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Her er så løsningen på historien fra sidste
nummer. Du skulle som Syd have 7 stik i en
sans kontrakt med disse kort tilbage. Udspil
fra Syd.
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Min hemmelige
makker
Vi er til en almindelig
klubaften.
Jeg er igen ”passiv”
deltager i en 3 ut. Du skal lige se en fidus fra
makker. En af tingene ved makker er hans
rolige udtryk. Man kan ikke se på ham, om
der er problemer. Nu har jeg efterhånden
lært, at er der problemer, så kan jeg kun se
det på hans tidsforbrug. Det er jo ikke altid
muligt at gøre sine tilspil i det samme
tempo. Selv er jeg meget varieret i mit
tempo, men måske kan jeg lære lidt af
makker.
I får først det korte meldeforløb, hvor jeg
som vanligt sidder Nord.:
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længdemarkering visende ulige i første stik.
Også modstanderne kan fejle. Prøv, når du
ser fordelingerne på hjemmesiden, at skifte
til spar inde på
E. Hvilket kort skal
makker have for at kontrakten kan sættes, og
hvilken spar skal du så spille ud?”
Jeg fik senere løst problemet og fandt ud af
at man skal spille
K for at tage fire
sparstik
I skal selvfølge have hele fordelingen,
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Som i kan se på fordelingen, havde jeg ingen
problemer med at gå i udgang. Det var lige
runden, hvor vi mødte et af rækkens toppar.
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Vi antager, at Vest stikker med kongen.
Hvad med Øst? Han må af med en spar.
Vest fortsætter bedst i hjerter til damen og
du spiller ruder til esset. Stakkels Øst har
problemer. Han kan ikke smide en spar,
hjerter eller klør, uden at Syd har styr på
resten af stikkene. Prøv selv efter.
Vi prøver lige én mere. Det er nemt klaret,
hvis du klarede den første opgave.
Du er Syd, og du er inde på hånden. Du
indkasserer nemt 4 stik i denne sans i spillet
i næste spalte.
Jeg er venlig denne gang, idet ”løsningen”
er på side 4.

POKALTURNERINGEN
Ingen kampe i oktober

Distrikts hold
Ingen kampe i oktober

MELLEMRÆKKEN
Ingen kampe i oktober

Sæt dig i Vest stol og læg 2 (3. eller 5.
højst) på bordet. Makker bad om bonden,
men han ”måtte” stikke den over med
kongen, da han kun havde EK blanke! Nu
blev B spillet ud men Vest den snu ræv
ventede til anden gang med at stikke. Nu
skal spilføreres E fjernes, medens K
stadig er indkomst. T spilles ud. Makker
tog nu ni stik, da Øst havde smidt fra klørene
i et af sine tre afkast til ruderne.
Makker havde et sjældent glimt i øjet da
resultatet blev noteret.
For mig at se var der ikke sket noget
usædvanligt, men makker gav forklaring
ved først givne lejlighed.
” Nu var det ikke mod hvem som helst vi
spillede, men at jeg stak B over, må have
forvirret Vest, så han ikke bemærkede Øst´s

En gammel konge fundet i kasematterne
under Kronborg
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Din Melding?

Holdkamp med N/S alene i zonen. Du er
Vest og makker Øst åbner efter pas fra Nord.
Hvad gør du efter at Øst har vist sine 2 esser
og D?
EKT532
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K

Meldeforløbet:
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Svend Stenhøj Rørvig BK
Jeg melder 5 ut, der spørger efter en ikke
vist kontrol, som således kun kan være
hjerter konge. Har han den, melder jeg 7
spar. Ellers står jeg nok i 6 spar, da jeg ikke
kan finde ud af hans honnørkort, udover
dem han har vist. Om hans fordeling i øvrigt,
muligvis kan dække taberne i
ruder er usikkert.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Vi har 11 topstik, når makker har vist begge
minoresser og Spar D.
Der er mange muligheder for 1-2 stik mere.
Skal vi i 5,6 eller 7 Spar?
Vi skal have forsørget 2 rudertabere. Det
kan vi hvis makker har Hj KD,eller Ru DB
eller Kl DB eller et heldigt udspil.
Mulighederne er mange.
Jeg vil i første omgang spørge efter HJ K
med 5 ut. Har han den, er der med sikkerhed
12 topstik.
Makker kan også have så lidt som kun 1 B,
så der er kun 11 stik.

Udover vores kendte points er der 13 HP,
der ikke er vist, fordelt på 3 spillere, så er
der ca. 4 til hver.
Har makker de 4, er der spil for 7 Spar, som
jeg uanset ender med at spille.
Chancerne er procentvis nok større for DB i
en minorfarve, hvis han ikke har HJ K.
Til sidst kan der komme en show up skvis i
Hj og Kl.

Hvis makker nu viser hj K benægter han kl
D, da han ellers ville have 15p. Her må 6sp
være maksimum, da ruderne ikke kan
smides af.
Hvis makker melder 6sp, forøger det
chancen betydeligt for, at han har en hånd
som den viste, og så meldes der 7sp på en
god dag.

Karsten Meiland, BK 83

Jan Petersen, Kalundborg

Jeg vil gå ben hårdt efter 7sp og glemme alt
om 7ut. Hj 2 kan jo lægges på kl es, så fokus
er alene på ruderfarven. Jeg melder derfor
6ru, som søger ru dame. Makker melder 7
sp med ru dame eller kompenserende
værdier, mangler begge disse ting melder
makker 6 sp.

Efter meldeforløbet må øst have et sted
mellem 12-15 hp, 4 spar og en klørfarve af
ukendt længde afhængigt af paraftale.

John Heidelbach, BK 83
5sp er vel næsten det bedste svar åbner kan
ønske sig med henblik på evt. storeslem.
Meldingen er dog også meget beskrivende
på den måde, at den viser 10p af de
maksimalt 14p, svarer kan have. De 5sp
benægter også renonce på hånden.
I
vores
system
er
5ut
nu
storeslemsopfordrende = vi har alle 1.
kontroller. Meldingen giver svarhånden 3
forskellige muligheder. 1) ved tvivl - melde
laveste uviste K. 2) melde lilleslem uden
mulighed 1) eller 3) melde storeslem med
stikpotentiale (typisk god langfarve).
Det er altid en god ide at prøve at
sammensætte en nødvendig hånd for
makker for at spille storeslem. Den kunne se
sådan ud:
D,x,x,x
x,x
E,x
E,D,B,x,x
Men hvordan finde ud af mere? Jeg prøver
5ut.

Øst har med svaret 5 spar vist 10 hp, så der
er plads til lidt flere honnørkort hos øst.
Når vi ser på egen hånd, så dækker øst med
klør es og ruder es, så vi som minimum kan
skille os af med hjerter 2 på klør es, og da
makker ikke har 4 farve i ruder kan vi helt
sikkert spille 6 spar.
Hvis makker har ruder dame kan vi spille
storeslem – det samme hvis makker har klør
es dame bonde fjerde.
Jeg vil melde 5ut som er spørgsmål om
konger/generel store slemsopfordring som
viser at alle esser samt trumf konge og dame
er på plads, men det vil være svært for
makker at se, om der er noget, som kan løfte
til storeslem.
Hvis makker på de 5 ut viser hjerter konge,
skal vi stå i 6 spar.
Hvis makker viser 0 konger vil jeg melde 7
spar, med håb om at de resterende
honnørpoints enten indeholder ruder dame
eller ekstra længde/styrke i klør.
De 7
vinder nemt, da Øst har
E
doubleton.
Det var meningen, at læserne skulle se,
hvordan panelet greb sagen an. Der var
heldigvis lidt forskellige indgangsvinkler.
Fordelingen er øverst i næste spalte.
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Kan vi spille under
coronaen?
Der lidt muligheder for
at spille holdturnering.
Det er jo ikke alle
klubber, der spiller
holdturnering, men vi,
der har den, kan godt
afvikle kampene.
Den enkle mulighed er
at afvikle kampene privat. Det giver så et
problem, da kampene så ikke afvikles med
de samme kortfordelinger. Er det et stort
problem?
I Jyderup BK er vi lidt heldige. Vi er så få
medlemmer, at vi i vores holdturnering kun
har fire hold. Vi kan så afvikle de to kampe
i to separate lokaler. De kun 8 spillere i
kampen isolerer sig helt fra den anden kamp.
Maske bæres indtil man er i lokalet.
Afstanden mellem lokalerne er lille nok til
resultaterne kan tastes ind i systemet via
bridgemate.
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GULD

Søndag den 4. oktober i Slagelse
Bridgecenter, blev turneringen afholdt med
et
reduceret
deltagerantal.
Corona
restriktionerne gav kun plads til 24 par. Der
blev spillet i 2 rækker á 12 par.
Blå række

hcpsnit

18,04

Rød række

hcpsnit 31,15

1 Ingelise Andreasen – Sussie Rasmussen,
Næstved/Humlebæk
54,0
2 Monica Jensen – Jannich Lauersen,
Silkeborg/Ballerup
25,0
3 Seema Wrisberg – Johannes
Hecht- Nielsen, Helsingør
24,0
4 Eva Dahl – Ingelise Schou,
Solrød/Ishøj
7,0
5 Bent Hansen – Bjarne Hansen,
BK 83
3,0
6 Sanne Olsen – Leif Madsen,
Præstø/Faxe
0,0

Selvfølgelig har N/S generet med deres
sparmeldinger, men med renonce i spar bør
Øst være aggressiv. Det samme kan godt
siges om Vest, da han har 3 spar. Hvad har
makker så? Alle spillede en ruderkontrakt.
To par kun 4 .
I rød række blev der med mere eller mindre
held spillet i spar ved 5 borde. Kun ét par var
i5 .

Da det er en makkerparturnering, kan Syd
satse på, at ruderne brækker og melde 7ut.
Dog er 7 noget mere sikker, da en ruder
evt. kan trumfes, hvis en af modstanderne
har bonden fjerde.
Lone Ulrik & Jens Jørgensen meldte de7ut,
og i rød række gjorde Monica Jensen og
Jannich Laursen dem kunsten efter til
”2220”

Her er så dagens storeslem.

Sådan så det ud

Her skal Nord passe på ikke at tage initiativ
til noget som helst. Et af problemerne er, at
mange spiller med kontrolsvar på
kravåbningen 2 . Her er man for højt straks
efter åbningen. Åbner kan ikke nå at vise
begge sine farver. Nu er det dog så heldigt,
at sparfarven er den rigtige.
Efter relæ 2 vises sparfarven og alle ved
nu, at spar er farven, da Nord med 3 viser
en god hånd med sparstøtte. Åbner
spørgermed RKC og får svaret 2 esser og
trumfdame.
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Her er et godt spil, hvis du kan finde
”guldkontrakten” og vinde.
S/ ø-v

1 Jan Petersen – Thomas Nielsen,
Kalundborg
39,8
2 Mikkel Grønnegaard - Tim Grønnegaard,
Lejre/Blakset
38,2
3 Lise Madsen – Erik Madsen,
Ringsted
35,8
4 Kirstine Hermann – Helle Elbro
Islev/Ballerup
5,2
5 Orla Christiansen – Martin Rather,
Høng
3,8
6 Lone Ulrik & Jens Jørgensen
BK 83
-0,14
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Vi kikker lidt på blå række.
Kun ét par fandt den oplagte lilleslem i 6 .
Det var Vagn Brobæk og Jørgen Junge.

Mon ikke du kan gætte, hvor vi er henne? Turneringen hedder
Skjold Burne Cup men stadig også ”Trelleborg”.
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Nøddeknækkeren!

Spillet kort fra den blinde
KB9

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:
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Forleden aften blev jeg som turneringsleder
kaldt til et bord.
Øst havde spillet 6, syd 4, Vest T og
nord 9. Vest gjorde krav på stikket.
Her havde nord siddet og småsovet. Syd
havde nemlig bedt om ”en stor klør”. Jeg
sagde derfor, at K skulle lægges til stikket,
som nord altså vandt.
Der var ingen, der skulle straffes. Det giver
os lige mulighed for at repetere reglerne.

Spil 3 gange klør fra toppen, og Vest er solgt
trods de ret solide kort. Du kaster de to røde
toere på de første 2 klør. Hvad skal Vest
gøre på den tredje? Kaster han et es, kaster
du den ”modsatte” konge. Kaster kan spar
konge kaster du esset og får 2 sparstik.

”En klør, en lille klør eller klør 9”.
Konsekvensen af disse forskellige udtalelser
er, at 9 er spillet til stikket.
” Stik den eller klør bonde”.
Nu er B spillet.
”En stor klør, klør konge”
K er spillet.

solen gik ned

Bemærk, at ”stik den” giver ikke frit valg til
den blinde. Udtalelsen betyder altid: ”stik
den billigst mulig”.
Hvilket kort er spillet, hvis spilfører siger:
”klør bonde, nej klør konge”
Når klør bonde er nævnt er den spillet.
Så kære spilfører:

Der blev ingen solskinsturnering i Skælskør
i år. Turneringen blev aflyst på grund af
Corona. Øv!

Tænk dig om,
inden du beder om
et kort fra den
blinde!
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DM for klubhold
Det var oprindeligt Svinninge, der skulle
have deltaget på grund af sejren i distriktets
turnering. Svinninge kunne ikke stille et
hold, så 2.-pladsen gav BK83 mulighed for
at deltage. Holdet bestod af Otto Rump,
John Maagaard, Karsten og Ingelise
Meiland. Otto måtte desværre melde afbud i
sidste øjeblik, så hans plads tog Jesper
Rosenberg Stokholm.
Det gik ikke specielt godt for vort hold.
Du skal se et par spil, hvor modstanderne
bare var heldige med at ramme en
superkontrakt, der kunne vinde. Alt var
mere eller mindre ”stolpe ud”.
I dette spil vandt modstanderne som de
eneste i hele feltet 6 hos Vest. Ingen
problemer med K i plads hos Nord? Når
man starter med E er det nødvendigt at
skifte farve. Fortsætter man i ruder er det
nemt at vinde. Det er måske det, der er sket,
og bordet er rejst med sparafkast på K.
Når Vest er inde første gang spilles B.
Tror Nord nu, at makker har damen og
undlader at stikke?
Evt. kan den 4. hjerter trumfes højt, da
klørene sidder 3-2.
Det havde været sjovt at se, hvordan det
egentlig gik til ved bordet.
V/ingen
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At alt ikke er helt dårligt, får du at se her.
Maagaards hold mødte Ballerup, som havde
Povl Sommer (oprindeligt fra Svinninge
BK) på holdet.
Når man kikker på hånden, er det let at se, at
der er lilleslem i både spar og klør hos Ø/V.
Eneste taber er E.
Det er åbenbart svært at melde, når Nord har
været inde og blande sig med en høj (mindst
3) rudermelding. Ved de 12 borde var kun 2
par i 6 og ét i 6 .
John og Jesper sad N/S mod Paw Algren og
Michael Hvass Miller. Her meldte og vandt
sidstnævnte de nemme 6 .
Ved det andet bord spillede hr. og fru.
Meiland Ø/V og de fik meldt de 6 mod
Povl Sommer og Frank Paaskesen. Det fik
de kun ét IMP for. De havde fortjent bedre.
Lidt ærgerligt, at det netop var
modstanderne, der også skulle finde
slemmen.
S/ingen
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På grund af Corona blev søndagens kampe
delt op i A- og B finaler. Der blev jo spillet
på 2 forskellige spillesteder (Køge og
Roskilde). På den måde fik man de 6 bedste
hold efter lørdagen samlet samme sted.
Præmier m. v. kunne så uddeles dér.
Efter denne opdeling valgte BK 83 og
Akademisk Bridgeklub Aarhus ikke at
deltage i B-finalen.

Må du spørge?
”Hvad betyder meldingen?” Det må du kun,
hvis du har en melding, der er afhængig af
svaret. Forestil dig, at du har EKxxxxx og
der åbnes med 1 foran dig. Du har ikke ret
mange point. Hvad vil du melde? Du har
ikke en melding. Det er ikke tilladt at
spørge. Hvis du gør det, har du så fortalt
makker, at du har mange eller gode klør? Ja!
Hvis makker har udspillet f. ex. mod en
sanskontrakt, må han ikke spille klør ud, så
længe han er inde (på grund af dit
”vejledende” spørgsmål).
Jeg håber du kan se hvorfor.
Husk lige, at du roligt kan spørge, når
makker HAR spillet ud.
Det kunne se sådan ud:
Ø/n-s
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Det er ret normalt, at man i en del klubber
desværre ikke kræver systemkort på bordet.
Det havde løst problemet; så er det bare at
tage et kik i systemkortet på et eller andet
tilfældigt tidspunkt og ikke umiddelbart
efter åbningen. Her skal du altså passe på
ikke at kaste dig over systemkortet, så snart
der er meldt 1 , som alerteres.
En anden grund til at du ikke må spørge,
hvis du ikke har en melding, er, at du ikke
må vække en søvnig makker, som evt. ikke
følger med i meldeforløbet. Et spørgsmål
kan altså være en oplysning (naturligvis til
alle ved bordet), men især til makker.

Du inviteres med makker til

Distriktsfinale
Åben Par
2020/21
SØNDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 9.30
Spillested:
Slagelse
Bridgecenter,
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse.
Pris: Kr. 200,00 pr. spiller.
Fortæring: Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles
ved tilmelding. Drikkevarer kan købes til
centrets normalpriser.
Præmier: Sølvpoint samt vinpræmier. De 5
bedst placerede er kvalificeret til DM i
Svendborg, 16.-18. juli 2021.
Tilmelding: gennem din formand eller til
Otto Rump senest søndag den 15.
november 2020. Husk venligst at angive om
og i så fald hvor mange stk. smørrebrød, der
ønskes!
NB: Årets turnering er underkastet
gældende anbefalinger fra myndighederne
om
deltagerantal
mm.
Kommer
deltagerantallet i spil, kommer de først
tilmeldte til at spille (Først til mølle)!
Foretrukken betaling: er parvis til
Distriktets konto 1551 4691823512 – husk
venligst navne og helst DBf numre, og betal
helst for fortæring med det samme.

Bemærk at turneringen
er udsat og ikke aflyst!
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