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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Skriftemål 

 

Angående læserbreve må jeg gå til 

bekendelse og håbe på aflad. Anonyme 

læserbreve bliver ikke optaget i bladet. 

Jamen, der har jo lige været 3 ret 

”enestående” vist med illustrationer! 

For at sætte lidt kolorit på bladet prøver jeg 

at være opfindsom. Hunde, der spiller 

bridge. Små edderkopper. Usædvanlige 

spillekort. Så kommer vi til læserbreve. Jeg 

kan ikke dy mig for at fabrikere dem. Jeg har 

fået en enkelt reaktion. I Slagelse mødte jeg 

et par spillere, som ikke var i tvivl om hvem 

én af skribenter var, ”Hende kender vi 

godt”. 

Er jeg gået for langt????       

 

Nr. 8   19. årgang:  April   2020 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 
 

Info! 
 

Der hersker en del usikkerhed om 

”nedlukningens” varighed. Derfor skal 

invitationerne her i bladet tages med et gran 

salt. I må selvholde jer informeret via 

distriktets hjemmeside. 
 

Både vores lokale serier og Mellemrækken 

lader det indtil nu opnåede resultat være det 

endelige resultat.  

Efter planen skulle bladet have været på 

mange sider, men så forsvandt de nævnte 

turneringer, så derfor er bladet skrumpet 

lidt. 

Formanden meddeler angående distriktets 

generalforsamling dette: 
 

Vi regner ikke med at afholde den på den 

planlagte dato, men vi har endnu ikke 

fastsat en ny dato. 

Når denne dato er fundet, vil klubberne 

blive orienteret i god tid. 
 

 

Pokalturneringen er udsat 
 

Klubhold er udsat 
 

Mix-par er aflysr 
 

DM kval for begyndere er udsat 

 
Redaktionen har ikke fået Corona, så der 

kommer endnu en udgave til maj. Det bliver 

forhåbentlig med lidt optimisme. 

 

De ugentlige bridgeaftener savnes. 

 

635013559600 
Tallet her på over ½ billion (ikke en 

stavefejl) er antallet af de mulige hænder du 

kan samle op i bridge. Jeg har ikke regnet 

det ud selv, da jeg er bedre til ord end tal. Er 

du kvik nok, kan du selv regne efter. 
 

Chancen for i et bridgeliv at få den samme 

hånd to gange er altså ikke eksisterende. Og 

dog, jeg har prøvet det! 

Det skyldes dog ikke eminent hukommelse, 

men et uheld i Jyderup Bridgeklub. Det viste 

sig på en bridgeaften, at kortblande-

maskinen ikke havde været brugt, så efter en 

pause på 14 dage var spillene de samme. Vi 

var to, der kunne genkende nogle af spillene, 

(og vi sagde det højt)      . En almindelig 

spilleaften, men resultaterne kunne ikke 

tælle. Ja, det står i turneringsreglementet. 
 

Hører du til typen, der bare følger gode råd? 

Jeg var ude for, at en spiller trak Esset fra 

ED, fordi han havde hørt, at man skal toppe 

farven, hvis man 9 kort i farven. 

Det er jo sådan med den slags anvisninger, 

at man skal have alle sætningerne med. Det 

er kun, hvis man EK i farven. 
 

Hvis man har ♥ EBT på bordet (Nord) skal 

man dobbeltknibe for at få 2 stik ud af det. 

Det skal man ikke, hvis Vest har åbnet med 

en spærremelding i minor. Det er i hvert fald 

ikke en 50% chance, som man normalt 

sætter det til. Hvis det er Øst, der har spærret 

er chancen straks et pænt stykke over de 

50%. Det er lidt ligesom at læse dét med 

småt, når man skriver under på et dokument. 

Få det hele med. 
 

Lidt mere statistik. Når du har spillet 1828 

spil, skal du have haft en hånd med alle 13 

kort mindre end en 10ér én gang (en 

Yarborough hånd). 

En hånd med alle 4 esser (eller 8´ere) 

behøver kun 378 spil for at vise sig. 

Hvis du har 5 spar er der 30% chance for, at 

makker har 3-farve. 

DISTRIKT 
VESTSJÆLLAND 

 

spiller Kvalifikation til 
 

BEGYNDER DM  
 

SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 13.00 
 

Spilleberettigede: er alle nye 
medlemmer af Danmarks Bridgefor-
bund siden 31/7 2018. 
Medlemskab af en DBf klub 
(almindelig eller K-medlemskab) er 
et krav! 
En unik lejlighed til at prøve kræfter 
i en distriktsturnering uden at skulle 
kæmpe mod alle ’eksperterne’! 
Vindere af hver række kvalificerer 
sig til DM for begyndere, som spilles 
i Svendborg lørdag den 11. juli, hvor 
de møder vinderparrene fra landets 
andre kvalifikationsturneringer.  
 

Spillested: Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse (58 
52 38 86).  
 

Pris: Kr. 50,00 pr. spiller.  
 

Fortæring: Drikkevarer kan købes 
til centrets normalpriser.  
 

Præmier: Præmier fra DBf og 
Sølvpoints  
 

Tilmelding: skal være Otto Rump i 
hænde senest per e-mail 
Skærtorsdag den 9/4 2020  
 

Betaling: for netop denne turnering 
kan kun ske kontant på spillestedet 
på spilledagen. 
 

SØLV Sølv           sølv 
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Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 

  stik for lidt. 

       Danmarks 
Bridgeforbund  
        spillede  
 

Landshandicap turnering 1. 
MARTS 

 

Denne landsdækkende turnering er 

genoplivet i noget ændret format. Der spilles 

et heat (24 tællende spil) i alle de distrikter 

og klubber, der vil afvikle turneringen, med 

lokale vindere. Dertil samlet beregning for 

hele Danmark. Vinderpar hvert sted er det 

par, der forbedrer sit handicap mest, og 

vinderparret på landsplan er det par, der 

forbedrer sit handicap mest beregnet på alle 

landets scorer. 
 

Feltet var efter handicap delt i to rækker á 8 

par. Denne dag var det disse 5 par af de 16 

fremmødte, der forbedrede deres handicap 

mest.  
 

1 Margrete Olsen – Gurli Vissler 

   Kalundborg/Ishøj        -0,99 

2 Bent Hansen – Bjarne Hansen      

   BK 83         -0,47 

   3 Gorm Jensen – Jens Erik Jensen 

   Sorø          -0,41 

4 Vibeke Nielsen – Gitte Worsøe 

   BK 83          -0,29 

5 Elsebeth Maagaard – Inger Trosbjerg 

   BK 83           -0,24 
 

Her er top-3 i de to styrkeopdelte rækker 

opgjort efter almindeligt regnskab. 

 

Blå række hcp. snit 26,4 
 

1 Gorm Jensen – Jens Erik Jensen 

   Sorø         103 

2 John Maagaard – Otto Rump 

   BK 83/Skælskør        102 

3 Elsebeth Maagaard – Inger Trosbjerg 

   BK 83           90 

 

 

Rød række hcp. snit 42,5 
 

1 Margrete Olsen – Gurli Vissler 

   Kalundborg/Ishøj      115 

2 Vibeke Nielsen – Gitte Worsøe 

   BK 83         98 

3 Margit Hansen – Per Rubæk 

   Næstved         88 
 

I blå række blev dette spillet. Uheldigvis for 

et enkelt ø/v-par var distriktsbladets marts 

nummer ikke udgivet. Det blev udsendt 

under turneringen. Alle spillede en 

hjerterkontrakt på Nords hånd. Kun ét par 

fik 10 stik. (I marts nummeret er der en 

advarsel om ikke at underspille et es mod en 

farvekontrakt). 

Øst inviterede med ♦4! Nord tog med tak 

imod invitationen. Der blev så ingen ruder-

tabere. 
 

N/ n-s  ♠ D872 

 ♥ BT97  

♦ K85    

 ♣ 96   

♠ KB    ♠ T64                       

♥ K82                  ♥ D5        

♦ BT632             ♦ ED94    

♣ D7               ♣ B8543    

 ♠ E953   

 ♥ E643 

 ♦ 7 

 ♣ EKT2 
 

Det var som vanligt de samme kort over det 

hele. I det viste spil var der mere variation i 

resultatet i den røde række. 

Kun to par spillede en hjerterkontrakt. Et par 

spillede 4♠ (Nord) med 10 stik og en enkelt 

Øst spillede 2♦ med 8 stik. 

 

På landsplan endte 

Margrete og Gurli på en 

flot 4. plads.  

Stort tillykke. 

N 

V    Ø 

S 
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Min hemmelige 

makker 
 

Kortvurdering m. m. er 

ikke lige mig, så det var 

godt, at det var makker der skulle spille hér. 

Nu var det altså også ham selv, der havde 

meldt kontrakten. Det så ikke godt ud. Det 

var ”verdens” korteste meldeforløb. Jeg 

nåede kun én pasmelding. 

Meldeforløbet: 

        N         Ø         S          V 

                   4♥       5         D 

      Alle Pas        
 

Ø/ n-s   ♠ K97642 

   ♥ - 

  ♦ E8532    

   ♣ 74  

♠ DT5                       ♠ J3     

♥ E2                 ♥ KDBT8653 

♦ KDB6                  ♦ T94    

♣ KDT9               ♣ - 

   ♠ E8  

   ♥ 974 

   ♦ 7 

   ♣ EB86532 
 

Det var først da jeg kom hjem, jeg så hele 

fordelingen. Jeg kan godt forstå, at makker 

var lettet, da der ikke kom trumf ud. Vest 

servede nemlig med K. Min hukommelse 

er ikke som for år tilbage, men jeg prøver 

lige at gengive spillet så godt jeg kan. 

Makker stak med esset og trumfede en 

ruder. Spillede sig på bordet med en 

hjertertrumfning og trumfede så en ruder 

mere. En ny hjerter blev trumfet med 

bordets sidste trumf. Så blev endnu en ruder 

trumfet.  

Han tog nu E og derefter kongen. Så 

trumfede han en spar hjem på hånden og 

lagde nu ♥ 9 på bordet. Han havde indtil 

dette tidspunkt fået alle stik (9).  

Situationen var nu:  
 

Ø/ n-s   ♠ 976 

   ♥ - 

  ♦ 8    

   ♣   

♠                        ♠      

♥                        ♥ DBT8 

♦                          ♦    

♣ KDT9               ♣  

   ♠   
   ♥ 9 

   ♦  

   ♣ EB8 
 

Vest er nu slutspillet. Han må trumfe og 

makker får to klørstik ligegyldigt hvad. 

Jeg havde jo ikke set Vests kort før til sidst, 

så det var først på det tidspunkt jeg 

fornemmede at klørene sad 4-0. Øst havde 

stram maske, men sagde intet. 

Makker sagde efter spillet: ”Trumf ud havde 

sat kontrakten. Jeg kan godt forstå at Vest 

doblede med overbevisning. Han kunne 

bare have spillet K ud. Takket være den 

aktuelle fordeling kom kontrakten i hus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Hundehoved!”, ville Egon Olsen sige! 

Er det mon spar eller klør knægt? 

Distrikts hold 
 

I marts blev der spillet to kampe i serie 2. De 

er jo 10 hold i modsætning til serie 1, hvor 

der kun er otte. Efter planen skulle det hele 

slutte 28. marts, men dette skete ikke på 

grund af Corona-faren. 
 

Rundens kampe gave en lidt ændret stilling. 

Inden de sidste to kampe så det sådan ud: 
 

Serie 2 

1   Lise Madsen  103,34 

2   Kirsten Schou   90,35 

3   Preben Jakobsen   87,66 

4   Lars Jørgensen   78,23 

5   Lars Thymark   74,23 

6   Inger Trosbjerg   73,12 

7   Anders Sisbo   61,85 

8   Jonna K. Larsen   58,14 

9   Ingelise Meiland   55,21 

10 Sonja Andersen   13,87 
 

Helle & Svend Ravn fra Lises hold var bedst 

i multihold med 12,01. 
 

Alle spillede 2 kampe. Ud af de 64 spil har 

vi fundet et par stykker, som man kan lære 

lidt af. 
 

Her kommer et spil, hvor ret mange spillere 

fik 12 stik. Spørgemelding til modstanderne 

om hvem, der har trumf KBT, er endnu ikke 

opfundet. 
 

N/ n-s  - 

   864 

  KT732 

  EB832 

ED7652                      BT983 

 BT                                    K7 

 984                                DB65 

 K6                                       D5 

  K4 

   ED9532 

  E 

   T974 

 

Med den aktuelle sits, var der 12 nemme stik 

i en hjerterkontrakt. Klørtaberen kan man 

ikke undgå. Man mangler kun et es ( K), så 

lidt overraskende at ikke ét af bordene turde 

satse. 
 

I den første kamp var der i øvrigt 4 spil, hvor 

alle 10 borde spillede den samme kontrakt. 

Det var alle ut-kontrakter. Selvfølgelig ikke 

med samme resultat men statistisk 

usædvanligt. 
 

Her er endnu et spil, hvor de 9 borde spillede 

en hjerterkontrakt. Der var ingen, der fik 10 

stik! Mange var i udgang og blev doblet. En 

uheldig Nord var kommet i 5  doblet med 7 

stik = 1100. 

En enkelt Nord fik toppen (800), da Øst i 

gunstig zone ”ofrede” i 5  doblet med 7 

stik. 

7 af bordene spillede en doblet kontrakt og 

ingen fik stik nok. 
 

N/ n-s  7 

   EDB32 

  E3 

  EB965 

ED832                      95 

 KT976                                    - 

 5                                KDT976 

 D8                                       K7432 

  KBT64 

   854 

  B842 

   T 
 

Der var lagt op til en spændende 

finale, men turneringen er slut. 

Det er besluttet at begge serier ender 

med det resultat, der er opnået indtil 

nu.  
 

 

 

 

 

 

N 

V    Ø 

S 

N 

V    Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

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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En vågen redaktør 
 

Jeg så tilfældigt i avisen, at Holbæk 49 

havde afholdt 70-års jubilæumsturnering. 

Det undrede mig, at jeg intet havde hørt om 

det. Derfor sendte jeg denne mail til 

turneringslederen Per Granlund: 
 

”Jeg vidste ikke noget om jubilæums-

turnering. Den har ikke stået på distriktets 

hjemmeside, Jeg har heller ikke mødt 

invitationen hverken i Jyderup eller 

Svinninge. Jeg skal nok sætte lidt i bladet, 

hvis der kommer noget.  

v. h. Ole” 
 

Per Granlund sendte efterfølgende dette: 
 

Det var kun plads til 15 borde og de blev 

hurtigt fyldt op. 

Derfor var det BK 49, BK 59 og Tuse Næs 

og Asnæs, der var de først inviterede. 

Der blev også en lang venteliste, i tilfælde af 

afbud. 

Resultatlisten fra de 3 5-bords rækker: 
 

A-rækken 

1 Ivar Petersen-Kirsten Westberg           136 

2 Willy Lisby-Jens Munk             125 

3 Lone Otzen-Eva Kleiv             113 
 

 

Vinderne med 2 flasker 

 

B-rækken 

1 Anni Olsen-Gudrun Ulrich             140  

2 Astrid Langballe-Anne Lise Jensen     113 

3 Kristian Nielsen-Inge Cl. Hansen        112 

 

Vinderne med 2 flasker 

 

C-rækken 

1 Felone Munck-Lilian Faxholm           127 

2 Mogens Larsen-Grete Lynggaard       125 

3 Ole Søager-Else Stenberg Bonde        120 
 

Vinderne med 2 flasker 

Kun 27 spil blev spillet, men 10 af dem var 

slemspil (spil 4,6,8,11,13,14,16,17,22 og 

24) med 12 eller 13 stik. 

Men ingen af dem blev meldt.!!!! 

Der var præmier, sponsoreret af Møbel-

gruppen til de 3 bedste i hver række. 

Det er svært at finde noget spændende, når 

man ikke selv spiller med, men spil 9 var lidt 

morsomt, da Nord åbnede med 1 ru. 

N/ ø-v  B753 

   EK9 

  B532 

  K9 

K98                      E62 

 B                                    D6543 

 EKT874                                 D9 

 EBT                                       762 

  DT4 

   T872 

  8 

   D8543 
 

3 borde i både A-rækken og B-rækken 

spillede 1 ru med 4 stik (1 fik dog 5)150 til 

N/S. 

2 i både B og C-rækken spillede 3 Ru på 

vests hånd med 9 stik 110 til N/S og bund. 

4 spillede 2 ut i vest med 8 stik og det var 

heller ikke lykken. 
 

N/ ø-v  K9 

   4 

  EB753 

  D8653 

T6                      E87532 

 DBT9765                                    K 

 4                                 T962 

 B72                                       E4 

  DB4 

   E832 

  KD8 

   KT9 
 

I spil 25 kan man se forskel i melde- og 

spilleteknik i de 3 rækker. I A-rækken 

meldte 2 par 3 ut og 1 par 5 Ru med 

hjemgang. Næsten alle de andre stod af i 3 

Ru og nøjedes med 10 stik. 

Problemet kommer, hvis Nord ikke tør åbne. 

Så vil Øst spærre med 2 Spar. Nu er det 

vanskelig at finde udgang, med mindre Syd 

tør melde 2 ut. Det er dog ufatteligt at 5 

spilførere kun får 10 stik. 

 

Vh Per 

 

Senere fik jeg dette referat fra formanden i 

BK 49. Her var også vedhæftet de viste 

vinderbilleder. 
 

Til Ole Svinth.  

Lørdag d. 7. marts fejrede vi 70-års 

jubilæum i ”Holbæk Bridgeklub af 1949” 

med en jubilæumsturnering. Der var 

deltager fra flere klubber under DbF. 

Vi spillede i 3 rækker af 5 borde. I alt 60 

spillere med Per Granlund som 

turneringsleder. Turneringen foregik i god 

ro og orden. Der var en fin og behagelig 

stemning ved bordene. 

Jeg sender dig også tre billeder. Et af 

vinderne fra hver af de tre rækker. 

Mvh.  

Henning H. Hansen  

formand HBK 49 
 

Henning gjorde i en sidebemærkning mig 

opmærksom på spil 6, hvor han roste 

vinderne af A-rækken, der som de eneste 

kom i 6  doblet. 
 

Ø/ ø-v  K952 

   K94 

  D 

  EKT42 

T74                      EDB863 

 87                                    EDB632 

 ET953                                K 

 D75                                       - 

   
   T5 

  B87642 

   B9863 
 

Ivar fik 6 ud. Rejser man nu hjerterfarven 

ved at gå på bordet i ruder, knibe i hjerter 

og trumfe en, så er der kun en spartaber. 

Mon det var sådan det skete? 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Fra Michael Wonterghem BK 83 har vi 

modtaget dette indlæg: 
 

Denne her gang bliver indlægget lidt 

anderledes. Det er nemlig en reklame!! 

Det kom sig af, at jeg er ivrig læser af Ole 

Svinths skønne distriktsblad og prøv lige at 

læs artiklen ”din melding” i marts 

nummeret. Et svært problem og ingen af 

eksperterne virker overbevisende i deres 

svar! 
 

Reklamen går på konventionen MANCO og 

den træder i kraft når modparten dobler 

vores melding i fjendens farve eller vores 

4.farve. 

Du har nu følgende muligheder: 

Farvemelding: Naturlig, men single 

(renonce) i fjendes farve. 

UT: Mindst 1,5 hold i farven fx: ETxx, 

KBxx 

Redobler: 2-4 små kort i farven 

Pas: halvt eller et hold i farven. Fx: Dxx, 

Exx, BTx. Makker kan nu redoble og du 

melder UT med et helt hold i farven. 
 

Det var så heldigt, at vi faktisk fik brug for 

konventionen et par gange i går aftes: 
 

Spil 6 Parturnering!! 

 

 

 

Undertegnede i Øst 1 hjerter, makker 2 

ruder, mig 3 klør, makker 3 spar (4.farve) 

Nord dobler. Nu passede jeg og viste et halvt 

eller helt hold, makker redoblede og jeg 

meldte 3 UT, der viste et helt hold og 

makker gamblede på at 3 UT var bedre end 

4 hjerter. 11 stik i 3 ut og en ren top! 
 

Næste spil 

 

Makker i vest 1 ruder, Nord 1 spar og jeg 

doblede negativt. Makker meldte 2 spar og 

Nord doblede. Nu kunne jeg melde 3 ruder 

og vise støtte i ruder og højest single spar. 

Det var jo drømmesvaret til makker og hun 

spurgte efter esser med 4 UT. Vi er desværre 

ikke så avancerede her, at jeg kunne vise 

min renonce, så jeg svævede lidt mellem at 

vise et eller to esser på grund af renoncen, 

men nøjedes med et es, makker mente, at jeg 

nok havde ruder dame til min støtte, så hun 

meldte 6 ruder, som vandt 13, da damen sad 

på sin plads. Ren top, da vi var de eneste i 

slem! 

Der var desværre ikke flere spil, hvor vi 

kunne bruge Mancoen, så resultatet blev 

middelmådigt, da skribenten i begejstringen 

over den fantastiske konvention, glemte at 

tænke sig om i resten af spillene!!! 

Tilbage til Oles artikel. Hvad melder du nu 

ovenpå modpartens dobling af 3 spar? 

Ja, du redobler og viser 2-4 små kort i 

farven. Det er lige vand på makkers mølle. 

Modparten har 10 point i spar, der ikke giver 

stik og dine mindst 10 point sidder ved siden 

af sparfarven og I har ruderfit. Nu er I meget 

let i topkontrakten 6 ruder. Voila, Keine 

Hexeri, nur Behendigkeit      . 
 

Jeg viser lige spillet og meldeforløb fra 

sidste nummer. Ekspertsvarende må du selv 

finde i det gamle nummer. 

Meldeforløbet: 

        N         Ø         S          V 

       1        D         RD      1    

       2       2        3       Pas        

       3  α     D         ? 
 

α = krav 
 

N/ alle  - 

   ET 

  B8632 

  EK9753 

EB6543                       KDT9 

 976                                   K832 

 54                                 D 

 86                                       DT42 

  872 

   DB54 

  EKT97 

   B 
 

Rart igen at høre fra Michael ! 

 

 

 

 

 

DISTRIKT VESTSJÆLLAND 
KLUBHOLDTURNERINGEN 

2019/2020 Kvalifikation 
Søndag den 26/4 2020 kl. 9.30 – 17:35 

 

i Slagelse Bridgecenter, 
 

TURNERINGSFORM: Monrad efter 

DBf’s forskrifter: Der spilles ca. 60 spil (5 

kampe à 12 spil, 6 kampe à 10 spil osv. – alt 

efter antal hold) (alle med 1 halvleg). Ved 

start af hver kamp sætter hjemmeholdets 

kaptajn med makker sig NS ved det åbne 

bord og holdmakkerne ØV ved det lukkede. 

Modstanderholdet kan nu sætte sig, som de 

vil. Der foretages multiholdsberegning. 

Resultater vil være tilgængelige umid-

delbart efter rundens afslutning. 
 

SYSTEMER: Alle systemer er tilladt, hvis 

de er dækkende beskrevet i ”Systemer og 

Konventioner” eller i ”Dansk Bridge”. 

Systemkort er naturligvis obligatorisk. 

Anvendes højkunstige systemer, skal en 

udførlig beskrivelse udsendes til samtlige 

modstandere og turneringslederen, senest 2 

dage før kampstart. I øvrigt gælder DBf´s 

turneringsbestemmelser § 341. Distrikts-

mesterskaber for klubhold  
 

PRÆMIER: Der er vinpræmier til nummer 

1 og 2. De 4 bedst placerede hold er 

kvalificeret til at spille Distriktsfinale 

søndag den 23. august 9:30 i Slagelse BC. 

SØLVPOINT: Der spilles om 7,5 SP pr. 

kamp. Kampresultater udregnes efter den 

kontinuerte WBF skala 20. Mindst 14,00 er 

vundet kamp, 6,01-13,99 er uafgjort. 
 

SPISNING: Alle er tilmeldt spisning. 

Kaffe, øl, vand m.v. kan købes til centrets 

sædvanlige priser.  
 

SUBSTITUTTER: Alle, som er medlem af 

den pågældende klub, kan indtræde. Dog 

kræves, at de har været opført som medlem 

af klubben siden den 31/12 2019. Alle hold 

opfordres til at have minimum et par stående 

”stand by”.  
 

TILMELDING: skal være Otto Rump i 

hænde senest torsdag den 16. april.  
 

BETALING:DKK 600,- per hold til 

Distriktets konto 1551 4691823512 – husk 

holdets navn! 

Husk at angive om fortæring ønskes!: 

Fortæring kan betales samtidigt (DKK 25,- 

per stk. smørrebrød) 
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 Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et spil fra det virkelige liv. Mak-

kerparturnering i gunstig zonestilling.  

Du sidder Vest med 
 

      EKBT98753    2     E    D8 
 

og makker Øst åbner med 1♥, og du svarer 

en spar. Makker viser ved genmelding i 

hjerter en minimumshånd og mindst 6-

farve. Hvad er din næste melding? 
 

 

Meldeforløbet: 
 

        N         Ø         S         V 

                  1♥        Pas       1    

      Pas      2♥        Pas        ? 
 

Per Granlund, BK 59 Holbæk 
 

Jeg vil nok drible i 3 Kl. der viser 5+ i spar 

og 4+ i klør. Nu har makker 5 

svarmuligheder. 

1)3 Ru der er 4.farve krav,  

2) 3 Hj visende 7 farve,  

3) 3 spar der er præference med 2-3 spar 

uden ru hold, 

4) 3 ut med ruderhold  

5) 4 Kl. der viser 6 hj og 4 Kl. 

Jeg mangler nu 3 Esser Hj E og Kl EK og 

trumf Dame. 

Mit svar på makkers  

Ad 1: 3 Ru: 3 Sp viser ekstra længde. 

Makker må ikke passe. Uanset hvad makker 

melder næste gang, spørges efter Esser. Har 

han 2 går vi i 6 Sp , med 0 eller 1, står vi i 5. 

Dvs med 3 Esser hæver makker selv til 6, 

hvor jeg går i 7 ut. 

Ad 2: 3 Hj spørger jeg direkte i 4 ut. Nu er 

Hj trumf og vi mangler stadig 3 Esser med 

Hj K. På 4 Kl og 4 Ru står jeg i 5 Sp. Hvis 

makker har 3 og ikke 0, hæver han 

selvfølgelig til 6 Sp. Nu er der spil for 7 ut. 

Ad 3: 3 Sp spørger jeg med 4 ut. Nu betyder 

Sp D intet, da den falder under EK. Nu 

mangler vi kun 2 Esser. 

Hvis makker svarer 5 Kl eller 5 Ru, sætter 

jeg kontrakten i 6. Hvis han svarer 5 Hj eller 

5 Sp, spørger jeg efter uviste Konger med 

5ut. Han kan svare 6 KL med kl K eller 6 Ru 

med RU K eller 6 HJ med HJ K, så er der 7 

ut i kortene. 

Ad 4: 3 ut. Nu spørger jeg i 4 ut, der ikke er 

kvantitativ. Nu er der kun 2 Esser vi 

mangler, så med 0, står vi i 5, med 1 står vi 

i 6 Sp, og med 2, spørges efter Konger, så vi 

kan komme i 7 spar eller ut. Kl K behøver 

ikke at betyde så meget, da vi helt sikkert 

kan trumfrejse hjerterne i 7 Sp, eller lægge 

den på en af de røde K i 7 ut. 

Ad 5: 4 KL. Jeg spørger i 4 ut efter de 3 

udestående Esser. Med 0 eller 1 Es står vi i 

5 Sp. Med 2 både med og uden trumf D, står 

vi i 6Sp. 
 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Efter 2 hjerter fra makker, må jeg nok 

forsøge min næstbedste farve      . 

Det vil sige 3 klør, hvilket jo er rundekrav 

og formentligt tæt på udgangskrav. 
 

Selv om makker ikke har nogen spar, vil min 

nifarve kunne klare spar dame blank eller 

spar dame anden, hvilket må være 

tilstrækkeligt til at gå på 7 trinnet, hvis 

makker har det rette antal esser 
 

Hvis min makker støtter min klørfarve, vil 

jeg derefter melde 5 ruder, som viser 

renonce i ruder og beder makker melde antal 

esser uden for ruderfarven. 

Med 1 es hos makker ( svar 5 hjerter) vil jeg 

stå i 5 spar Med 2 esser hvoraf det ene kan 

være klør konge vil jeg melde 6 spar. Med 3 

esser vil jeg melde 7 ut. 

Hvis min makker oven på min 3 klør 

genmelder sin hjerterfarve vil jeg spørge 

med 4 ut, hvor makker så melder antal esser. 

Med 1 es melder jeg 5 spar for at stå – med 

2 esser vil jeg melde 6 spar, selv om er kan 

være 2 klørtabere. Med tre esser skal vi 

spille 7 ut. 

Hvis makker melder 3 ruder oven på min 3 

klør, vil jeg igen spørge med 4 ut selv om 

ruder konge nu kan give et es svar som er 

svært at gennemskue. Men med et es vil jeg 

stå i 5 spar og med to esser vil jeg stadig 

melde 6 spar og med 3 esser vil jeg melde 7 

ut. 

 

Svend Stenhøj, Rørvig BK 
 

Hvad har makker? Han har ikke fordelingen 

5-4, Han har tilsyneladende heller ikke en 

jævn fordeling, for så var der meldt 1 ut 

ovenpå 1 spar. Umiddelbart forventer jeg så, 

at han ikke er renonce i spar, og har en lille 

hånd med 6 eller flere hjerter.  

Jeg melder nu 4 ut (14-30) efter esser. 

Hvis svaret er 5 klør eller 5 ruder melder jeg 

5 spar. Jeg forventer så, at han efter 5 ruder 

melder 6 spar, hvis der er 3 esser. og ellers 

pas. 

Efter 5 hjerter eller spar melder jeg 6 spar, 

med håb om, at der ikke startes med 2 

klørstik og/eller stik til spar dame. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Det ville være enklere, hvis man spiller med 

spring i ny farve er krav med pågældende 

farve... Det praktiseres meget i eksempelvis 

USA, men her i DK spilles der mest med de 

såkaldte WJS, svage springmeldinger. Kan 

huske at da jeg i sin tid spillede med Dorrit 

Bryld ønskede hun, at vi spillede med at 

efter åbning 1mi var 2ma = åbningshånd 

med 5-farve. Synes egentlig det var en god 

aftale, og 4. hånd afholdes som regel for at 

få fikse ideer. Desuden spares der en del 

meldeplads. 
 

Svarhåndens udfordring her er dels at finde 

ud af om alle esser er på vores side og dels 

om sp D og klørholdet er tilstede. 

Udgangspunktet er også, at fjenden råder 

over ca 13p. 9-farven i spar gør, at man skal 

være mere end uheldig med ikke at sp D 

falder ud. Og regn med - at det tænker de 

spillere, der konkurreres med også!  
 

I første omgang spørges om esser med 4ut. 
Åbningshånden ved, at det er med spar som 

trumf, da svarhånden ikke har anvendt 

(eks.vis) Stenberg og dermed fastlagt hjerter 

som trumf. Hj K tælles derfor ikke med. 
 

Der anvendes 1430RKCB. Planen er så 

følgende: 

Efter 5kl (1 eller 4 esser) Melder 6sp. 

Stensikker er den ikke, men med odds. 

Efter 5ru (0 eller 3 esser) - 5sp. Der er 2 

esser ude. 

Efter 5hj (2 esser uden trumf D). Der meldes 

5ut = storeslemsopfordrende. Makker kan 

nu melde farve (eks. vis 6kl) = vise kontrol 

(typisk K, som ikke er vist før). Overvejer 

ikke ut, da sparhånden kan være helt "død" 

efter ruder ud og sp D ikke falder ud, så 6sp 

/ 7sp er målkontrakterne. 

Efter 5sp (2 esser plus trumf D) Her går vi 

efter storeslem og melder igen 5ut, som 

opfordring til storeslem. Her er målkon-

trakterne 6ut eller 7ut, da vi spiller par. 

 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Jeg går med feltet og melder 4ut (1430). 

Svar 5 kl: Jeg går direkte i 6sp, og håber at 

esset er et rigtigt es og at kl konge er med. 

Svar 5ru: Her melder jeg 5sp. Makker skal 

herefter sige 6sp, hvis han har 3 esser, hj 

konge er et es efter meldeforløbet. Efter 6sp 

melder jeg 7ut.; 

Svar 5hj: Her lukker jeg øjnene og melder 

5ut, får jeg svaret 6kl melder jeg 6ut. 

Svar 5sp: samme svar som ved 5hj. 
 

Se spil og kommentarer på næste side. 
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Her er så fordelingen: 

 

Ø/ n-s   ♠ 4  

   ♥ 9763 

  ♦ T654    

   ♣ E97  

♠ EKBT98753                       ♠ 6     

♥ 2                 ♥ EKT854 

♦ E                  ♦ KD    

♣ D8               ♣ 6542 

   ♠ D2   

   ♥ DB 

   ♦ B9873 

   ♣ KBT3 
 

Havde ♣KB siddet hos Nord, var det ikke så 

sikkert, der var kommet klør ud. Her er 6♠ 

kontrakten sat i stik et og to. Der er gode 

odds, men det er ikke altid, der er gevinst. 
 

Granlunds dribling og Jans ”klørfarve” løste 

problemet, medens andre var uheldige. Jeg 

skal måske lige nævne, at Karsten 

overvejede blot at melde 4sp.  

 

Spillet er fra Jyderup BK, hvor jeg sad Øst. 
 

Ville du åbne på denne hånd?  
 

      6    KT854     KD    6542 
 

Nej vel. Det gjorde jeg heller ikke, så jeg 

passede til makkers 4 -åbning efter min 

pas. Det var ikke synet, det var galt med, 

men klubbens fedtede kort.  E havde gemt 

sig under sorteringen. Det gav en top, da 

feltet spillede 6 ! Derfor husker jeg 

spillet     . 

 

Bykamp Næstved – Slagelse 
Orla Kristiansen har været så venlig at sende 

dette referat: 
 

Sidste år spilledes den første bykamp 

mellem Slagelse og Næstved i Slagelse. Her 

vandt Næstved en snæver sejr, så det var et 

revanchehungrende Slagelsehold, der 

lørdag den 7. marts drog til Næstved, hvor 

vi blev modtaget med hjemmebagte boller 

inden kampen gik i gang.  

Der blev spillet i tre række. A, B og C. Hver 

klub stillede med 2 hold i hver række, så i alt 

48 spillere var i sving. 

Efter første kamp var Næstved vært ved en 

lækker frokost bestående af hjemmelavet 

gullasch suppe. Den gjorde stor lykke. 

Slagelsespillerne nød den ekstra meget, for 

vi kunne gå til frokost med en pæn føring. 

Da krudtrøgen lettede efter 2. kamp, var der 

hevet en sikker Slagelse sejr hjem: 

 
 

Formand Elsebeth Maagaard, BK83 

A rækken: 59,79 mod 20,21 til Slagelse 

B rækken. 68,72 mod 10,18 til Slagelse 

C rækken: 59,17 mod 20,83 til Næstved 

Så Slagelse kunne rejse hjem den store 

pokal, som Næstved udsatte sidste år.  

Hvis der er en matematiker, der undrer sig 

over, at summen i B-rækken ikke er 80, 

skyldes det en korrektion i et af spillene. 

Spilfører havde pludselig ikke flere kort 

tilbage, mens de øvrige 3 havde 1 kort hver. 

Det blev takseret til 40-40. 

Vinder af multien i alle 3 rækker blev Martin 

Rather – Orla Kristiansen med 16,94. Lis 

Hjorth - Poul Olsen kom lige efter med 

15,89. 

 

Hvis pokalen er af sølv, har det været en 

ordentlig udskrivning. Den nok blank og 

skinnende, men ikke af rent sølv. Et sjovt 

initiativ med en sådan bykamp. Måske andre 

klubber kan bruge ideen. 

 
 

Formand Hans Nielsen, Næstved 

”Må jeg lige se stikket?” 
 

Vi møder problemet på mange spilleaftener. 

En spiller har lige vendt sit kort med 

billedsiden nedad. Vender det igen og 

spørger: ”Må jeg lige se stikket igen?” 

Man skal tænke sig om og se efter hvilke 

kort, der er spillet til stikket inden man 

vender sit eget kort 
 

 Vi må hellere lige se hvad loven siger. 

 

 

§ 66. Undersøgelse 
af stik 

 

 
A. Det løbende stik 
 

Spilfører og hver af modspillerne kan kræve, 
at alle kort i stikket vises med billedsiden 
opad, forudsat at den pågældende side ikke 
har spillet ud eller til i det følgende stik, og 
at den pågældende endnu ikke har vendt 
sit eget kort med billedsiden nedad på 
bordet. 
 

B. Eget netop spillede kort 
 

Spilfører og hver af modspillerne må se, men 
ikke vise, sit eget netop spillede kort, 
forudsat at den pågældende side ikke har 
spillet ud eller til i det følgende stik. 
 

C. Tidligere stik 
 

Når fristen til at efterse stik efter § 66A og § 
66B er udløbet, må tidligere stik ikke 
undersøges før efter spillets afslutning 
(undtagen efter særlig anvisning fra 
turneringslederen, fx hvis det er nødvendigt 
for at undersøge en påstand om en 
kulørsvigt). 
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Vent med at tage 

kortet frem, indtil du 

har bestemt dig! 
Fjern ikke 

meldekortene, før der 
er spillet ud ! 

http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law66A
http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law66B
http://www.bridge.dk/lov/love17/n1.htm#law66B

