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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Distriktsmesterskab Åben Par 

2019-20 
Hvis det er fornemt at være på første side, så 

vil det ikke være helt forkert at give 

sæsonens mestre i parbridge denne 

placering. Vinderne smiler venligt efter 

sejren kom i hus. Vores fotograf var syg, så 

vi har lånt vinderbilledet fra 2015. Her vandt 

de også. 
 

 

1. december afholdtes dette mesterskab med 

deltagelse af 16 par. Referat bringes først 

her i januar nummeret, da der ikke sker 

meget andet i julemåneden. 

Vi viser resultater og et par spil fra 

turneringen. Vi skal se et ”sjovt” spil, og et 

par spil fra mødet mellem nr. 1 og nr. 2. 

De 8 bedst placerede par blev: 
 

1 Jan Petersen – Thomas Nielsen, 

   Kalundborg BK 52,3 

2 Lise Madsen – Erik Madsen, 

   Ringsted BK  32,0 

3 Preben Jakobsen – Ole Svinth, 

   Svinninge BK  27,4 

Nr. 5   19. årgang:  Januar 2020 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

4 Henning Madsen – Poul Rasmussen, 

   BK 83  25,9 

5 Karsten Meiland – Flemming Øster 

   BK83/Blakset  19,3 

6 Michael Ross – Jens Peter Simonsen, 

   Rørvig BK  17,4 

7 Rasmus Koch – Jens Munck 

   Studenterf./Holbæk 49 14,9 

8 Gorm Jensen – Jens Erik Jensen, 

   Sorø BK  11,7 
 

 

 

Brændt storeslem ! 
 

Her skal du se Preben Jakobsens makker 

brillere på modstandernes bekostning. Kun 

et par var i udgang i spar (med 9 stik). En 

enkelt Nord i 3ut (9 stik). Resten spillede 

kun en delkontrakt i spar. 

Redaktøren Nord fik en underfundig 9 i 

udspil. Den gik til tieren. Over på E. En 

sparknibning fjernede fjendens trumfer. 

Med begge minorkonger på rette plads gav 

det 13 stik. En usædvanlig score på 260. 

 

N/ n-s  EDT65 

   9 

  ED62 

  K75 

K42                      B98 

 D8753                                    KBT6 

 K73                                 BT9 

 T4                                       D98 

  73 

   E42 

  854 

   EB632 
 

Mestermødet ! 
 

Som lovet er der her to spil fra topkampen. I 

spillet sad Jan og Thomas N/S medens Lise 

og Erik sad på den anden led. 

Syd endte her i 3  med kun 6 stik til en ren 

bund. Rart at se for os dødelige, at mestre 

også kan fejle. 
 

V/ ingen.  T874 

   ET83 

  94 

  E83 

EK5                      D32 

 K97                                    D42 

 KT63                                 D85 

 652                                      T974 

  B96 

   B65 

  EB72 

   KDB 
 

For ikke at fornærme vores nybagte mestre 

fik de revanche i det efterfølgende spil. 

Her havde Erik vovet sig op i 4 , som fik 

det røde kort. Det lykkedes for mestrene at 

holde kontrakten i 9 stik. Dette spil gav en 

næst-top. 
 

S/ alle  B864 

   653 

  93 

  DB64 

K52                      ET3 

 942                                    DBT 

 BT742                                 EK865 

 85                                       93 

  D97 

   EK87 

  D 

   EKT72 
 

Som vanligt føler man sig godt tilpas i 

lokalerne. Personalet under arrangementet 

fortjener ros. En meget venlig Søren Pirmo 

var turneringsleder. 

En enkelt mente kaffen var for tynd, men der 

var nok af den      . 

Ny kortblandemaskine? 
 

Jyderup BK og Svinninge BK deler en kort-

blandemaskine. I december nummeret var 

der et enestående eksempel på en 7-6- 

fordeling i Svinninge. Her er et fra Jyderup. 

Hvad siger du til dig selv, når du samler 

denne hånd op. Det ligner en kravhånd      . 

 

     EKD32    EKD7542    D    - 

 

Efter 2 gange pas skal du åbne og du ender i 

6 . Hvor mange stik får du? Makker har et 

es, som desværre ikke er E. Der kom ruder 

ud til esset, og jeg lagde ned for rest. Vest 

skulle bare lige have et hjerterstik     . Det 

var dog ------!. 6  kan heller ikke vinde 

med hjerter ud. Jeg kunne tænke mig et 

eftersyn (opdatering) af den tåbelige 

maskine! 
 

V/ n-s  64 

   - 

  EBT843 

  B8652 

BT8                      EKD32 

 T8                                    EKD7542 

 K765                                 D 

 ET93                                       - 

  975 

   B963 

  92 

   KD74 
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Redaktøren og DBF anbefaler: 
 

Spil ikke sur ! 

Spil Bridge ! 
 

Men ikke samtidig !! 
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Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
 

 

 

 

 

Jeg gad vide, om der er andre end mig selv, 

der synes, det er lidt sjovt med de gamle klip. 

Det er i min optik ikke så længe siden, men 

der er da stadig medlemmer i distriktet, der 

har spillet endnu længere. Når man ser det, 

får man lige tanken: ” Ak, ja, hvordan går 

det mon med hende/ham”. Andre ser man 

heldigvis stadig. Jeg håber andre synes det 

samme.  Red. 2019 

Taler du tydeligt til den 
blinde? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her ser du ruderfarven på bordet: 
 

EBT843 
 

Du spiller som spilfører en lille ruder ud fra 

din hånd. næste hånd lægger 7. 
 

”En ruder” 

Nu skal den blinde lægge ruder 3. 
 

”En lille ruder” 

Den blinde skal lægge 3. 
 

”Stik den” 

Den blinde skal tage 8. 
 

”En stor ruder” 

Den blinde skal tage den største, her E. 
 

”Ruder 10” 

Den blinde skal spille 10. 
 

”Spar 8” 

Her sidder den blinde stille og roligt og 

venter på bedre information. 
 

”Ruder 8 nej ruder es” 

Den blinde skal spille 8. 
 

Du havde ikke set, at næste hånd havde 

bekendt med damen, og retter det derfor til 

E. 

Det går ikke. 
 

 

I det øjeblik kortet er nænt er kortet spillet 

til stikket. Der var engang, hvor reglerne gav 

lov til at rette den slags, hvis det skete i 

samme åndedrag. Sådan er det ikke mere. 
 

Uddrag fra loven 

§ 45 c stk. 4b: 
 

Spilfører må rette en utilsigtet 

angivelse af et kort fra bordet, 

indtil spilfører spiller det 

næste kort fra sin hånd eller 

bordet. Rettelsen skal bero på 

en fortalelse.  

Angivelsen kan ikke rettes, hvis den skyldes 

manglende koncentration, eller hvis 

spilfører har fortrudt sit ud- eller tilspil. 

Hvis en modstander i tur har spillet et kort, 

der var lovligt, før angivelsen blev rettet, må 

denne modstander tage det spillede kort 

tilbage på sin hånd og erstatte det med et 

andet. 
 

Ukendskab til loven fritager ikke for straf. 

MEN det er nok de færreste, der er bekendt 

med disse forhold. Nu har DU læst bladet. 

Jeg ved godt, at man ikke overalt tilkalder 

turneringsleder, for det nogle vil kalde 

småfejl. Man kunne risikere, at turnerings-

lederen anklager én for chikane, hvis han 

ikke er helt à jour med denne paragraf. 
 

Nu vi er ved ”spillet kort”, så tror jeg, at de 

fleste ved, at når et kortet ligger på bordet 

med billedsiden opad, eller er set af 

makkeren, så er det spillet, lige meget hvor 

ærgerligt det kan være. Nu er det jo sådan, 

at den blindes kort allerede ligger på bordet. 

Man må altså have en særlig regel for, 

hvornår kortet er spillet fra bordet. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du tøver, så meld ikke pas. 
Det gør det svært for makker, at 
komme ind i meldeforløbet med 

en god begrundelse. 
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DISTRIKT VESTSJÆLLAND 

indbyder til 

 DAME-PARTURNERING 

2020 
 

SØNDAG DEN 26. JANUAR KL. 9.30  
 

Spilleberettigede: 

 er alle kvindelige medlemmer af Danmarks 

Bridgeforbund. Dertil skal mindst den ene 

spiller være medlem af en klub i Distrikt 

Vestsjælland og have været det mindst siden 

1/9 2019.  
 

Spillested: 

Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A, 

4200 Slagelse (58 52 38 86).  
 

Pris: Kr. 150,00 pr. spiller.  
 

Fortæring:  

Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles ved 

tilmelding. Drikkevarer kan købes til 

centrets normalpriser. OBS: DM for 

damepar i Svendborg afvikles også i år med 

fri tilmelding og egen betaling af indskud. 

Distriktets bestyrelsen ønsker alligevel at 

afvikle en kvalifikationsturnering med 

følgende præmier: Indskud til DM i 

Svendborg (8.-9. juli 2020) til nr. 1 og 2 

samt vinpræmier og sølvpoint.  
 

Tilmelding: 

 Skal være Otto Rump i hænde senest den 

16. januar 2020. Ved elektronisk tilmelding 

husk at angive om fortæring ønskes! 

Foretrukken betaling er parvis til Distriktets 

konto 1551 4691823512 – husk navne! 

 

Min hemmelige 

makker 
 

 

 

 

I klubbens makkerparturnering kom der et 

let spil. Vi havde 2 forholdsvis jævne 

hænder og 27 HP tilsammen. Makker 

åbnede med 1 ut og benægtede majorfarver 

på min 2  , og jeg gik glad i 3ut med mine 

12 HP. 

Vest spillede 5 ud oplyst som fjerde højst. 

Sandelig om ikke min tier holdt stik. Makker 

måtte nok have mindst 3-farve. Det var en 

lang pause makker tog, da tien holdt stik. 

Prøvede han på at få 10 eller 11 stik? 

Da betænkningstiden var ovre, bad makker 

om 8. Den gik til esset! Vest fandt 9 

frem, som makker lod gå til esset. Makker 

spillede så ruder til kongen og ruder igen til 

Øst´s dame. Så kom der hjerter, som makker 

stak med esset. Der var nu 9 stik. Yderligere 

to ruder stik, spar dame. 2 klørstik og spar 

konge. 
 

S/ n-s  K854 

   BT 

  KB8 

  ET64 

B92                      T763 

 K9652                                    873 

 E5                                 D63 

 D87                                       B92 

  ED 

   ED4 

  T9742 

   K53 
 

Jeg var lidt skuffet over makker. Han plejer 

tit at få flere stik end de andre. Hvad var 

problemet??? Jeg spurgte makker bagefter. 
 

”Med den sandsynligvis lange hjerterfarve 

hos Vest er der kun 2 hjerterstik. Maximalt 

3 sparstik. Klørfarven giver 2 stik. Det giver 

7 stik. Altså skal jeg have mindst 2 ruderstik. 

Hvordan får jeg det, uden at Vest får rejst 

hjerterfarven? Hvis jeg kniber efter damen, 

risikerer jeg det første hjertergennemspil. 

Hvis det sidder, som jeg frygtede. Vest må 

gerne have begge ruder, men sidder de som 

her, må jeg håbe på, at Øst sidder og 

småsover. For ham ligner det hjem til ruder 

es for at knibe efter damen. Bruger han 

damen, kan jeg ikke få 9 stik.” 
 

Det viste sig også at ingen havde fået 9 stik 

efter udspil i hjerter. En enkelt havde spillet 

klør ud og det gav nemt 9 stik. 

 

 

 

 

 

Vi har modtaget fra Michael Wonterghem: 

 

Ang. Min kloge makker i december 

nummeret. Øst kan spille sig fri, med ruder 

10 og får så yderligere et ruderstik! 

 

Her er, hvad der stod i sidste nummer: 

 

Sådan så det ud, da makker spiller  5. 
 

S/ ingen   

   8 

  KB6 

  - 

-                      - 

 ET94                                    D 

 -                                  T84 

 -                                        - 

  - 

   K5 

  97 

    
 

Makker lagde ned for rest. 

 

Godt set Michael ! 
 

 

NYTÅRSBRIDGE 
 

Vig BC inviterede 27/12 

 

Der blev spillet i 2 rækker med henholdsvis 

10 og 12 par. Bedste halvdel blev: 
 

A- rækken  hcp. snit 25,94 
 

1 Grete Mortensen – Anette Hessellund, 

   Rørvig BK  127 

2 Eva Petersen – Peter Saxild, 

   Vig BC  124 

2 Lissa Hjørnegaard – Henrik Marstrand 

   Dahl, Asnæs/Vig 124 

4 Michael Ross – Jens Peter Simonsen, 

   Rørvig BK  118 

5 Heidi & Rasmus Kleiv Koch 

   Holbæk/Studenterf. 116 

 

B- Rækken hcp. snit 41,91 
 

1 Michala Nystrøm – Claus Kreutzmann 

   Køge BK  154 

2 Inge Hansen – Kristian Nielsen, 

   Asnæs/Holbæk 49 153 

3 Connie Christiansen – Bente Joniec, 

   Asnæs/Rørvig  149 

4 Susanne & Michael Maagensen, 

   Holbæk 59  143 

5 Ruth Hansen – Jens Peter Jørgensen, 

   Asnæs/Tuse Næs 141 

6 Lene & Poul-Michael la Cour 

   Holbæk 59  139 

 

Formanden Henrik Marstrand Dahl har 

lovet et mere fyldigt referat fra 

arrangementet i næste nummer. 

Et par spil kommer der sikkert også. 

 

N 

V   Ø 

S N 

V   Ø 

S 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et spil fra Jyderup BK, som voldte 

mig problemer. Makker åbner med 2  efter 

pas fra Øst. Næste hånd passer. Hvad gør en 

klog? Det er en 7-bords makker-

parturnering. Problemet er dog det samme i 

alle turneringer      .  

 
 

     EDT943    E   -    KDB953 
 

Meldeforløbet: 
 

        N         Ø        S         V 

                  Pas      2          P 

       ? 
 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Her kan man hurtig komme på glatis. 

Pas (2  ) kan godt være den bedste kontrakt, 

selv om 6  ser ud til at ligge lige for. 

Ny farve er stærk med egen langfarve, så 2

 eller 3  er en mulighed, men kommer 

man videre? 

2ut er normalt invit til udgang med 

trumfstøtte. 

Selvom trumfstøtten er minimal, vil jeg 

alligevel melde 2 ut, for at høre hvordan 

makkers hånd ser ud. 

Hvis makkers svar er 3  (=dårlig farve med 

minimum 0 - 6 HP), elller 3  (maximum 

med 7 – 9 HP med dårlig farve), der betyder 

spredte værdier, vil jeg melde 3 , med håb 

om at få støtte eller et langfarve trialbid i 

minor. 

Hvis makker svarer klør, hæver jeg den til 5. 

Hvis makker svarer ruder, melder jeg 4 , så 

vågner makker, der bør præferere til de sorte 

farver. Hvis makker støtter til 4 , så står vi 

der. 

Hvis makker svarer 3 ,(god farve med 

minimum 3-6), vil jeg forsøge os i en farlig 

4 . En god farve med min HP, betyder 

mindst DBTxxx eller KDxxxx og ingen HP 

ved siden af. 

Hvis makker svarer 3  (god farve med 7 – 

9 HP), så er problemet om makker har K 

eller spildte værdier i ruder. 

Det kan jeg ikke finde ud af, for uanset om 

jeg melder klør, ruder eller spar, bliver det 

opfattet som et cuebid. 

Man kan melde 5 ruder som Voidwood, men 

det fører ikke frem, da makker højst 

sandsynligt ikke kan have Klør Es, da 

makker nok ville have åbnet med 1 . 1 Es 

vil kun vise K. Jeg bliver nødt til at vælge 

4  og gå glip af vores klør eller spar slem. 

Surt, men de andre har vel også problemer 

med at melde disse kort, når makker har 

ødelagt meldeforløbet. 

 

Jan Petersen, Kalundborg 
 

Jeg vil melde 2ut som beder makker 

beskrive sin melding. 

Ved svaret 3 kl = få point og dårlig 

hjerterfarve og 3 ruder som viser minimum 

men med point i hjerterfarven, så vil jeg 

melde 4 spar, som er for at spille, som med 

2 forventede spartabere og 1 klørtaber, må 

ligne en vindende kontrakt. 

Hvis makker melder 3 hjerter/3 spar maks 

svag hjerter og maks og  stærk hjerter vil jeg 

melde 6 klør, da klørfarvens kvalitet er 

bedre end sparfarven. 
 

Det er selvfølgeligt noget gætteri, men jeg 

tror ikke vi har værktøjer til at beskrive 

denne spillestærke hånd bedre. 

 

Svend Stenhøj, Rørvig BK 
 

Jeg melder 2 ut, som er krav for yderligere 

en melding. Såfremt åbner melder svaghed 

med 3 klør i såvel point som farve, viser jeg 

min sparfarve, hvilket nu er krav til åbner 

om, at melde endnu engang, da jeg er gået 

igennem 2 ut. Støtter han ikke sparfarven, 

melder jeg så min klørfarve, så kan åbner 

vælge mellem spar og klør, Kun hvis åbner 

viser 2 af 3 tophonnører i hjerter går jeg efter 

en hjerterkontrakt. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Det var en værre en, det problem har jeg 

heller ikke en makkeraftale for, men et 

forslag har jeg dog. Spring til 3sp, som er 

sleminvit, som makker skal tage imod med 

en honnør i farven og et side es. Har makker 

ikke det, men blot en trumf meldes udgang. 

Med en renonce meldes laveste ikke meldte 

farve, hvorefter man kan melde 5klør eller 

korrigere til 5 ruder. Med en renonce i den 

første farve er det meget usandsynligt at 

makker også er renonce i korrektionsfarven. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

En hånd med kun 2 tabere. Men overfor en 

svag 2-åbning, der kan være totalt ubrugelig 

tilpasningsmæssigt. 

Vores aftaler er her, at 2ut fastlægger hjerter 

som trumf. Meldingerne, 2sp, 3kl, 3ru er alle 

for at spille med egen farve. Altså ikke krav. 

Højere meldinger er derfor stærkere. 3sp er 

således invit til udgang. Med tilpasning 

(eks: K,x,x) og maks vil makker vise laveste 

kontrol udenfor sparfarven. 4sp viser en 

hånd, der kan tage 10 stik med spar som 

trumf. Med eksempelvis spK,x,x og et 

sidees bør åbningshånden gå videre (4ut er 

1430RKCB). 

Hvis man synes, at denne hånd absolut skal 

i slem, tænker jeg at 6kl er bedste skud. Af 

3 grunde. 1) klørfarven er tæt. 2) makker har 

sandsynligvis flere klør end spar (yes, lidt 

tynd, men der er som regel ikke mange 

sidekort i den anden major, når man åbner 

med svag 2-major.) 3) på en god dag får man 

udspil op i gaflen i spar! 

Men altså, valget falder på 4sp. Velvidende 

at klørfarven ligesom forsvinder. 

Systemovervejelserne går så på, om 2ut skal 

gøres mere fleksibel...... 

 

Her har vi så hele fordelingen. 
 

Ø/ n-s  EDT943 

  E 

  - 

  KDB953 

B52                      K87 

 B65                                    D98 

 KDT752                                 B9643 

 7                                       E2 

  6 

   KT7432 

  E8 

   T864 
 

Det er klørslemmen, som er toppen.  

 

 

 

 

Kongen er væk. Kun kronen er tilbage 

N 

V   Ø 

S 
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Er det svært? 
 

I november nummeret havde Wonterghem 

et spil, hvor pointen var noget om en tøven 

efterfulgt af en pasmelding. Det er en af de 

vanskelige problemer at forstå for 

”menigmand”. Problemet hvad tøven angår 

er i virkeligheden ganske enkelt: 

 

Hvis du holder en pause, der er tydeligt 

længere end normalt, har du givet makker en 

oplysning om, at du havde en mulig melding 

ud over pas. Det begrænser makkers 

muligheder for frit at melde, hvad han har 

kort eller lyst til. Det giver det, der i 

lovmæssig forstand kaldes en ubeføjet 

oplysning. 

 

Jeg viser nu den aktuelle del af paragraf 16. 

Det er tør læsning, men det giver forklaring, 

hvorfor du ikke skal blive ”sur”, når du/I 

bliver straffet. 

 

§ 16. Beføjede og 
ubeføjede 
oplysninger 

 

 

1. Alle uvedkommende oplysninger fra 

makker, som kunne antyde en melding eller 

et ud- eller tilspil, er ubeføjede. Det kan fx 

dreje sig om oplysninger givet ved en 

bemærkning, et spørgsmål, et svar på et 

spørgsmål, en uventet eller manglende alert, 

eller ved mærkbar tøven, unormal hast, 

overdrevet eftertryk, tonefald, gestus, 

bevægelse eller manerer. 

 

a Når ubeføjede oplysninger påviseligt 

antyder en melding eller et ud- eller tilspil 

frem for en anden mulighed, må spilleren 

ikke vælge den antydede mulighed, hvis den 

anden mulighed er et logisk alternativ. 

 

b Et logisk alternativ er en handling, som en 

betydelig andel af tilsvarende spillere med 

brug af samme aftaler ville overveje seriøst, 

og som nogle ville vælge. 

 

2. Hvis en spiller mener, at en modstander 

har givet ubeføjede oplysninger til sin 

makker, og at dette muligvis kunne skade 

spillerens side, har spilleren lov til straks at 

gøre opmærksom på, at spilleren 

forbeholder sig ret til senere at tilkalde 

turneringslederen, medmindre den 

regulerende myndighed forbyder en sådan 

fremgangsmåde (og i stedet kræver, at 

turneringslederen skal tilkaldes med det 

samme). (Hvis modstanderne er uenige i, at 

der kunne være givet ubeføjede oplysninger, 

bør de straks tilkalde turneringslederen). 

 

3 Hvis en spiller har væsentlig grund til at 

antage, at en modstander, som havde et 

logisk alternativ, har valgt en mulighed, 

som er antydet af ubeføjede oplysninger, bør 

spilleren tilkalde turneringslederen, når 

spillet er forbi*). Turneringslederen skal 

justere scoren, hvis turneringslederen 

mener, at et lovbrud har bevirket, at den 

fejlende har fået en fordel. 

 

Jeg har fundet et par spil til illustration. Her 

er et fra Svinninge BK. 

 

Ø/ n-s  3 

   D643 

  EBT742 

  62 

DB97                     54 

 K95                                    T82 

 985                                 - 

 K43                                       EDBT9875 

  EKT862 

   EB7 

  KD63 

   - 

 

Lad os antage, at Øst åbner med 4kl. Syd 

melder 4sp og Vest passer med de gode spar 

og single i makkers farve. Nord passer efter 

en meget lang pause, og det får Øst til at ofre 

i 5kl. I den gunstige zonestilling. Nu melder 

Syd så 5ru. Må han det? Her vurderer 

turneringslederen, at Syd sidder med en 

kravhånd med kun 4 tabere og en renonce, 

så det ville mere end halvdelen af 

sydspillere have gjort. Meldingen 

accepteres. 

 

Her så et spil hvor Syd åbner med 1sp. Vest 

holder en lang pause og siger pas. Nord 

melder 3sp (svag med firkortsstøtte). Øst 

melder nu 4hj. Turnerings lederen tilkaldes 

efter spillet og dømmer Øst til at skulle 

melde pas. Resultatet blev 3sp 8 stik i stedet 

for 4 hj 10 stik. Der er vist ikke mange, der 

ville melde 4hj med de 5 HP. 

Her skal du lige være klar over, at det ikke 

er noget problem, at Øst melder 4hj, hvis 

makker havde meldt pas i almindelt tempo. 

Øst ville i den situation være frit stillet til at 

melde lige, hvad han vil. 

 

S/ n-s  T832 

   652 

  ET97 

  62 

DB7                     4 

 ED9                                    KT984 

 B8                                 6543 

 EKD43                                       BT9 

  EK965 

   B3 

  KD2 

   875 

 

Jeg var selv turneringsleder, og Ø/V blev så 

sure, at de forlod klubben kort efter. Jeg 

håber denne lange smøre giver dig lidt 

indblik problemet omkring tøven. 

 

 

Det er koldt derude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØNG BK afholder 

Kyndelmisseturnering 

Søndag 2. februar 9.30 – 18.00 
 

Det sker på Høng Landbrugsskole 

Finderupvej 8, 4270 Høng 
 

Præmier: 

Vinpræmier m.m. 
 

Turnering: 

Styrkeopdelte rækker efter handicap. 

Max 72 par. 
 

Indskud: 

275.- kr. pr. deltager inkl. Buffet, kaffe, 

te og kage. Øl, vand og vin kan købes. 
 

Tilmelding: 

Senest 25. januar på 

bridgeklubben4270@gmail.com 

Tlf. 2910 4951 eller 2174 9687 
 

Betaling: 

Parvis på bankkonto 0378   

8977625972 

Husk navn på spillere. 

 

SØLVPOINT 
 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

http://www.bridge.dk/lov/love17/#law16foot1
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Fra BK 83 kom råbet: 
 

”Halloooohoho” 
 
 
 

Juleturnering  
 

Julestemningen var i top. Der blev givet 

gaver ved mange borde. Selv var jeg også en 

glad giver, det er jo kun jul en gang om 

året      . Vores hoffotograf Ib Larsen deltog, 

så der er denne gang billeder af række-

vinderne. Det var de samme kort i alle 4 

rækker. 
 

Top-resultaterne blev efter fortjeneste i 

denne 4-bords barometerturnering: 
 

Blå-række    hcp. snit 18,06: 
 

1 Ann Jensen – Jesper Stokholm, 

   BK 83  29,0 

2 Karsten & Ingelise Meiland, 

   BK 83  12,0 

3 Lone Ulrik & Jens Jørgensen, 

   BK 83    1,0 

4 Niels Skipper – Otto Rump, 

   BK 83/Skælskør  -4,0 

Ann & Jesper 

 

Rød-række    hcp. snit 23,81 

1 Hane Knudsen – Ole Svinth, 

   Jyderup/Svinninge 15,0 

1 Jonna Kjelkvist & Ib Larsen 

   Sorø  15,0 

3 Britt Nielsen – Benny Kristensen, 

   BK 83  10,0 

4 Hans Jørgen & Viktor Kolding, 

   BK 83   -1,0 

 

Hanne & Ole bedst i indbyrdes kamp mod Ib. 
 

Hvid-række    hcp. snit 30,12: 

1 Lis & Henning Madsen, 

   BK 83  15,0 

2 Annie Jørgensen – Gorm Jensen 

   Sorø  12,0 

3 Bent & Bjarne Hansen, 

   BK 83    9,0 

4 Kirsten Matthes – Jens Aage Petersen, 

   Sorø    7,0 

Lis & Henning 

Her er så aftenens spil, som gav flest 

forskellige resultater i hele feltet. Du kan så 

pusle lidt med spillet og prøve at regne ud, 

hvor du selv og din makker var landet. 
 

V/ alle  E872 

   D64 

  DB52 

  K8 

KT9543                      D 

 -                                    BT9872 

 983                                 KT 

 D732                                      EBT5 

  B6 

   EK53 

  E764 

   964 
 

Blå: S 2ut 8, Ø 3  8, N 3ut 6, S 4  D 7. 

Rød: S 3  9, V 2  8, S 3  7, S 2ut 8. 

Hvid: S 4  D 7, N 2  8, N 4  8, S 2ut 7. 

Grøn: N 3ut 9, N 2  8, N 3  8, N 4  8. 
 

Grøn-række    hcp. snit 40,06: 
 

1 Lidia Nagel – Peter Sveistrup, 

   Høng  18,0 

2 Lena Secher – Kim Lind Petersen, 

   BK 83  13,6 

3 Vibeke Nielsen – Gitte Worsøe, 

   BK 83  12,0 

4 Kirsten Nielsen – Marianne Nørgaard, 

   BK 83  -0,01 

Lidia & Peter 

DISTRIKT VESTSJÆLLAND 
 

 

Inviterer 

 

til 
 

 

SENIOR-PARTURNERING 
 

SØNDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 9.30 

 

Spilleberettigede: 

Alle medlemmer af Danmarks 

Bridgeforbund, som er fyldt 61 år senest den 

31/12 2019. Dertil skal mindst den ene 

spiller være medlem af en klub i Distrikt 

Vestsjælland og have været det mindst siden 

1/9 2019.  
 

Spillested: 

 Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7A, 

4200 Slagelse (58 52 38 86).  
 

Pris: 

Kr. 150,00 pr. spiller.  
 

Fortæring:  

Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles ved 

tilmelding. Drikkevarer kan købes til 

centrets normalpriser. OBS: DM for 

seniorpar i Svendborg afvikles også i år med 

fri tilmelding, og egen betaling af indskud. 

Distriktets bestyrelsen ønsker alligevel at 

afvikle en kvalifikationsturnering med 

følgende præmier: Indskud til DM i 

Svendborg (8.-9. juli 2020) til nr. 1 og 2 

samt vinpræmier og sølvpoint.  
 

Tilmelding  

Skal være Otto Rump i hænde senest den 

30. januar. 

Husk venligst at angive hvor mange stykker 

smørrebrød, der ønskes! Foretrukken 

betaling er parvis til Distriktets konto 1551 

4691823512 – husk navne! 

N 

V   Ø 

S 


