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Klar til den nye sæson?
Vi har nu nået 21. august. Det er desværre et
lidt tyndt nummer denne gang. Jeg har ikke
modtaget et eneste spil fra læserne i flere
måneder. Jeg havde håbet på bare lidt fra
DM, hvor distriktet havde mange deltagere.
I må således nøjes med en lille beretning fra
en tur til hovedlandet midt i den lange
hedebølge.
Vidste I, at næsten alle i det jyske spiller
med 4-farver nede fra? Vi er åbenbart
”bagud” her i Vestsjælland 😊.
Min ”jyske” makker fik mig med på den
version af åbningsmeldinger. Det var ikke
noget problem, viste det sig.

2 jyske

5927 7761
For at sikre dig 4 ruderstik spiller du
fornuftigt 5 ud, da du ikke har en sikker
indkomst. Den tager Øst med bonden oven
på makkers tier. 5 spilles nu mod bordet.
Så blev det din tur.
Her er, hvad du kan se:
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Læs mere om spillene på side 4
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Her er du Nord og åbner med 2 . Makker
svarer efter aftale 2 relæ. Vest melder nu
2 og du kommer med 3 , og Øst melder
4 , som makker dobler. Den går rundt til
dig og du prøver nu med 5 , som Øst
dobler. Makker passer. Hvad finder du frem
fra meldekassen efter Vest melder pas?
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”I dette spil var det heldigt, at hjerterne sad
2-2. Så er det ikke svært at vinde. Havde de
siddet 3-1, var spilleplanen mere usikker.
Jeg har så problemer med at komme hjem
for at trække den 4. klør. Jeg kunne dog
vente med at trække den sidste trumf og håbe
på, at der ikke trumfes, før jeg går hjem,
samtidig med at jeg trækker den sidste
trumf.”
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Vest udspil var
6. Makker spillede
yderligere en gang trumf, og i stik 3 sendte
han en klør af sted. Vest blev nødt til at
stikke 2. gang, så han havde et frispilskort.
Makker kom nu ind på hånden i klør og
spillede 8 mod damen. Vest havde ikke
råd til at stikke, da min makker så kunne
kaste 2 ruder fra bordet på den ene store spar
og den fjerde klør. Makker spiller sig hjem i
trumf og kaster en spar på den sidste klør.
Nu sættes Vest ind på E og er tvungen til
at spille ruder eller til dobbeltrenonce. De 10
stik var hjemme. Det så ganske nemt ud,
men det viste sig at kun 1 af de 5 borde
havde meldt og vundet de 4 .
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Smart design ?
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Makker
havde
selvfølgelig
lidt
kommentarer. Han giver megen lærdom fra
sig, men det kniber altså noget for mig at
huske alle de ting, han fortæller.

▪ = mindst 4 hjerter og 5-8 HP.

Syd/ingen

Næste spil:
I dette spil er du Syd. Nord (makker) åbner
med 2 , som er begge major. Den kan Øst
doble og du melder 2 . Der kommer 2
passer og Øst melder 2 ut, som passes ud.

Fra vores makkerparturnering kommer dette spil. Vi havde for et
stykke tid siden vedtaget at spille med omv.
Bergen-svar, hvor 3 viste 9-11 HP og 4
trumfer og 3 viste 5-8 HP også med 4
trumfer. Meldeforløbet voldte således ikke
problemer, da jeg huskede aftalen😊.
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Jeg har fundet 2 spil frem, hvor du får
chancen for at deltage.
N/øv

Min hemmelige
Makker
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MELLEMRÆKKEN
Oprykningsspillet fra mellemrækken til 3.
division i maj måned medførte, at vi nu har
disse 3 hold i mellemrækken.
MR 1:
Ole Colding Olsen
MR2:
Claus Moesgaard og John Maagaard. Der
var ingen oprykker i sidste sæson.

Distrikts hold
Det bliver i år nok en stærk Serie 1 med de
2 nedrykkerhold fra mellemrækken.
I kan andetsteds i bladet se alt vedrørende
tilmelding til Serie 1 og 2.
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Din Melding?

I spiller hold, og ingen i zonen

Svaret bliver sikkert negativt på 4 , og så
er der en ny Trelde i 4 . Vil helst ikke
melde 4ut (Blackwood), da vi så allerede er
på slemniveau!
Hvis åbner viser 2 esser efter 4 satser vi
på 6 . Odds er jo nok, at der højst er 5 i
kortene, så det kunne jo også være en ide
bare at melde dette efter indmeldingen...
Men hvis der er slem i kortene, bliver vi ikke
så populære hos holdmakkerne, hvis vi ikke
i det mindste har prøvet at finde den.

Dette er din hånd som Syd.
B7

K85

E

KDB9432

Makker (Nord) åbner med 1
(mindst
doubleton) og næste hånd melder 2 ut
(mindst 5-5 i rødt, max 10HP). Så er det din
tur.

Svend Stenhøj Nykøbing BK
Jeg vil melde 4 ut efter esser, og det må være
med klør trumf. Umiddelbart må makkers
point sidde i de sorte farver. Hvad der så
sker herefter, er afhængig af makkers svar.

John Heidelbach, BK 83
Hvis vi ellers spiller med 15-17ut, har
makker med stor sandsynlighed 12-14
jævne. Spørgsmålet er, om makker kan have
værdier, der kan berettige til evt.
slemforsøg?! Indmeldingen placerer måske
en del røde honnører?!
Vi spiller med Nær-Fjern her, det vil sige, at
vi behandler kløråbningen som naturlig,
selvom den sikkert ikke er det. Mine
muligheder er derfor:
Dobler = kan doble mindst en af fjendens
farver
3 = krav i den sidste udmeldte farve =
spar.
3 = støtte til 4kl (kan være anstrengt!) eller
mindst udgangskrav i klør.
3 = naturlig, ikke krav (inviterende)
3ut = for at spille.
4 / 5 = for at spille, limitmelding.
Meldingen bliver altså 3 . Hvis makker nu
melder 3 (naturlig), vil 4 fra mig være
Trelde, og makker ved så, at jeg har den
stærke variant med sleminteresse.

Per Granlund, BK 59 Holbæk
Den er sjov, jeg melder 4 .
Skal vi ende i 5, 6 eller 7 klør eller måske
sans?
Man kan passe, vente og se, og melde klør
senere. Men hvor højt? Nu er det gætteri.
Man kan doble, så får du spar fra makker.
Nu bliver det endnu sværere.
Du kan melde 4 ut efter Es, der giver
problemet med at makker får spillet og K
kan blive gennemspillet.
Med min faste makker, spiller vi coleur. 4
spørger efter Es.
Svarene er 4 = 0 Es, 4 = 1 rødt Es, 4 =
1 sort Es, 4 ut = 2 forskellige farver Es,
5 = 2 sorte Es, 5 ¨= 2 røde ES , 5 ©= 2 røde
og 1 sort Es og 5 = 2 sorte og 1 rødt Es.
Nu kan vi se om makker har Es eller ej, og
du kan bestemme slutkontrakten til 5,6 eller
7 Klør.
Hvis det eneste manglende Es er rødt, er din
konge beskyttet, og du kan selv spille 6 ut.

Jan Petersen, Kalundborg
Den er ikke så nem –
Vi kan have slem med så lidt som es – konge
i spar og klør es (xx) 2 hjerter i nord og
hjerter es i plads
Der er flere muligheder:
3ut hold i de røde farver og med klør es +
lidt mere, så er det en fin kontrakt.
Dobler for at høre hvad vest siger.
4 klør afhængig af om dette er runde/krav.
5 klør som viser noget om stikpotentialet på
hånden.
Hvis 4 klør er rundekrav vil jeg nok
foretrække den melding.
Karsten Meiland, BK 83
Jeg dobler i første omgang. Jeg vil gerne
have makker til evt. at melde 3 ut, da jeg så
kan bruge Gerber. Kan nå at stå af i 5 .
Hvis makker skulle melde spar, flytter jeg til
5-6 .

Som vi kan se, kan 6 sættes med hjerter
ud, men det er ikke let at finde dette udspil
fra Øst´s hånd. Mon ikke en frisk Vest går i
5 som første melding? Så er ”aben” gået
videre til Nord.
Dobler eller 6 ?
6 er et godt offer til 500.
N/ingen
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Jyderup
Bridgeklub
60 års
jubilæumsturnering
Guld- og sølv points
Tidspunkt: Søndag d. 7. 10. 2018 kl.
9.30
Spillested: Jyderup Hallen,
Elmegården 58, 4450 Jyderup
Turnering: Parturnering i seedede
rækker
Indskud: 300 kr. pr. deltager, inkl.
frokost, kaffe, te m. brød
Tilmelding: Senest 30.9 via
jyderupbridge.dk
Betaling: Tilmelding modtaget, når
betaling foreligger: 15514691006794
Husk navn og medlemsnummer.
Max 48 par
Kontakt: Jyderup BK tlf. 6078 9257
eller E-mail: info@jyderupbridge.dk
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42 par mødte op til

DISTRIKT VESTSJÆLLAND

BroBridge SØLV

DISTRIKTSHOLDTURNERINGEN
2018/19

Søndag d. 26. august
A-rækken
1 Niels Anker-Torben Sværke, Ballerup
2 Birthe Larsen-John Møller Jepsen, Esbjerg
3 Anne Hedegaard-Bente Christensen, Præstø
4 Mikkel & Tim Grønnegaard, Lejre
5 Ole Colding Olsen-Vagn Brobæk, Kalundborg
B-rækken
1 Anders Mølvig-Anne-Marie Vedstesen, Blaks.
2 Hanne Wiechmann-Ulla Johansen, Korsør x2
3 Lissi Bahnsen-Hanne Jensen, Korsør K
4 Kirsten Matthes-Jens Aa. Petersen, Sorø
5 Inger Rasmussen-Hanne Stokholm, Korsør K
C-rækken
1 Lotte Glensvig-Senna Madsen, Blakset
2 Anette Sørensen-Lea Sørensen, Korsør K
3 Lykke & Orla Kristiansen, BK 83
4 Kaj Bohn-Børge Pedersen, Korsør/Skælskør
5 Bente Müller- Anne Marie Schmidt, Korsør K
D-rækken
1 Sonja & Leif Andersen, Korsør K
2 Henny Nieman-Susanne Ryberg, Høng
3 Birgit Kofoed-Henny Olsen, BK 83 Korsør x2
4 Lissi Thers-Jytte Maarlev, Korsør K
5 Aase Bach Jensen-Joan Meyer, Korsør x2
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Her er dagens spil 7ut (15 stik!). Kun meldt
og vundet af turneringens vindere Niels og
Torben. Ikke så nem at melde.

Trelleborg GULD

(SØLV)

Søndag den 30. september
2018, kl. 9.30-ca.17.30.
Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse.

BK 83 havde en lille opvarmningsturnering
inden sæsonen rigtig tager fart. Det var over
3 torsdage i august, og 28 par deltog.
Der blev spillet i 3 rækker og du får top-5 fra
den sidste endelige runde.
A-rækken
1 Otto Rump-Niels Skipper, BK83
2 Jan Petersen-Thomas Nielsen, Kalundb.
2 John Heidelbach-Brian F. Olsen, BK83
4 Lone Ulrik & Jens Jørgensen, BK83
5 Birgit Brix-Erik Madsen, Sorø BK

Der spilles i seedede rækker.

Turneringsledelsen kan indplacere nytilmeldte hold efter skønnet styrke.

Vinpræmier ved SKJOLD
BURNE. Præmier også ved
spurt og middelscore.

B-rækken
1 Henning Madsen-Poul Rasmussen, BK83
2 Casp. Christiansen-John Maagaard, BK83
3 Merete Prammann-Hanne Tew, BK83
4 Erling Jensen-Kaj Jozwiak, BK83
5 J. Aa. Pedersen-Ole Svinth, Sorø, Svinn.

PRIS: kr. 300,- tilmelding
regnes først fra indbetaling.
Inkl. frokost. Kaffe/te/kakao
ad. lib. hele dagen.

C-rækken
1 Knud Jensen-Ejvind V. Rasmussen, BK83
2 Birgit Kofoed-Frida Rasmussen, BK83
3 Søren Andersen-Flemming Hansen, BK83
4 Sonja & Leif Andersen, BK83
5 Ida Christiansen-Elseb. Maagaard, BK83

Alle kampe afvikles i Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse med
følgende fastsatte spilledatoer:
14/10 2018, 25/11 2018, 20/01 2019, 10/03
2019 og 31/03 2019.

Tilmeldingsgebyr: Kr. 1.000,00 pr. hold.
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AUGUSTTURNERING

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.

BEMÆRK VENLIGST AT
SPILLELOKALET ER RØGFRIT.

Dagens spil
V/n-s

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.

Bridge 83

Tilmelding senest 23. september 2018 til:
John Maagaard Kildevænget 23, 4200
Slagelse. Telefon 58501447 / 40381588.
E-mail: john@maagaard.com

Distrikt Vestsjælland sekretariatet juli 2018

Her er et spil fra den sidste aften

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.

V/alle
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En del par meldte de 7 .
En ruder på bordet kan kastes på 4. spar.
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De 2 jyske

N/ns

Her er så hele fordelingen.
N/øv
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Valgte du at flytte til 6 ? Det var en af de
hede aftener, så makker flyttede til 6 , som
naturligvis blev doblet. Det blev en ren
bund, da næsten hele feltet spillede en
sparkontrakt hos Ø/V.
Hvis vi ser på mulige resultater, er der slem
i kortene høs Ø/V. Storeslem i klør på Vest´s
hånd. Lilleslem i klør på Øst´s hånd.
Øst spillede ud.
Et andet udslag på grund af varmen var, at
da jeg lægger min hånd ned, siger makker,
hvorfor jeg ikke flyttede til hjerter.
Først nu efter en måned kommer jeg i tanke
om, at det var mig, der skulle have spillet
kontrakten! Uha ☹, vi var alle 4
uopmærksomme, trods vi alle må siges at
være ret rutinerede spillere.
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Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

T643
D9854
T2
K8
N
V Ø
S

E972
EK73
B8
E53

DB8
B
EKD54
D962
I næste spil fik jeg som Øst lidt hjælp. Syd
blev bange for ikke at komme ind til
ruderfarven, da der oprindeligt lå 4 rudere på
bordet (Makker med single ruder?). Øst
brugte D i stik 2. Nu havde jeg 8 stik, da
jeg fældede K, da jeg kom ind igen efter 4
x ruder.
Som sagt, varmen lå tykt over lokalet, så der
var ikke megen lyst til en nærmere analyse
allerede i stik 2. Makker (Nord) må have en
klørhonnør, Det må være es eller konge, da
spilfører ellers vil prøve at etablere en
knibning. Fald fra på 3! Spilfører får nu
kun ét klørstik, uden at du kommer ind. Mon
spilfører kan tage de sidste 6 stik, uden du
kommer til fadet? Han kan tage højst 2
sparstik, og skal således have 4 hjerterstik,
for at nå de 8 stik kontrakten lyder på.
B må være god hjælp til makkeres mindst
4 hjertere. Der er kun én mulig indkomst på
bordet ( K).

Langt
fra
hjemmet !

Vent med at fjerne
meldekortene fra
bordet, indtil der er
spillet ud !
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