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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Klubledermøde 
 
 

Der har været afholdt klubledermøde i 

distriktet. Vi bringer her et delvist referat. 

Det kunne måske inspirere andre til at 

deltage i et lignende senere møde. Hele 

referatet er på distriktets hjemmeside 

 

John bød velkommen til et flot fremmøde, 

hvor 15 ud 20 klubber var repræsenteret. 

Klubledermødet tilstræbes afholdt en gang 

om året. 

 

John gav en orientering om samarbejdet 

mellem Distrikterne Bornholm, Øst-

sjælland, Storstrøm og Vestsjælland, og at 

der nu er mulighed, for at Distrikt 

Nordsjælland tilslutter sig dette samarbejde. 

De samarbejdende distrikter lægger stor 

vægt på, at der arbejdes for bredden inden 

for bridgen, hvilket man ikke mener, at 

Forbundet fokuserer nok på. Det har hidtil 

været svært at finde nok tilslutning til 

synspunkterne i Repræsentantskabet; men 

man håber, at dette kan ændres ved et 

samarbejde med Distrikt Nordsjælland. 
 

John omtalte endnu en gang forholdene i 

sekretariatet, som stadig ikke fungerer 

tilfredsstillende, med stor udskiftning og 

videntab til følge. Hovedbestyrelsen bør 

tage ansvar for dette. 

De 4 Distrikter har, i forsøget på at styrke 

samarbejdet og øge deltagelsen i diverse 

turneringer og arrangementer, nedsat 3 

arbejdsudvalg inden for områderne 

Turneringer, hvor Otto Rump og Ib Larsen 

repræsenterer Vestsjælland, Undervisning,  

hvor Henning Madsen repræsenterer 

Nr. 2   18. årgang:  Oktober  2018 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

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

Vestsjælland og Event, med Elsebeth 

Maagaard som repræsentant.  
 

I Distrikt Vestsjælland fortsætter vi med at 

afholde Dame-par og Senior-par, selv om 

det nu ligger fast, at den fri tilmelding til 

Svendborg fortsætter for disse turneringer. 

Ønsket om fri tilmelding til alle 

mesterskabsturneringerne er i sin tid opstået 

i København, hvor de mange stærke spillere 

så kunne tilmelde sig uden kvalifikation. 

Men det ser ud til, at det ikke foreløbigt vil 

omfatte alle turneringer i Svendborg. 
 

John roste klubberne i Distriktet for deres 

evner til at drive klubberne uden de store 

konflikter, som man af og til hører om andre 

steder fra. Det vidner om, at man ikke 

glemmer det sociale, og at alle skal kunne 

tale med alle. Klubberne opfordres samtidig 

til at forsøge at øge medlemmernes interesse 

for deltagelse i turneringer uden for 

klubben. 

Kalundborg påpeger i den forbindelse 

konkurrencen mellem Distriktets 

turneringer, og de mange åbne turneringer. 

Desuden, at man fokuserer mere på 

styrkeopdeling, (måske egnet i Dame og 

Senior), hvilket måske kunne lokke flere 

middelspillere til deltagelse, da de ofte 

bliver skræmt ved at skulle spille med 

stærkere spillere. 

Lise Madsen forslog velgørenhedsturnering, 

som man har haft succes med i Lejre. 

Lone Blume fremhæver, at turneringer med 

færre spil vil kunne friste flere spillere fra de 

lavere rækker til at deltage. Poul Rasmussen 

pegede på, at der stadig er god tilslutning til 

turneringen for de grønne kort, hvilket jo 

netop er en turnering for bredden. 
 

Klubholdturneringen forsøges i denne 

sæson ændret, grundet meget ringe 

deltagelse de senere år. Den afvikles som 

Monradturnering i april og med finale for de 

bedste i august. I forbindelse den ringe 

tilslutning, blev det foreslået, om man 

måske kunne tvinge hver klub til at stille 

med mindst 1 hold. 

I modsætning til Klubhold, har distriktets 

almindelige holdturnering stor tilslutning, 

idet 22 hold har tilmeldt sig til denne sæson. 

Holdningen til holdspil blev herefter drøftet, 

og især den manglende lyst og interesse 

blandt spillere i de lave rækker. Den typiske 

modvilje går på regnskabsføring, vi gider 

ikke spille med det samme par så mange spil 

i træk, eller holdsammensætningerne. 

Mange forslag/forsøg blev fremført fra de 

forskellige klubber. Nogle tvinger alle til at 

spille hold, det går ok. Andre må opgive at 

spille hold, nogle klubber lykkes med at 

spille hold frivilligt og sideløbende par.  

Der var på mødet stor enighed om, at 

holdspillet skulle have meget mere 

opmærksomhed i bridgeundervisningen, så 

man ad den vej får øget interessen fra 

starten. 
 

Ideen om venskabsklubber var noget 

klubberne kunne være interesseret i. Enkelte 

klubber har allerede gjort sine erfaringer, 

BK 83 havde i flere år venskabskampe med 

en klub i Vejle, og prøver nu med Næstved. 

Jyderup har haft succes med Roskilde, og 

Glumsø har i 17 år haft 2 venskabskampe 

med Fensmark hvert år. Holbæk-klubberne 

har gjort sig tanker om indbyrdes opgør. 

Disse venskabskampe kombineres jo typisk 

med socialt samvær i form af spisning eller 

andet, så der også bliver plads til hygge. 

Lise Madsen fremhævede, at nogle klubber 

kunne få problemer med at få lokaler ud 

over deres almindelige spilledage; men man 

kunne jo også indsætte evt. venskabskampe 

i sæsonprogrammet, så de blev afviklet på 

almindelige spilledage. Her vil afstanden 

mellem klubberne selvfølgelig være 

afgørende for tilslutningen. 

Distriktet arbejder videre med muligheden 

for at formidle venskabsklubber. 
 

Ideen om Simultanturneringer i de tre 

Distrikter, Østsjælland, Storstrøm og 

Vestsjælland, blev fremlagt. Samme kort 

spilles på samme tidspunkt flere forskellige 

steder, spredt ud over de tre Distrikter. 

Måske kunne det munde ud i en finale et 

centralt sted. Mange var positive over for 

ideen, måske som sæsonstart, igen med 

styrkeopdeling, evt. som handicapturnering. 

Ideen føres videre til turneringsudvalget i 

Distriktssamarbejdet. 
 

Under diverse fremhævede Elsebeth 

Maagaard værdien af indførelse af præmie 

til højeste scorer/bedste handicapforbedring 

i salen ved hver klubaften. Disse præmier 

går i de fleste tilfælde til spillere i de lavere 

rækker, som derved bliver fremhævet og 

klappet ad. 

Resten af mødet gik nu med klubbernes 

udfordringer med BC 3. Jens Lundberg fra 

Jyderup, havde bemærket, at Bronze-

stillingen ikke for nuværende bliver 

automatisk opdateret efter hver spilledag. 

Otto Rump kunne oplyse at klubberne, ind 

til videre selv må opdatere, ved i 

Bridgecentral at klikke på Vedligehold → 

hjemmeside → opbyg hjemmeside → send 

hjemmeside. Klik nej, for test af 

hjemmeside. 
 

 

               John takkede for godt fremmøde. 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gang spiller vi makkerpar.  

Som du ser, åbner du (Nord) med 1 , og 

efter 2  fra Øst svarer makker 3 . En pas 

kommer fra Vest, og så er det dig igen. 

 

     K9     42   KD84    EBT53 

 

        N         Ø           S           V 

       2        2         3         P 

        ? 

 

Svend Stenhøj Nykøbing BK 
 

Jeg vakler mellem 3 ut eller 4 ruder. Vel 

vidende, at makker ikke har 4-farve i hjerter 

(ellers havde han doblet) melder jeg 3 ut for 

at beskytte spar konge i udspillet. Makker 

må trods alt have nogle point. Hvis makker 

melder pas, kan det da godt være at 

kontrakten går ned, hvor vi i stedet skulle 

spille en udgangs- eller slemkontrakt i ruder. 

 

 
 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

I dette meldeforløb ville en dobling fra 

makker være en negative dobling, da denne 

forbigås, har makker formentlig ikke 4 

hjerter. 

Makker kan med en stærk hånd udgangs-

kræve med 3 spar. 

De 3 ruder må derfor ligge mellem 10-13 hp. 

Jeg vil nok tage chancen med 3ut. På en lidt 

mere rolig dag måske 4 ruder. 

 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Hvis der er en 3ut i kortene, skal den være i 

Nord, for at beskytte K. 

Det vil være ”bad luck”, hvis Øst starter i 

hjerter til Vests es, og du alligevel får 

gennemspil i spar. 

Så går jeg 3 ned og får en bund. 

Kan der være ruderslem i kortene? Hvor 

stærk er makker? Ny farve på 3 trækket 

indikerer styrke. 

Alternativet, som nok er mere sikkert her, er 

4 ruder, hvorpå makker melder 5 ruder med 

alm åbningshånd, pas med en dårlig hånd, 

eller 4ut med en spillestærk hånd (1430. Her 

svarer jeg 5  (2 esser + trumf dame). Vi er 

så i slem alligevel. 

Så får vi det hele med, undtaget 3 ut. 

Derfor melder jeg 4 ruder. 

 

 
 

John Heidelbach, BK 83 
 

Der er ingen entydig løsning her. Makkers 

3ru er led i svarsystemet "negative 

doblinger", det vil sige, at han: 

1) har ikke doblet = han har ikke 4-farve i 

hjerter 

2) hans 3ru-melding viser 5+farve i ruder og 

mindst en åbningshånd. 
 

3ut synes at være noget af en chancesejlads 

i par, hvorfor jeg hælder stærkt til 4ru, som 

makker kan løfte med ekstra værdier. På en 

dag, hvor alt går galt vil jeg overveje pas, og 

skynde mig på toilettet, hvis jeg får færten 

af, at vi har misset en 3ut / 5- eller 6ru! 
 

I hold vil jeg altid gå efter en udgang - vil 

nok her satse på 3ut med spK beskyttet i 

udspillet. 

 

 

 
 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Er vi ikke ude i noget gætværk her? Pas eller 

3ut er efter min bedste mening de to 

valgmuligheder, der foreligger. Hvor stærk 

er makker for sin melding? Da makker 

forbigik 3  vælger jeg Pas. Havde vi spillet 

hold, var meldingen nok blevet 3 ut. En 

rigtig chance. 
 

Her er hele fordelingen: 
 

Nord/ingen K9 

  42 

 KD84 

 EBT53 

87                 EBT654 

ET976                                   DB3 

32                                 97 

K982                                       76 

 D32 

  K85 

 EBT65 

  D4 
 

3 ut ser ikke godt ud hos hverken Nord eller 

Syd, hvis modspillet gør rigtigt. Hjerterne 

er problemet. 5  er heller ikke god. 2 tabere 

i hjerter og én i spar. Selv med K i plads er 

der ikke rigtig nogen god kontrakt. For mig 

ser det ud som om, at 4  er bedst, og 2  

ser ud til måske at vinde med 4 minortabere 

og en spartaber (afhængig af modspil). 

Konklusionen er, at 25 HP ikke altid er nok 

til en udgang. 

Dette er nok et spil, hvor der i et stort felt vil 

være forskellige resultater alt efter 

spillestyrke. 3ut hos Nord er vel den 

hyppigste kontrakt. 

 

 

 

Kan du huske? 
 

I sidste nummer havde vi et fornuftigt udspil 

i det jyske. Fra EKDxx spillede man en lille 

ud mod 3ut, da der ikke var en åbenlys 

indkomst på hånden. 

Du får her et udspil mod 3 ut fra Syd. Det 

var fra en klubaften. Der blev startet med 

spar fra toppen, og Øst vandt 9 stik. 

Med en lille spar ud er der kun 8 stik, da 

makker har to spar. Makker har ikke 3-farve, 

så havde han støttet sparåbningsmeldingen. 

Har han to, så er der 6 ude, og 4-2 

fordelingen er mest sandsynlig. Har han kun 

én, så skal der spilles en lille spar for at få 4 

sparstik! 
 

Ø/n-s 74 

  B6 

 KT9863 

 T2 

T2                B985 

EK982                                   53 

E7                                 DB54 

ET92                                       KD3 

 EKD63 

  DT74 

 2 

  B54 
 

I spillet lige efter startede Øst med E, og 

de 3 ut vandt 10 stik. Startes der med en lille 

hjerter, er der kun 9 stik! Man kan dog prøve 

ruderknibningen hvis man tør knibe mod 

hjerterhånden.  

S/ø-v EK 

  DB3 

 ED32 

 EK82 

D7                T932 

54                                   EKT962 

KBT96                                 75 

9743                                       6 

 B8654 

  87 

 84 

  DBT5 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

10´en er en honnør i lovens 

forstand. 
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Min hemmelige 

makker 
 

Meldinger var efter 

bogen, som det fremgår 

af skemaet. Jeg var Nord 

og havde ingen meldeproblemer denne 

gang. 
 

        N         Ø           S           V 

       1         P          2          P 

       2          P         3ut      alle pas 
 

Nord/ingen BT 

  E76 

 KD8432 

 D3 

D854                9762 

T542                                   983 

96                                 EBT 

ET4                                       K96 

 EK3 

  KDB 

 75 

  B8752 
 

Der var points nok til udgang. Vest spillede 

2 ud, og den gik til makkers D. Makker 

spillede nu en lille ruder og jeg havde 

næsten allerede taget damen, da Vest 

bekendte med 6´en. Makker kommanderede 

mig imidlertid til at tage en lille ruder, og nu 

kom Øst ind. Der kom naturligvis hjerter 

igen, som makker stak med kongen. Den 

sidste ruder gik nu til kongen. Øst stak med 

esset. Da ruderne nu var rejst, og hjerter E 

var indkomst til ruderne, skiftede Øst til en 

lille spar. Makker tog esset. Over på E og 

4 ruderstik gav ni stik sammen med de 5 stik 

i majorfarverne. Det så nemt ud. Jeg havde 

troet, at makker skulle have mindst 10 stik 

for at få toppen. Regnskabet viste imidlertid, 

at ikke alle havde fået bare ni stik. Det så 

mærkeligt ud, så jeg måtte lige have en 

forklaring fra makker, som spillede ruderne 

højst besynderligt. 

”Hvis du ser på mulige stik, skal du have 4 

ruderstik for at nå til 9. Hvis ruderne sidder 

3-2 er der ingen problemer. Hvis ruderne 

sidder 4-1 skal Vest have de 4 med esset og 

kongen bruges på første gang ruder. Tænk 

også på, at der kun er én indkomst til 

ruderne i form af E. 

Det ser ud som om, at der er jævn fordeling 

i de øvrige farver. Kik i fordelings-

statistikken. 3-2 er langt mere sandsynlig 

end 4-1. Spil på det mest sandsynlige! 
 

Makker smilede lidt skævt, da jeg nok har 

siddet med åben mund oven på 

”undervisningen”. 

 

 

 

 

Distrikts hold 
 

Turneringen er endnu ikke startet. Det sker 

14. oktober. Sidste frist for tilmelding var 

23/9. Jeg har kontaktet turneringsledelsen 

og fået oplyst kaptajnerne i de 2 serier. 

Det viste sig, at Bent Daugaards hold undgik 

nedrykning fra mellemrækken, så sæsonens 

hold blev disse. Som det ses, mangler der et 

hold i serie 2 for at nå 10 hold, men det er 

forhåbentlig på vej. 
 

Serie 1: 
 

Helga Kaldau, Hanne Knudsen, Ib Larsen, 

Christian Christiansen, Helle Bergmann, 

Henning Madsen, Hans Jørgen Kolding, 

Gunna Steffensen, Martin Rather, Knud G. 

Rasmussen, Ole Svinth og Susanne Raft 
 

Serie 2: 
 

Kirsten Schou, Inger Trosbjerg, Jonna K. 

Larsen, Ingelise Meiland, Lise Madsen, 

Sonja Andersen, Morten Nyhave Nielsen, 

Lars Thymark, Lars Bagge og ??????? 

Bridge 83 
Trelleborg   GULD 

 

30/9 blev der spillet i Slagelse med disse 

slutplaceringer til følge; 
 

A-rækken 

1   Knut Kiste- Thomas Ruth, Norge 

2   Jørgen Christiansen – Jess Jensen, 

     Præstø 

3   Gorm Jensen – Jens E. Jensen Sorø BK 

4   Ingelise & Karsten Meiland, BK 83 

5   Otto Rump–Niels Skipper Skæl/ BK 83 

6   Mikkel & Tim Grønnegaard, Lejre  

7   Annette Prehn – Thomas Svendsen, 

     Studenterforeningen/Rødovre 

8   Thomas Nielsen – Jan Petersen, 

     Kalundborg 

9   Casper Christiansen – John Maagaard, 

     BK 83 

10 Anne M. Hedegaard – Peter Gallmayer, 

      Præstø 

11 Lise Jensen- Poul Olsen BK 83 

12 Lise & Erik Madsen, Sorø 

 

B-rækken 

1   Jonna & Ib Larsen, Sorø 

2   Ann Jensen -Jesper Stokholm, BK 83 

3   Jette & Martin Byrgesen BK 83 

4   Sven Erik Larsen-Elver Rasmussen, 

     Sakskøbing/Præstø 

5   Christian & Jan Christiansen, Kalundb. 

6   Helle & Sven Ravn, Ringsted 

7   Mona Secher – Henning Eilertsen,  

    BK 83 

8   Aksel Jensen – Hans J. Kolding, 

     Skælskør/BK 83 

9   Kirsten Klæbel – Preben Jakobsen, 

     Jyderup/Svinninge 

10 Cecilie Ørum- Jess Tillge, Blakset 

11 Tage Christensen-Bent Quist Ruder 9   

12 Helle Bergmann-Helle Trier, BK 83 

 

C-rækken 

1   Susanne Anker-Inger Trosbjerg, BK 83 

2   Arne Astrup-Bjarne Hansen, BK 83 

3   Lykke & Orla Kristiansen, BK 83 

4   Kirsten Mathess-Jens Aa. Petersen, Sorø 

5   Grete Andersen-Bodil Vestbjerg, 

     Skælskør/Høng 

6   Aase Bach Jensen-Joan Meyer, 

     Korsør 51 

7   Lotte Glensvig-Senna Madsen, Blakset 

8   Hanne Melchiorsen-Jan Petersen, 

     Kalundborg 

9   Doris Kjeldgaard – Jørgen Brønsro, 

     Korsør K 

10 Vera Bukhave-Inge Lise Schou, Ishøj 

11 Freddy Andersen – Lars Jørgensen, 

     Kalundborg 

12 Anni Engkebølle- Susanne Ryberg, 

     Høng 

13 Kirsten Nielsen – Marianne Nørgaard, 

     BK 83 

14 Bent & Bjarne Hansen, BK 83 

15 Sonja & Leif Andersen, Korsør K 

16 Inge Düz-Benthe Morange, BK 83 

 

Her er dagens spil, hvor hovedparten var 

enige om en hjerterkontrakt. Der var 13 stik 

næsten overalt. 2 par var i en ut kontrakt, 

som gav et lille plus. 

 

 

Syd/ ingen B972 

  T2 

 DBT75 

 75 

4                      ED5 

B976                                   EK543 

E63                                 92 

KDB96                                       EB4 

 KT863 

  D8 

 K84 

  T32 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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MELLEMRÆKKEN 
 

29. september gik mellemrækken i gang. 

Det var rart at se, at Bent Daugaards hold var 

med i feltet trods 9.-pladsen sidste år. 

Resultater af 2. kamp i MR 2 er ikke til-

gængelige på grund af tekniske problemer !! 

 

I får de resultater, jeg har, og et spil med 

hver af de 4 kaptajner. De er fra kamp 1. 

 

MR 1 
 

Ole Colding-Olsen – Niels J. Engel 

10,86 – 9,14 
 

Steffen Yding – Ole Colding-Olsen 

15,50 – 4,50 

Ole er nu nr. 10 
 

MT 2 Y 
 

Henning Druedal - John Maagaard 

5,46 – 14,54 
 

John Maagaard – Carsten Munch 

????? 
 

MR 2 X 
 

Claus Moesgaard – Lisbeth Bentsen 

6,25 – 13,75 
 

Helle Elbo – John Moesgaard 

????? 
 

Tage Larsen - Bent Daugaard -  

13,97 – 6,03 
 

Bent Daugaard – Joel Hermansen 

????? 
 

 

 

 

Vi starter i MR1. Her fandt Kaptajn Ole 

med Vagn Brobæk en fin slem, som kun 2 

par kom i.  

Det var en 50% slem, idet en af 2 knibninger 

skulle gå godt. Det var Syd, der endte i 6 

hjerter, og med den ene røde konge i plads 

gav det 980. Havde det været i zonen, var 

gevinsten blevet lidt større.  

Med tre tabere var det lidt dristigt at gå efter 

slem, men mod blev belønnet i dette spil. 
 

S/ø-v  E 

   ED32 

  EDT875 

  K4 

KD95                 T8742 

 85                                   K94 

 K6                                  B3 

 T9853                                        D72 

  B63 

   BT76 

  942 

   EB6 

 

I MR 2 X fandt vi dette spil, hvor to af 

holdets støtter i kaptajnens fravær leverede 

dette spil. Det var Annette Prehn og Thomas 

Nielsen, der sammen med kun to andre par 

nåede kontrakten 6  hos Øst. Sparudspil er 

værste. Desværre er udspil ikke angivet her. 
 

V/ ingen B842 

  954 

 ET 

 T643 

ET                  D3 

 EB72                                    3 

 986                                  KD75432 

 KDB8                                        E92 

  K9765 

   KDT86 

  B 

   75 
 

I MR 2 Y ser vi naturligvis frem til det 

indbyrdes opgør mellem de 2 ”lokale” hold. 

Det bliver dog først på den sidste spilledag i 

maj næste år, at det sker. 
 

I dette spil var Kaptajn John Maagaard og 

Hans Knudsen aggressive med deres hjerter 

meldinger. Som Ø/V fik de presset 

modstanderne i 5 , som ikke kan vinde. 

 E fulgt af D og en klør trumfning, eller 

et stik i klør og hjerter og et trumfstik til Øst. 

N/n-s ED87652 

  4 

 EK83 

 5 

9                      BT43 

BT96                                   E87532 

42                                 96 

EBT643                                       D 

 K 

  KD 

 DBT75 

  K9872 
 

I dette spil er det et problem at vurdere, om 

man skal doble eller melde videre. Hvad gør 

Øst, hvis makker Vest foreslår en dobling af 

4 ? Kaptajn Bent Daugaard og Margit 

valgte doblingen, men desværre var der 11 

stik i hjerter. Et mindre minus. 

Hvad havde du gjort med kun 7HP? 

Det er jo ingen trøst at næsten alle fik 

kontrakten for 4 . N/S skal roses for deres 

4 -pres. 
 

V/ alle B864 

   83 

  54 

  KBT82 

K3                   E9 

 EDB2                                    KT975 

 KDB983                                  T72 

 D                                        763 

 DT752 

   64 

  E6 

   E954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Afsmitning ?” 
 

Bridgeverdenen har gennem mange år sat sit 

præg på det danske sprog. 

Der er således vendinger, der i daglig tale 

stammer fra vores ædle spil. 
 

Her er 5 eksempler: 

 

 

”Fra ruder konges tid.” 

 

 

 

 

 

 

 

”Du er min hjerter dame.” 

 

 

 

 

 

 

”Den siger spar 2 til alt, 

hvad jeg har hørt før!” 

 

 

 

 

 

Nydelig dame til bordherre: 

”Hold klør fem for Dem 

selv”. 

 

 

 

 

 

”Da ruder konge var knægt.” 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

Redaktionen og DBF anbefaler: 
 

Spil ikke sur ! 

Spil Bridge ! 
 

Men ikke samtidig !! 
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Wonterghem BK 83 sender dette: 

 

Michael Wonterghem har igen beredvilligt 

stillet stof til rådighed fra sin hjemmeside. 

Det giver lejlighed for læserne til at se, 

hvordan andre klarer skærene.  

Det ville være sjovt at høre fra andre 

klubber. Der må da være spil, som fortjener 

en omtale i vores blad. 

 

For meget slemsnak!! 

 

I parturnering tæller alle spil lige meget og 

alligevel bliver meget af mit skriveri om 

slemmerne. Det må jeg se at arbejde med!!!! 

I spil 16 havde vi mange kvaler både i 

meldinger og spilføring: Jeg åbnede i N med 

en ruder og Ø meldte 2 ruder, som betød 5-

5 i major og under en åbningshånd. Den 

doblede makker og antydede at hun kunne 

doble mindst en af farverne. V meldte 2 

spar. Jeg var nu ret sikker på at makker sad 

med en del hjerter, men hvad skulle jeg 

melde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en del kvaler meldte jeg 3 klør. Det 

måtte være krav og var måske næstbedste 

melding. Hvad havde 2 doblede spar givet 

efter udspil af spar es og en spar til!!! 

Nå makker meldte 3 ruder og så tænkte jeg 

videre. Jeg meldte 3 hjerter som i første 

omgang viser hold, men også kan være et 

cuebid, makker meldte 3 ut og jeg meldte 4 

klør, som nu viste kontrol i både klør og 

hjerter, men makker meldte svagt 4 ruder på 

trods af dette, spurgte jeg efter esser, men da 

vi manglede både ruder konge og et es, stod 

vi i 5 ruder.  

3 UT er jo en væsentligt bedre kontrakt især 

i en parturnering, men jeg var alt for 

fokuseret på slemmen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To spil senere dukkede det her op. Makker i 

S åbnede med 1 spar og nu bredte smilet sig 

på Michaels fjæs. Nu skulle den have gas. 

Søren i V ville dog også være med, så han 

indmeldte 3 ruder. Nå single i 

modstandernes farve er jo god, så 3 hjerter, 

makker 4 hjerter, 4 UT fra mig og to esser 

fra makker, men ikke hjerter dame. Jeg var 

absolut fristet af 7 hjerter, men tog det sikre 

i 6!  

Nå i gang med spillet, TO tabere og en ned 

og ingen slemmer den her gang😊 

 

Parturnering er sans kontra farve! 

 

En af de helt svære øvelser i parturneringer 

er, om man skal gå efter sans udgangene, 

eller man skal stile efter en farvekontrakt. 

Her kommer en helt række spil, hvor begge 

muligheder blev afprøvet af spillerne. Jeg 

vil ikke komme med en masse gode råd. Det 

er der litteratur om, der er meget bedre til at 

forklare, end jeg magter. Kig på spillene og 

døm selv. 

 

 

I spil 4 vandt ”sanshajerne” helt klart, selv 

om ØV kan starte med 4 hjerterstik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I spil 5 delte feltet sig mellem 4 hjerter og 3 

sans. Endnu en sejr til sansholdet, da der er 

stort set de samme stik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I spil 8 var det mellem minor og UT. Havde 

klørkonge været ude af plads ville 5 i minor 

have været bedst, men endnu en sejr til UT 

folkene med 13 stik til alle parter!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gik galt for Karsten og Jesper i spil 14. 

Her gik de til ekstremerne med en 6-5 fit i 

major valgte de UT!!! 11 stik i UT og 13 i 

hjerter 

 

 

 

 

Vi snupper lige 3 spil mere på næste side 
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I spil 16 er der 11 stik i klør men kun 8 i UT 

med hjerterudspil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I spil 20 var der mange muligheder: 3UT,4/6 

hjerter og 5/6 ruder. Vi var lidt heldige at 

blive spærret ude af hjerterkontrakten, som 

jeg mener der er den korrekte kontrakt, så vi 

endte heldigt i 6 ruder!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I spil 22 tog Karsten og Jesper hævn, da de 

vandt 10 stik i 3 UT i S, som de eneste, da V 

ikke kunne finde hjerterudspillet, med 

mindre Ø havde været inde og vise begge 

major 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå har I talt efter. Hvem vinder sans eller 

farvefolket?  

8 spil i løbet af en aften, hvor det var 

afgørende at vælge rigtigt. Her er mange 

point at hente, hvis man bliver bedre til at 

vælge!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
 

 

 

 

 
 

 

1. suppleant til hjerter bonde ? 


