Vin, øl og vand kan købes
Rygerestriktion:
Efter gældende regler
Tilmelding:
indtil 22. oktober 2017 – eller indtil
fuldtegning.
Otto Rump 40 45 68 13
e-mail: otto@rump.dk
betal ved tilmelding på konto 6150 1731212
- husk navn!
Tilmeldinger godkendes ved betaling og
fremgår derefter af vor hjemmeside.
Catering: Odd Fellow Søsterloge nr. 80
”Iris”, Skælskør.
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