BRIDGE
I Vestsjælland
Har du lagt mærke til,
at jeg ved resultater i
distriktet har valgt
også at notere klubtilhørsforhold. Det er
min fornemmelse, at
dette
har
større
interesse for læserne end point. Måske
skulle jeg prøve at få begge dele med. I
øvrigt har jeg næsten ingen indsigelser fået
mod bladets indhold. Har du noget du kunne
tænke dig at skrive om eller læse om i
bladet, så lad mig høre fra dig!

Nr. 7 17. årgang: Marts 2018
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk

Fra ”gamle” dage
For 20 år siden:

5927 7761
Der gik kun få dage efter at sidste nummer
var sendt ud, før redaktionen modtog dette.
Da vort blad ikke har den store udbredelse i
Danmark, var det ikke sandsynligt at høre
fra kattens værn.
Der var i stedet for en af distriktets spillere,
som det åbenbart lykkedes at træde over
tæerne. Her er hvad stod i brevet
Må vi så blive fri !

Distrikts hold
og

MELLEMRÆKKEN
Har ikke spillet i februar

Til redaktionen,
Jeg er meget skuffet over billedet af de
bridgespillende, tobaksrygende og halvfulde
katte i sidste nummer. Min stakkels kat blev
vildt chokeret over det viste billede. Det er
endnu ikke lykkedes for mig, at få den til at
forstå, at det bare var en tegning.
Jeg håber, at den vil komme sig i løbet af et
par dage. Jeg tog et billede af den straks den
havde set bladet.
Husk fremover at tage hensyn til vores små
uskyldige venner.
Med hilsen
Sfdstf Ssdjhs, Kalundborg BK

Var det en misforståelse? 😊
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Min hemmelige
makker

Vi var inviteret som substitutter til en
holdkamp i naboklubben. Det var gået
rimeligt i de første spil, og så dukkede dette
op. Jeg var Nord denne aften. Meldingerne
gik som vist, og der var set fra min hånd
ingen problemer i det. Jeg lagde hånden ned
og makker smilede. Vest var udspiller og
han startede med B. Der så ikke ud til at
være problemer i spillet, men der gik
alligevel hen imod 1 helt minut inden
makker bad om en lille ruder. Øst kaldte
med 4. Makker måtte da have stolet på at
jeg havde 3 og ikke 0 esser. Hvad var så
problemet?
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måtte desværre af med et klørstik, men det
var altså også en helt særlig fordeling.
Det var i første halvleg og kaffepausen var
nært forestående. Ved opgørelsen viste det
sig at vi fik et superspil. Modstanderne var
kommet i 7 , som gik 2 ned også med
ruderudspil!
Makker havde selvfølgelig en længere
kommentar, da de 17 IMP blev noteret.
”Der var 2 spørgsmål i dette spil. Det første
var om jeg skulle melde 6 eller 7 . Makker
havde max 14 hp og jeg selv 18hp. Det bliver
max 32. Det siger sig selv, at storeslem var
udelukket under normale omstændigheder.
Jeg mente, at 6 måtte være oplagt.
Næste spørgsmål var så om 6 kunne
sættes. Hvis både hjerterne sad 4-0 og B
sad fjerde kunne det gå galt. Det var dog
ikke så sandsynligt, at samme hånd havde
både 4 hjerter og 4 klør. Vest måtte gerne
have 4 hjerter, for så var der nok ingen
klørtaber, da bonden så formodentlig var til
knibning gennem Øst. Jeg måtte derfor sikre
mig at jeg kunne fange alle 4 trumfer, hvis
de sad hos Øst. Som de sad, var det da en
god spilleplan, ikke?”

Skolebridge Gunna Steffensen
Igen i år er der bridge på skoleskemaet på
Skovvejens Skole i Jyderup. I modsætning
til sidste år, hvor bridge var en del af
valgfaget idræt for skolens ældste klasser
(7., 8. og 9. klasse), og et forløb strakte sig
over godt 3 måneder, er det i år en fast del
af en 6. klasses normalskema, således at
eleverne har en ugentlig dobbelttime med
bridgeundervisning i hele skoleåret.
En fast underviser bliver bakket op af 5-6
hjælpere – alle bridgespillere fra Jyderup
Bridgeklub. Timerne er tilrettelagt således,
at der er ca. ½ times undervisning, hvorefter
der bliver spillet kort – ved 5-6 borde med
en hjælper ved hvert bord.
De fleste elever finder spillet sjovt. De
sætter pris på makkerspillet, som de fleste

synes fungerer godt. Men de lægger ikke
skjul på, at der er mange regler, som for
manges vedkommende er meget svære at
huske. Vi håber naturligvis, at nogle elever
er blevet så bidt af bridge, at de vil fortsætte
med at spille det, når kurset er slut.
For tiden overvejer vi, hvilken form der er
den bedste. Vi har været glade for at kunne
undervise en hel klasse i et helt skoleår trods
de vanskeligheder, der naturligvis er med at
få alle med. Men måske er det mest
hensigtsmæssigt at tilbyde bridge som
valgfag. Den diskussion har vi til gode med
skolens ledelse.
Med i vores overvejelser er også at tilbyde
frivillig bridge efter skoletid i næste sæson,
hvis tilslutningen viser sig at være stor nok
(mindst 8 elever).

Ih, altså, ham makker.
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Makker spillede nu en lille hjerter fra
hånden, og Vest viste renonce. Øst´s trumfer
blev nu knebet ud ad et par gange. Makker

I god tid
Vi er godt nok lidt tidlig på den, men
tilmeldingsfristen for disse 2 turneringer i
april ligger før næste nummer udkommer.

Begynder kval 8. april
Landshandicapturnering 8/4
Hold øje med distriktets hjemmeside
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Din Melding?

John Heidelbach, BK 83

Jan Petersen, Kalundborg

Åbner har 2 muligheder efter 3ru:
- med 2 eller 3- kortstøtte i hjerter melder
han 3hj. - med 4-kortsstøtte i hjerter afgiver
han laveste cue-bid.

Jeg er ikke enig i overførslen til hjerter.

Den anden mulighed gør det "nemt" for
svarer, som blot går videre med
slemsystemet.

Der skal overføres til klør via 3 spar.
Efter overførslen Trelder vi i 4 ruder.
Ved negativt svar, fortsættes i 4 ut, hvor
både klør konge og dame kan findes,
sammen med de øvrige esser.

Hurra, så kom der endelig en mail fra en
læser, der godt kunne tænke sig at høre,
hvad ”de kloge” ville melde i denne
situation. Indsenderen mener, at overføring
til 3hj er standard, så det gør vi her.

Hvis åbner melder 3hj melder svarer
naturligt 4kl i vores system = svarer har nu
afgivet sleminvit i hjerter og klør. Lover
mindst 5-5 i de 2 farver.

Ved positivt svar på Trelden i 4 ruder,
fortsættes med Trelde i 5 Ruder, som beder
om antal esser uden for ruder, hvorefter der
er mulighed for yderligere Treldespørgemeldinger, hvis de nødvendige
”esser” er til stede.

Din makker åbner med 2ut. Du melder 3
som overføring. Hvad melder du efter
makkers 3 ?

Svarer præferer nu på denne måde: 4hj = jeg
har 3-kortsstøtte! 4ru / 4sp er derimod
laveste cue-bid med klør som trumf. Vi
spiller Trelde / Roman Keycard Blackwood
herefter (1430 ved major / 3014 ved minor)

Det største problem i dette meldeproblem er,
at afsløre om makker har klør K og D, som
begge er nøglekort, hvis man skal i 7
klør/hjerter.

Her din hånd:
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-
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Der er vel ikke den store forskel, om det er
makkerpar eller hold. Vi kan sige, at
zonestillingen er lige.
Svend Stenhøj Nykøbing BK
Med min makker spiller jeg et 2ut system,
hvor 3 hjerter ovenpå meldingen 3 ruder
viser tilpasning til hjerterfarven (min. 3farve). Hvis der ikke er tilpasning skal han
enten melde 3 spar med en 4-farve i
spar ellers 3 ut.
I dette tilfælde vil jeg under alle
omstændigheder melde 4 klør. Denne
melding vil så have forskellig betydning af,
hvilket system man spiller. Hvis åbner i mit
system ikke har tilpasning til hjerter betyder
meldingen 4 klør, at jeg har en klørfarve, og
efterfølgende vil jeg så gå efter en slem i
klør, idet makker som minimum må have en
3-farve i klør, når han ikke har 3 hjerter.
Hvis han har tilpasning til hjerter er 4 klør et
cuebid med hjerter trumf, og så vil jeg gå
efter en slem i hjerter.

Hvis klør bliver trumf, skal svarer have
placeret både klør K og D hos åbner samt de
manglende (relevante) esser. Hvis det er
tilfældet at alle er tilstede kan svarer tælle til
13 stik: 1 i spar, 5 i hjerter, 1 i ruder samt 6
i klør. Slutkontrakten bliver så 7ut.
Hvis der skulle mangle et es er det helt
afgørende, om åbner har ruder es eller ej.
Her er der lidt større udfordring for svarer,
hvis hjerter er trumf - hvis klør er trumf har
han allerede fået at vide om åbner har
kontrol i ruder efter dennes cue-bid. Der er
ingen sikkerhed for om cue-biddet i ruder
viser ruder es, men sandsynligheden er stor.
Altså, hvis der mangler et es bliver
slutkontrakten 6 hjerter / 6ut / 7 hjerter eller
7 klør afhængig af ruder es, forudsat at åbner
har klør K + D også.
Mht til at lokalisere ruder es kan Trelde og
Cue-Bids føre frem, medens eksempelvis
Coleour vil have problemer, såfremt man vil
anvende 4klør naturligt i denne sekvens.

Jeg går ud fra, at makker gennemskuer, at
jeg mindst har 5 klør, når jeg passerede 3 ut.
Her har vi så spillet, hvor topkontrakten er
7ut.
Ø/ alle
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Per Granlund, BK 59 Holbæk
6 viser 5 hjerter og en længere klørfarve.
Så kan makker vælge.
4 er Gerber, 5 er cue og 5
er
Voidwood. I alle tre tilfælde forsvinder
klørfarven.
I vort system ville vi have overført til
klørfarven først, derpå vist 5 farve hjerter. (2
ut – 3 - 4 - 4 ).
Nu starter en serie cuebids (4 - 5 - 5 5 ) makker kan nu se om vi skal ende i 6
eller 7.

En pralebonde?
Her er et sjovt kort. Er det ruder 7 - eller som
J i siderne antyder - en bonde? Mit gæt er, at
det er ruder bonde, der har fået sidste stik på
ruder 7 😊.

Karsten Meiland, BK 83
Er ikke enig i at spilleform er betydningsløs,
idet man altid ved, at der er fit i klør, og slem
derfor er mere sandsynlig i klør end i hjerter.
Tilbage til de 3 hjerter. Jeg vil melde helt
naturligt 4 klør, da jeg går benhårdt efter
slem. Det letteste er, hvis der nu svares 4
hjerter, da jeg nu kan trelde i spar, Har åbner
derimod klørtilpasning kan han starte en
cuebidserie, som forhåbentlig også vil føre
til slem.

Ak ja, de kinesere
3

HØNG BRIDGEKLUB
Kyndelmisseturnering 4/2

140 spillere var mødt op. Det kan sikkert
irritere distriktets bestyrelse, at så mange
møder op, når distriktet har problemer med
at samle bare 40 til deres arrangementer. Jeg
kan huske, at man engang for år tilbage
arrangerede en B-række i forbindelse med et
distriktsmesterskab. Det gav mange flere
deltagere. En go´ ide?

Blå række

1 Thomas H. Larsen-Niels J. Jensen Hø 38
2 Vensche Sørensen-Karen Møller Høng 29
3 Alice Winterberg-Knud Nieman Kal. 18
4 Gurli G. M. Visler-Margr. Olsen Kal. 10
5 Ole A. Riis-Benny Hansen Kbh/Ældres 0
6 Marianne & Hans G. Christensen Høng -2
7 Hilda Birkholm-Anette Nielsen Sorø -3
Rød række

Lilla række

Erling
Jensen
var
dagens ”dommer”. Der
blev ikke appelleret, så
alle må have været godt
tilfreds
med
hans
indsats.

hcp snit 19,37

1 Annette Prehn-Thomas Nielsen Stu/Ka 46
2 Jan Petersen-Niels Olsen Kalundborg 29
3 Chr. Christiansen-Jan Christiansen Kal. 28

4 Lis Hjort-Poul Olsen BK 83/Kal.

16

4 Pia Larsen-Vagn Brobæk Kalundborg 16
6 Dagny Lundgaard- Carl Erik Møller Ka 12
7 Hans Kierkegaard-Jens Meedom Blaks. 8
Grå række

hcp snit 25,52

1 Bente Kjeldal-Jens E. Jensen Sorø
2 Lene & Birger Jensen Høng
2 Per Hansen-Henrik Kjærgaard Jyderup
4 Heidi & Per Quist Nielsen Jyderup
5 Tove & Flemming Nielsen Lejre
6 Inger Trosbjerg-Susanne Anker BK83
7 Jette & Mogens Jørgensen Blakset
Orange række

59
31
31
21
2
1
-1

hcp snit 32,84

1 Morten B Nielsen-Jimmy Jørgensen Is
2 Mogens Hasselriis-S. E. Madsen Høng
3 Gunna Steffensen-Bente Øxseth Jy/Ka
4 Flemming Hansen-Arne Astrup 83/Hø
5 Lene & Poul-Michael la Cour BK59
5 Helm. Pedersen-H. Lundsgaard Hø/83
7 Helle & Sven Ravn Ringsted

86
61
32
23
16
16
11

hcp snit 45,42

1 Berit Dundal-Lisb. J. Nielsen Hv/Reinh 77
2 Jette Brown-Jens-Ole Andersen Hornb 36
3 Ellen & Arne Frederiksen Høng
23
4 Peter Sveistrup-Torsten Nielsen Høng 22
5 Grethe & Georg Würtz SpD/Ringsted 13
6 Kis Jørgensen-Mogens Frederiksen Hø 10
7 Ruth Østergaard-Jytte Wittrup Hø/Ka -3

Resultater (bedste halvdel)

”Systemfejl”

hcp snit 37,04

Når man glemmer systemet, koster det point
9 ud af 10 gange. De andre 9 gange får du
ikke, men her er beretningen om den 10.
gang.
Det er kun med hjælp fra modstanderne, at
noget sådant lykkes.
Makker og jeg havde holdt møde om eftermiddagen før aftenens holdkamp. Bl. a.
havde vi aftalt, at 2 efter en sans åbning
var overføring til 3 , som man kunne passe
til flytte til 3 , som var for at spille dér.
Efter 2 passer åbnede makker med 1ut. Ø/V
passede til det hele. 2 fra mig (Syd) og
makker meldte 3 som aftalt. Jeg flyttede
til 3 , og så tog fanden ved makker.
Her er meldeforløbet:
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S/ingen
Vi må lige vise mestrenes formidable
”næse”. De fandt denne 50% slem med kun
22HP til rådighed. 6 er usættelig med E
foran kongen.
Har man set mage!
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ruderstik og et sparstik til fjenden. Hvordan
med min hjertertaber?
Ja, lykken står den kække bi. Vest spillede
hjerter inde på E. Et rigtigt gæt og kontrakten var i hus.

Har du og din makker fået
revideret jeres systemkort for
nylig?

”Søvnig” sad i plads!
Igen et spil ét ud af 10. I
dette spil sad jeg Vest og
åbnede med 1 . Næste
hånd dobler og makker
støtter til 2 . Syd
strammer sig an og
prøver med 2 . Syd ender nu i 5 ruder, som
vinder!!!! Kan du vinde uden hjælp, når
K sidder efter esset? Nej, vel!
V/ ingen
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Udspil 9 (py-ha)
Det var jo fint, at fjenden ikke startede med
2 sparstik. E skal de jo have.
Nå, jeg tog E, K og D. Den sidste blev
trumfet og jeg overtrumfede. En lille ruder
mod kongen blev ikke blev stukket. T
med sparafkast. En klør mere trumfes og
Vest bliver sat ind på E. Nu er der kun et

ET93
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5
Nu kan du fundere lidt på, hvordan det gik
til. Makker var ikke specielt i topform. Mere
på side 7.
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Seniorhold ¾ febr.
Det var i år Slagelse Bridgecenter, der
lagde hus til denne finale for seniorhold.
Der var spillere fra distriktet, der deltog selv
om de dannede hold med et ”udenbys” par.
Peter Møller-Nielsen sender denne rapport.
Tidligere
læsere
af
Vestsjællands
distriktsblad vil vide, at vores hold
overraskede i den indledende østpulje og
dermed kvalificerede os til A-gruppen i
danmarksmesterskabet for seniorhold.Hvad ventede der os mon. Vi skulle jo nok
kæmpe om sidstepladsen mod det
tilsvarende formodede bundhold fra
vestpuljen, men ville vi blive helt udraderet?
Vi mødte vores ”bundkonkurrenter” fra vest
allerede i første kamp. Det gik fint. 15,58 –
4,42 til os, så på det tidspunkt førte vi
turneringen dog med 8 kampe og 96 spil
tilbage.
Nå, men Jeppe var jo ikke i himmerige i lang
tid. I næste runde var vi oppe imod et hold
garvede jyske kæmper 19,44 til jyderne og
0,56 til os. – Nu ikke tabe fatningen. Efter
10-10 mod Schaltzerne og 15,99-4,01 over
Flemmings Dahls hold – var vi alligevel
ikke i gang med at blive totalt udraderet.
Da turneringen blev afblæst, endte vi som
nummer ni ud af de ti hold og dermed som
vinder af bundkampen. Alt i alt et
resultatgennemsnit på 7,54 med 10 som
middel. Det skammer vi os ikke over i det
selskab.
Nu et spil fra næstsidste runde. Et spil der
var lige ved at afgøre placeringen af
danmarksmesterskabet.
Gitte og jeg spiller NS mod H.K. Sørensen
og Niels Henriksen som ØV.

V/alle
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Meldingerne gik 1NT (12-14 HP) fra
makker. Dobler (styrke) fra øst. Vi spiller et
lidt kompliceret flugtsystem, der hedder
Nilslands slinkninger – det samme gjorde
vore modstandere i øvrigt også.
Som syd havde jeg to muligheder,
(1) at passe, hvorefter makker skal holde
åbent med en redobling som jeg kan passe
ud (eller vise nogle 4-4 varianter) eller
(2) selv at redoble, hvorefter makker skal
melde 2 klør, som jeg kan flytte til 2 ruder
for at spille.
Det var jo skrappe folk, vi var oppe imod, så
jeg valgte den mere sikre variant (nr. 2).
Altså redobler fra mig i syd. Pas fra vest og
pas !!! (i steder for 2 klør) fra makker. Øst
forhørte makker om meldeforløbet og kunne
på forklaringen konstatere, at trætheden
havde indfundet sig sent søndag
eftermiddag. Øst valgte derfor at ”stå”
redoblingen. Min puls var på sit højeste 😊
Øst tog sine tre topklør og rejste sin 5. klør.
Derefter var Gitte ikke sen til at tage resten
af stikkene. Til de der ikke er så stærke til
hovedregning, kan det oplyses, at 1 NT
redoblet med 10 stik giver 1960, der,
fratrukket makkernes tab på 300 ved det
andet bord, gav 1660 og dermed 17 imp til
os på spillet.

Havde øst-vest sanset også at tage deres fire
hjerterstik, havde vi kun fået 6 stik og
dermed et slutresultat på 12 imp til vore
modstandere og vunden kamp med 18-2.
Dette resultat ville havde bragt vore
modstandere op på 111,54 KP for hele
turneringen, der blev vundet med 112,03
KP. En sølle difference på 0,49 KP.
Efter kampen undskyldte Gitte sin
forglemmelse af systemet og fik - med et
stort smil fra modstanderne – at vide, at der
behøvedes ikke nogen undskyldning. De
kunne jo bare have sat kontrakten.

1 Aase Bach Jensen-Joan Meyer Korsør 96
2 Sanne Voss-Ivan Jørgensen Tuse Næs 72
3 Arne Astrup-Flemming Hansen Høng 70
4 Jonna Freisleben-H. J. Schmidt Ko. 51 39
5 Bent & Bjarne Hansen BK 83
32
6 Susanne Ladefoged-Per Rasmussen Ka 31
7 Helle & Erik Skov Sorø
25
8 Tove Christensen-Anette T. Hansen Sk 22
9 Rosa Torstensen-Jan Barotholin Glum 21
10 Lone Blume-Kitna Jørgensen Sorø
13
11 Lars Juel-Per Soldath Nyk/Køge
11

Sådan er det at spille mod stærke
modstandere – ingen sure miner. Det gjaldt
i øvrigt hele turneringen igennem.
Der var også et rent vestsjællandsk hold
med, idet de to ægtepar Meiland og
Maagaard deltog i finalens D-række, hvor
de opnåede en hæderfuld 5.-plads blandt de
10 hold.

Klubspillermesterskab 25/2

Mestrene Aase & Joan
Korsør KBK & Korsør 51

Hvem er det så, der var kvalificeret til at
deltage? Invitationen gav svaret.
Spilleberettigede er alle medlemmer af
klubber i Distrikt Vestsjælland uden titel
eller højst 2* klubmester. Skæringsdag
for DBf medlemskab er 1/9 2017 og for
titel den 1/1 2018.
18 par var mødt op sammen med 5 par fra
andre sjællandske distrikter. Det kostede
bare en halvtredser at være med til denne
halvdagsturnering. Laveste par-handicap
var 30,24 og højeste 51,85.
I får resultat for den bedre del og et par
billeder:

Nr. 2 Sanne & Ivan
Tuse Næs BK

5

DISTRIKT VESTSJÆLLAND
spillede
SENIOR-PARTURNERING
SØNDAG
DEN 11.
FEBRUAR

S/ingen
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Der var fremmødt 12 par, som dystede om
mesterskabet. Du får her TOP-6:
1 Otto Rump - Niels Skipper Sk/BK 83
2 Dagny Lundgaard - Jan Petersen Kal.
3 Ege Christiansen - Per Granlund BK59
4 Svend Stenhøj - Ole Svinth Ny/Sv.
5 Ingelise Meiland - Kirsten Ellekjær
6 Sonja & Leif Andersen Korsør Kontr.

81
43
37
15
10
8

I sidste runde mødtes 1´erne og 2´erne. I
dette spil blev skabet sat på plads. Jan og
Dagny syntes sikkert, at der måtte et sving
til, men det blev ved håbet. De prøvede en
hjerterslem, men måtte 2 ned til en bund.
2. pladsen kom dog ikke i fare, dertil var
afstanden for stor til 3´erne inden runden.
V/alle
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Mestrene Niels & Otto

Springcup 2018
Søndag den 18. marts
kl. 9.30 – ca. 17.30 i Kaarsbergcentret
Dr. Kaarsbegvej 3, Sorø
Startafgift:
inklusiv 3 stk. smørrebrød, kaffe og the,
300 kr.
Betales ved tilmelding til konto 1551
0363480 (husk navn)

Turneringsafvikling: Bridgemate, EDBlagte kort, og seedede rækker efter
handicap.
Nr. 2 Dagny & Jan

Turneringsleder: Søren Pirmo

Der var et par spil, der var lidt usædvanlige,
og dem slipper vi ikke uden om.

Turneringsleder var Ib Larsen, som efter
sigende ikke havde meget at lave. 2 x
kulørsvigt var vist det hele.
Han ses i øvrigt i baggrunden af billedet af
mestrene.

Først skal vi se etterne mod treerne med
Niels og Otto som Ø/V. De var som eneste
par nået i slem. De spillede 6 med T i
udspil. Det gav 13 stik. Dårligste resultat var
5 13 stik. Alle fik naturligvis 12 eller 13
stik, men kunsten er at melde slemmen.
Spillet øverst i næste spalte.

Afholder
Åben parturnering

Tilmelding:
senest 5/3 til Ib Larsen,
tlf. 5783 5752,
E-mail joiblar@stofanet.dk
Tilmelding godkendes ved betaling og
fremgår derefter på vor hjemmeside,
www.sorøbridgeklub.dk

En af fordelene ved så få par var, at vi var
hjemme inden det blev mørkt. Andre fordele
er det svært at få øje på. Det er lidt trist, at
så få stiller op. Der er jo ikke meget andet at
tage sig til sådan en søndag i februar.
Der blev spillet 4 spil mod hvert par, da der
skal altid spilles mindst 42 spil i en turnering
om sølvpoint. De 2 bedst placerede par, der
ønskede at tage til DM fik dertil turneringsgebyret betalt.
Lidt vinpræmier blev det også til, desværre
ikke til alle 😊.

Sorø Bridgeklub

Nr. 3 Ege & Per

Max. 36 par

Sølvpoint
Vinpræmier
Sølvpoints tildeles elektronisk.
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Pokalturneringen
Der var lagt op til nogle
forholdsvis tætte kampe i
4. runde d. 25/2.
Vi starter lige med resultatet fra 3 af de 4
kampe og som altid med vinderne i blåt.
Som det kan ses af modstandernes
hjemmeklub, slap alle 4 hold for at krydse
Storebælt. Der er langt hjem fra Jylland efter
en tabt kamp. Det er i hvert fald min
erfaring😊.
Ib Larsen – Henning Druedal, Køge
Spilles 4. marts
John Maagaard – Mads Refshauge, Rødovre
23-143
Peter Møller-Nielsen – Thomas Würtz,
Lyngby 38-98
Steffen Kristensen, Ballerup - Jan Petersen
25-75

Ø/ø-v

T42
KDT
KBT42
83

Vi vandt de første 8 spil, men styrtdykkede
derefter. Her er et godt og et uheldigt spil.
Først en slem med en dame ”ude af plads”.
V/alle

ET
BT52
ET5
D632

752
9874
84
BT98
N
V Ø
S

Spillet er også fra 4. sektion, hvor vi fik
ørerne i maskinen med følgende fordeling:
V/Ø-V
D6
964
98765
DT5

N
V Ø
S

K87
E7
E3
EKB642
Peter og Gitte havde ikke noget problem og
vandt 4 med 11 stik. Ved vores bord kom
modparten i den aktuelt rigtige farve, men
stoppede med et meldekiks i 3 , som uden
problemer tog 12 stik (14 hvis man topper
sparene og kniber i klør efter trumfning af
en ruder).
Meldinger var gået sådan.
N
D

Fra Peter Møller-Nielsens kamp

EB953
B8532
D
97

Ø

S

P

1
3

V

1
Alle pas !

Det var nok Prebens indmelding i ruder og
den efterfølgende dobling, der gav
problemet. En sparmelding havde været
bedre evt. efterfulgt af en eller flere
hjertermeldinger.
Peter havde lavet verdens bedste rødspætte
filéer. En halv sejr!
Fra Jan Petersen:

KB983
KD3
K2
EK7

D64
E6
DB9763
54
Ser det ikke forkert ud at knibe gennem
Syd? Det gjorde jeg heller ikke. Øv! En 50%
chance. De fremmede var ikke i slem.

Vores 4. Rundekamp i pokalen
forløb godt. Vi endte med en 75 –
27 sejr efter 32 spil.
Vi spillede mod et hold fra Mellemrække
2X Steffen Kristensen, som ud over fin
forplejning var et hyggeligt hold at møde.
I 4. sektion vandt vi med 25-17. Lidt heldigt
idet Pia Larsen og Vagn Brobæk vandt en 7
klør, som var afhængig af en konge i plads,
samt en lilleslem som vi meldte, og de ikke
fandt ved det andet bord.

KB62
????
E??
??

EDT754
K
8732
B9

N
V Ø
S

983
E6
KB4
KD643

??????
D??
E???
N
P
P
P
D

Ø

S

2ut § P
3 ± P
3ut
P
alle pas

V

2 ¤
3 |
3 #
4

¤ = 6-farve i major eller stærk minor.
§ = spørger
| = viser gode point med majorfarve
± = spørger hvilken farve
# = spar
Vi (Niels Olsen og jeg) endte med 2 ned til
500 samt 100 til fjenden ved det andet bord,
hvilket blev betalt med 12 imp ud.
Noget af fordelingen mangler, da det var en
udekamp. Red.
Fra John Maagaard:
Som du kan se på resultatet deltog
Karsten Meiland og undertegnede
ikke i kampen.
Jeg var i Skagen og Karsten syg. Jeg kan
således ikke bidrage med noget fra kampen.
Hilsen John

”Søvnig” sad i plads!
Her er forklaringen.
Makker havde ikke
bemærket at Nord
havde 18 HP. Makker
havde åbnet og selv
havde hun 8 HP.
Hvor mange havde
spilfører så? Sandsynlig vis 1-2HP. Det var
nok medvirkende til makkers ”uheldige”
spil.
Jeg spillede klør ud og efter 2 x klør
(spilføre kaster en spar) kom 8 fra bordet.
Makker brugte T´en og jeg måtte bruge esset
på bonden. Jeg spillede mig fri i trumf. Ups
makkers dame forsvandt. Nu kom 3 fra
bordet, og makker brugte kongen (glemte
lavt i 2. hånd), og fortsatte i spar. Med
sparene 3-3 hos os var der nu afkast af
håndens 2 hjertere på dee 2 spar. 11 stik!
V/ ingen

D65
E65
E6
D9762

ET93
KB732
K8
EK
N
V Ø
S

K74
D98
DT
BT843

B82
T4
B975432
5

Vent med at tage kortet du vil
spille frem, indtil du har
bestemt dig.
Her kan § 16 om ubeføjede
oplysninger komme i
anvendelse.
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Wonterghem BK 83 sender dette:
Pas er en svær melding!
I spil 6 kom vi i 2 hjerter og gik 2 ned. Det
lyder ikke rart, og det føltes nu heller ikke
sådan!
V åbnede med 1 klør, jeg doblede i N og Ø
meldte en ruder. Nu kunne makker doble og
vise begge majorfarve! Hun skønnede
imidlertid, at klørkonge nok ikke var meget
værd, og så er der jo ikke mange point at
gøre godt med! V meldte 2 klør, og jeg
meldte 2 hjerter, der lovede mindst 16 point,
den passede makker også til. Ved de fleste
borde kom NS faktisk i 4 hjerter
”UDOBLET” med rigtigt mange ned. Hvor
mange stik har ØV i en klørkontrakt. Ja det
eneste udspil fra N som beter 5 klør er
faktisk en ruder, men det er vel nærmest
umuligt!
6
Ø/ØV

EK52
EBT75
KB3
3
DBT3
9
KD98
E86
T974
ED8542
BT76
8764
6432
D52
K9

Ingen kom i udgang
Ingen ØV kom i 5 klør i et andet spil 6. Jeg
åbnede med 1 hjerter i Ø og syd sprang ind
med 2 ruder, nu kunne makker doble
negativt til de umeldte farver. N støttede
fornuftigt til 3 ruder og jeg meldte kun 4 klør
og tre gange pas! Er det mig eller makker
der er en kylling?

6
Ø/ØV

KB53
KB84
8764
K
T962
D8
9
E7652
E53
K
DBT92
E8754
E74
DT3
DBT92
63

12
V/NS

T76
D93
T752
EB4

85
K642
B843
K52

Så her kommer de gode råd!!
N åbner med 1 hj. Og S en spar, N melder 2
kl. Nu ville jeg som S melde 4 kl, som er
sleminvit. Nu skal N give den gas.

D32
B875
9
T9863
EKB94
ET
EKD6
D7

Så kvajede jeg mig!

Udgang på begge leder

Jeg åbnede i Ø med en klør, S 2 spar og
makker meldte 3 hjerter, der lover mindst 5
hjerter. N 3 spar og jeg 4 hjerter, syd 4 spar,
der gik rundt til mig. Nu slog jeg
automatpiloten til og meldte 5 hjerter. I den
måtte jeg aflevere 3 stik til en ned på grund
af den skæve hjertersits. Hvad skulle jeg
have gjort? Ja jeg kunne jo have foreslået 5
klør, som let vinder ved at trumfe en hjerter,
så den femte bliver rejst til et afkast. Øv!!

Til gengæld forstår jeg ikke, at der vindes
udgang på både ØV og NS siden i spil 7.

K72
BT97
D9754
B
D9
T6
KD854
E32
E3
T2
T543
EKD762
EB8543
6
KB86
98

7
S/Alle

D852
KD843
984
3

9
N/ØV

Så gav Henning og Mona den gas i 6 spar
Vest er faktisk slutspillet allerede i udspillet!
De fik spar ud, og det kan spilfører jo selv
gøre. Ikke mange fik 12stik. Kan du klare
den med åbne kort 😊 ?

EBT63
E2
ET6
T62
BT5
KB3
ED98754
K974
976
D752
KB

Der må være nogle modspilskiks. 4 hjerter
sættes vel med spar ud, eller hvad mener du?
Minorstoreslem, som ikke blev meldt!
12
V/NS

KT
EK8763
9
EDB6

D43
B954
D73
T52

985
DT
BT8542
73
EB762
2
EK6
K984

Substitutterne kan
Vi var på skiferie!! Så er det jo heldigt, at
man kan skaffe gode substitutter.
I spil 4 er der ingen, der finder den gode
ruderslem, og der er faktisk en del, der ikke
engang kommer i udgang.
4
V/Alle

DBT6
KB762
ED65

E83
84
B8
EKDB83
K72
ET
K943
T652

954
D953
T72
974

Vest åbner med en klør og N dobler. S har
en rigtig god hånd og må under ingen
omstændigheder ikke nøjes med 1 ruder. Jeg
er overbevist om, at alle mine kursister
meldte mindst 2 ruder. Det er lige før man
har til en overmelding i klør for at vise en
åbningshånd. (man har esser og konger og
alle honnørpoint sidder uden for
klørfarven). 3 ruder ville have vist mindst 5
ruder!
Nu bør N melde klør, for at fastlægge ruder
som trumf og vise, at man har styr på
klørene, og så kommer man da i 5 ruder.
6 ruder er svær at melde, hvis ikke N kan
vise sin renonce i klør. Spiller man med
voidwood, kunne N have spurgt efter esser
uden for klørfarven med 5 klør og fået svaret
5 spar visende to esser, og så er man jo i
seks!
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