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Min hemmelige
makker

Godt nytår!
Der har ikke været meget bridge ”live” i
den sidste lange periode. Der går sikkert
et par måneder mere, inden vi kommer i
gang igen.
Der er således ikke meget aktuelt stof i
form af spilresultater, så I må nøjes med
redaktionens egne ideer og faste
rubrikker. 2 kampresultater fra pokalturneringen er alt. Ej heller er der
opfordringer om tilmeldinger til
distriktets turneringer.

2021

I dette spil, var det
makker, der lavede en
lille ”fejl” i meldingerne, men det
kostede ikke noget. Modstanderne
benyttede sig ikke af det.
Efter Øst´s åbning 1 gik makker ind
med 1 . Næste hånd passede og jeg
meldte en tvetydig 2 . Makker svarede
2ut og jeg fulgte op med 4 , som blev
kontrakten.
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Her kommer fordelingen:
Ø/ ingen

D76
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T97
ED8
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2.

Nøddeknækkeren!

Efter et halvt minut bad makker med en
rynkefri pande om 3 og stak K med
esset. Han tog nu K – E og trumfede
en klør. Trak D og spillede en ruder til
trumf. Bordets sidste klør blev trumfet
og pludselig var det nemt med disse 6
kort tilbage. Af sted med en hjerter.

5927 7761

Lad mig starte med at ønske læserne et

Udspillet var
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Ø/ ingen
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Så er der igen lidt at tænke over. I dette
første spil er du (Syd) i 3 ut, efter at Vest
var inde med 2 efter din ut-åbning.
Udspil T.
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Der var nu kun 3 tabere i hjerter og en
spargaffel på begge hænder. 10 stik.

8

EDB
ED5
ET42
T82

Makker gav i pausen denne forklaring
m. h. t. spilføring:
”Din 2 -melding var desværre ikke
helt tydelig. Det var klart udgangskrav,
men var du efter 3ut eller 4 ? Jeg følte
mig tvunget til at vise hold i ruder. Da
kontrakten blev i spar, var jeg ked af at
have vist ruderhold. Heldigvis var Vest
ikke op på mærkerne og spillede ruder
ud. Han burde have tænkt, at ruder
havde jeg tjek på. Hjerter ud havde kun
givet mig 50%-chancen for at finde D.
Jeg fik nu 100%-chancen. Var jeg bare
heldig?”

S
1ut
3ut

Du lægger spilleplan og tager måske
dine 9 stik. Se senere i bladet.
Når du har tørret sveden af panden, er
her et spil mere. Du er igen som Syd
endt i 3ut.
Udspil 3 (fjerdehøjst).
N
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V
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Du får lidt hjælp her. Du stikker
med K og spiller K.

D

Videre næste side
1

Vest bekender med 3. Du stikker
kongen med esset og Øst lægger 8.
Ø/V bruger Malmø markering (ulige
antal=højt kort – Lige antal =lavt kort).
Dine chancer?
N/ ingen

(3)
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N
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S
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(K)852
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============================
Der er måske flere, der undrer sig over,
hvor alle de ”mærkelige” korttyper
kommer fra. Jeg finder dem på nettet.

Svend Stenhøj Rørvig BK

Din Melding?

Holdkamp alene i zonen. Du er Syd og
makker Nord åbner med 1 .
Du har netop point nok til at svare 2 .
Makker hæver til 4 (stærkere end 3 ,
da 3ut er passeret), og så blev det din tur
igen efter pas fra Øst.
K83

T9

K82

ET754

Meldeforløbet:
N
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pas
pas
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2
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V
pas

Meldeforløbet er specielt. Regner med
at åbner har vist 5-4-2-2, og ca 18-19p.
Med single i ruder eller spar vil åbner
typisk melde hhv 3ru eller 3sp =
splinter, som viser maks single i meldte
farve, 4+kortsstøtte samt tillæg.
Vi skal i 5-eller 6klør.
Så på et tidspunkt en interessant ide i en
Rosenkrantz bog. Efter 4kl skal svarer
anvende det aftalte Blackwood system!
Fx vil 4hj så vise 0 eller 3 esser, hvis
man bruger 1430RKCB! Ideen er, at
svarene ikke overskrider udgangsniveauet.
Men lige her fungerer Trelde nu også
fint.

Der er sikkert nogen, der vil være
utilfreds med makkers meldinger, men
sådan er det med de makkere.
N/ n-s

D2
EK853
E7
KD86

Karsten Meiland, BK 83
Måske kan jeg ikke se problemet, men
jeg vælger pas, da jeg ikke kan se, at
makker kan dække alle de tabere, som
jeg ser, da han ikke har åbnet med 2 kl.
Imod taler selvfølgeligt, at værdierne
jeg har er højværdier plus zonestillingen, hvor præmien jo er stor for
udgang eller slem.

John Heidelbach, BK 83
Jeg Trelder med 4ru.

Her er en speciel udgave af klør dame.

Da makker lover mere end en lille hånd,
står vi ikke under 5 klør.
Jeg melder 4 ruder, som er cuebid og
lover kontrol i ruder. Melder makker 4
hjerter melder jeg 4 spar. Jeg går så ud
fra, at makker i dette meldeforløb
spørger efter esser med 4 ut.
Melder makker i stedet for 4 hjerter, 4
spar, melder jeg 5 klør.

i forhold til at det er en holdkamp og i
zonen.
Der er to konger i de umeldte farver,
som vil sidde i baghånd ved en 5 klør
melding, og de honnørpoints, der er på
hånden, er tophonnører.
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Per Granlund, BK 59
Makker må have gode kort og 5 – 4 eller
mere i Hjerter og Klør. Det er makker,
der styrer det hele, så jeg nøjes med et
cuebid i ruder og melder 4 ruder. Efter
makker har cuet i hjerter, giver jeg et nyt
cue i spar. Efter makkers 4 ut svarer jeg
5 Klør (1 Es), så må makker vælge den
rigtige slutkontrakt. Kan ikke rigtig se
problemet her.
Jan Petersen, Kalundborg BK
Med den første melding, har man strakt
sig langt på denne hånd, hvilket vil tale
for en pas oven på makkers 4 klør.
MEN makker har ikke haft til en
kravåbning, og han viser ikke renonce i
spar/ruder. Jeg vil løfte til 5 klør, særligt

DISTRIKTS HOLD
Næste runde forventes spillet 24.
januar. ???????

MELLEMRÆKKEN
Bestyrelsen har besluttet, at turneringen
afvikles med 16-spils kampe (en halvleg) på
de sidste 3 spilledage.
Der spilles 4 kampe d. 10.4. og 8.5. og 3
kampe d. 29.5.

POKALTURNERINGEN
Foreløbig frist for afvikling af
runden er 17. januar.
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Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:
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Redaktionen
har været
heldige med
at få en kopi
af Poul
Rasmussens
livshistorie
og herunder
et afsnit om
bridge. Vi
viser dette
sidste afsnit.
Poul har som jeg selv fundet ind i denne
forunderlige verden i 1986. Poul er
distriktets kasserer gennem næsten
utallige år
Vi bringer her den første halvdel.

Mit liv med bridge I
I efteråret 1986 så jeg en annonce i en
Stenlilleavis,
hvori
der
stod
bridgeundervisning. Det meldte jeg mig
til. Lærerne var Sonne Hansen og Leif
Ejdrup. Efter undervisning begyndte jeg
så at spille i Stenlille bridgeklub.
I klubben var der også medlemmer fra
Sorø, deriblandt Anne og Arne
Rosenkilde. Jeg blev meget hurtigt
formand for klubben, selv om jeg ikke
havde meget forstand for spillet, men
mere for den organisatoriske del.
Vi spillede i aulaen på Stenlille skole, og
vi skulle huske at lukke dørene ind til
klasselokalerne for at røgen ikke skulle
komme derind. Det glemte vi nogle
gange, og da Anne og Arne røg cigarer
hele tiden, var det ikke godt for eleverne
næste dag.
Det blev så slemt, at der blev rygeforbud
i aulaen. Det var der mange, der ikke var

tilfredse med og meldte sig ud af
klubben. Det betød, at der blev så få
medlemmer tilbage, at man så sig
nødsaget til at lukke klubben. Jeg tog
derfor til Sorø og spillede i Sorø
bridgeklub.
Arne Rosenkilde startede en ny klub i
Sorø, som fik navnet Midtsjællands
bridgeklub, hvor han blev valgt som
formand. Efter et par sæsoner i Sorø
bridgeklub blev jeg spurgt, om jeg ville
være formand for Sorø bridgeklub. Det
sagde jeg ja til.
Som ny formand og ikke meget bridge i
”bagagen” var det lidt svært at komme
igennem med tingene, når nogle næsten
hver gang sagde: Det er vi ikke vandt til
i Sorø bridgeklub.
Til sidst måtte jeg sige: Så længe jeg er
formand har alle medlemmer pligt til at
rette sig efter bestyrelsens beslutninger
og klubbens vedtægter.
Derefter havde jeg nogle dejlige år som
formand.
En dag spurgte jeg Lis, om hun ikke
kunne tænke sig at lære at spille bridge,
så vi havde noget at være sammen om.
Efter lidt betænkningstid sagde hun ja.
Lis gik til undervisning hos Anne Grete
Andersen i Sorø.
Efter endt undervisning spillede vi lidt
sommerbridge. Lis var rigtig god til at
huske meldesystemet, men det kneb lidt
med at få de rigtige antal stik. Men
”pyt”, bare vi hyggede os, og det gjorde
vi.
Danmarks bridgeforbund arrangerer
hvert år Danmarksmesterskaber for
begyndere i hvert distrikt i Danmark.
Det syntes jeg, at Lis skulle prøve. Til

undervisningen spillede hun sammen
med Jackie Heimann. De meldte sig
begge to, og de blev nummer et i
nord/syd rækken sammenlignet med
alle begyndere i klubberne i distrikt
Vestsjælland (klubberne i det gamle
Vestsjællands amt minus Haslev). Lis
fik tre sølvpoint og var stolt.
Jeg spillede med Lis om torsdagen i
Sorø bridgeklub, og det gjorde vi i
mange år. Desuden spillede jeg om
tirsdagen i Midtsjællands bridgeklub.
Arne og jeg havde et rigtigt godt
samarbejde, og vi talte om en eventuel
sammenlægning af klubberne og
dermed kontingent til kun én klub.
Vi forelagde det for vores klubber, og
det kom med som et punkt på begge
generalforsamlingerne.
På
vores
generalforsamling var man positiv, hvis
klubbens navn blev Sorø bridgeklub.
Det blev vedtaget af begge klubber, og
Arne blev formand for Sorø bridgeklub.
I Dianalund boede et medlem Ernst
Pedersen, og han talte om at lave en
bridgeturnering i Kolonien Filadelfia’s
store sal. Han havde kontakt med Lion’s
i Dianalund/Stenlille, og de ville gerne
lave det praktiske, hvis vi lavede
turneringen. Det skulle foregå gennem
en bridgeklub og godkendes af Distrikt
Vestsjælland. Jeg forelagde det det for
vores bestyrelse i Sorø bridgeklub, som
sagde god for det.
Turneringen
fik
navnet
Sorø
bridgeklubs forårsturnering. Vi gik i
gang, og vi var lidt nervøse i starten,
men jeg må sige, at når man arbejder

med Lionsfolkene er der ingen
problemer. Når man har sagt en ting,
behøver man ikke at kontrollere, om det
bliver lavet. Primusmotor fra Lions var
Karl Mortensen, og som kasserer var det
Niels Pedersen fra Dansk Revision. De
skulle sørge for præmier og proviant. I
starten spiste vi i Filadelfia’s kantine,
men senere fik vi smørrebrød fra den
lokale ”Henrik slagter”
Det blev en stor succes. Vi lavede den i
tyve år og med et overskud til Lions på
ca. kr. 10 til 12.000 hvert år, blev det en
stor pose penge til humanitære formål.
Vi var hver gang 96 spillere. Til
turneringen skal man bruge en
turneringsleder. I starten var det Otto
Hermansen fra Jyderup, senere Kristian
Jørgensen fra Kalundborg og den sidste
var Michael Højgrav-Huus fra Holbæk.
Vi mødte kl. otte om morgenen, og når
turneringen sluttede ca. kl. sytten var vi
alle trætte og sultne. ”After” bridge var
fra år et altid en dejlig aften. Damerne
sørgede for traktementet, og specielt
Niels’ kone Lene var specialist i at lave
sild. Til traktementet kom Lis og spiste
med, og så havde jeg kørelejlighed
hjem.
I 1996 spurgte Arne, om jeg ville være
kasserer i Distrikt Vestsjælland, idet
Annete Prehn holdt op. Det sagde jeg ja
til. På generalforsamlingen på Kundby
skole samme år, hvor Verner Schou var
dirigent, blev jeg valgt, og som nyt
medlem blev Erling Jensen fra Slagelse
også valgt.
Sidste afsnit i næste nummer
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Når fjenden blander sig
De manglende referater gør det muligt at
fylde lidt i bladet med problemløsninger
m. v. Jeg tror ikke mange spillere i
distriktet har en makker aftale om, hvad
de gør, når fjenden blander sig efter
åbning 1ut. Det sker selvfølgelig ikke så
ofte, som når det er en farveåbning på
et-trinet. De ærgerrige spillere får her en
mulighed for at øge repertoiret, hvis
lysten er stor nok.
FORSVAR MOD FJENDENS
INDMELDING EFTER EGEN 1 NT
ÅBNING:

Indmelding: Svar:
2 klør:
2 ruder/hjerter/spar = naturlig, ikke
krav
2 NT = Staymann uden hold i klør
3 klør = Staymann med hold i klør
3 ruder/hjerter/spar = 5-farve og krav
Dobler = straf
2 ruder:
2 hjerter/spar = naturlig, ikke krav
2 NT = Staymann uden hold i ruder
3 klør = naturlig, ikke krav
3 ruder = Staymann med hold i ruder
3 hjerter/spar = 5-farve og krav
Dobler = straf
2 hjerter:
2 spar = naturlig, ikke krav
2 NT = spørger efter bedste (længste)
minorfarve Benægter hjerterhold
3 klør/ruder = naturlig, ikke krav
3 hjerter = 4-farve i spar og hold i
hjerter, krav
3 spar = 5-farve i spar og hold i hjerter,
krav

3 NT = naturlig
4 klør Gerber
4 spar = for at spille
Dobler = straf
2 spar:
2 NT = spørger efter bedste (længste)
minorfarve og benægter sparhold
3 klør/ruder/hjerter = naturligt, ikke
krav
3 spar = 4-farve i hjerter og hold i spar
3 NT = For at spille og hold i spar
4 klør = Gerber
:
4 hjerter = for at spille med 6 farve
4 NT kvantitativ
Dobler = straf

Efter 3 klør = 6-farve i ruder og 4 i den
umeldte majorfarve – svag
3 hjerter = 4 farve i spar og benægter
hold i hjerter - gamekrav
3 spar = 5 farve i spar og benægter hold
i hjerter – gamekrav
4 klør = (efter 3 klør) inviterende til 5
klør
Efter 3 ruder analogt med ovenstående

1 NT – 2 spar – 2 NT - pas
3 klør/ruder - ?
Pas = For at spille i den meldte farve
3 hjerter = 5 farve i hjerter og benægter
hold i spar – gamekrav
3 spar = 4 farve i hjerter og benægter
hold i spar – gamekrav
3 NT 5 farve hjerter med hold i spar

============================

Sidder man med 4-6 HP og en 6-farve
kan det være rart at have aftalen om, at
hvis man melder en farve billigst mulig
efter en indmelding, så skal makker
melde pas. Har man ikke aftalen er det
meget risikabelt at deltage i
budgivningen med andet end pas. Man
risikerer at makker glad melder videre.

Her er et eksempel, hvor svarer ikke har
hold i den indmeldte farve.
N/ n-s

EK43
853
E7
KD86

============================
Her et eksempel
N/ n-s

92
B74
D543
943

75
EK85
E7
KD86

B942
DB7
9543
93

N
V Ø
S

EDT76
62
DBT6
B2

K3
T984
K82
ET754
N
1ut
4

Ø
S
2
3
alle pas

Syd viser med 3
i hjerter.

V
pas

hold i spar og 4-farve

1 NT – 2 hjerter – 2 NT - pas
3 klør/ruder ……
Pas = for at spille i den meldte farve

N
V Ø
S

BT7
EKD62
T96
B2

D865
T9
KB82
ET75
N
1ut
3
4

Ø
S
2
2 ut
pas 3
alle pas

============================

I dette spil er det oplagt at melde 3 for
at spille, lige som 3 og 3 ville have
været.
N/ ingen

V
pas
pas

D95
EK853
ED7
D8

B4
B74
KB654
963

83
T9
832
EBT754

2 ut beder om bedste minor, da der ikke
er hold i den indmeldte farve.
3 viser 4-farve i spar uden hold i
hjerter.
HVIS EN INDMELDING VISER
MERE
END
ÈN
FARVE
BETYDER DOBLER, AT MAN I
DET MINDSTE KAN STRAFFE
EN AF FARVERNE.

EKT762
D62
T9
K2

N
V Ø
S

N
1ut
pas

Ø
2

S
V
3
pas
alle pas
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Nøddeknækkeren!

T943
KB
B92
B653

764
63
B83
EKB94
KT82
KBT94
K76
6

N
V Ø
S

N/ ingen

953
872
D93
D753

EDB
ED5
ET42
T82
Når du får T i udspil har du fået
placeret K og B. Nu gælder det om at
tælle til 9. Om alt går galt, har du 4
klørstik, 1 i ruder, 2 i hjerter og 1 i spar.
Det giver kun 8 stik. Dine 4 klørstik er
sikre. Går vi ud fra at klørene sidder hos
Øst (Vest har vist 5 hjerter), så må Vest
næsten have K for sin indmelding.
Ydermere kan du stikke tredje gang
hjerter, og dermed kan Øst ikke spille
hjerter, når hun kommer ind i klør. Du
skal fjerne K inden du kniber i klør, så
af sted med B i stik 2. Stikker Vest
og spiller hjerter, så fald fra til tredje
gang. Nu må Øst gerne have D femte.
Du har så 2 hjerterstik, 2 sparstik og 4
klørstik og 1 ruderstik = 9.

B6
T53
ET
ED9742

Hej Ole

ED7
D962
D865
T8

N
V Ø
S

K852
E874
K743
K
Når Vest bekender med 3 har han 1, 2
eller 4 klør. Klørene sidder altså ikke 33. Nu er spørgsmålet så, om Vest har 4
og Øst 2. I så fald er han forsynet med
to kort i farven, altså må det andet kort
være højere -dvs T´en eller bonden.
Klørfarven kan rejses.
Er det Øst, der har 4 klør havde han ikke
lagt så højt et kort. Det er altså Vest, der
har firfarven. Du kan roligt spille D
efterfulgt af 9´en eller 7´en. Det giver 5
klørstik, 1 i spar, 1 i hjerter og 2 i ruder.
Modstanderne kan tage deres 3 sparstik
inde på klør, men du er godt tilfreds med
din analyse .

Postkassen
Vi har modtaget dette
fra Karsten HansenNord BK 83 som
kommentar til artiklen
i
sidste
nummer
vedrørende minorkontrakter efter åbning 1
ut:

Godt emne som jeg dog spiller
anderledes.
1NT-2sp
er enten en lang/svag minor eller en 2
farvet minor, som er ”slammish”.
Åbners svar er
2NT= lige længde eller længst ruder
3klør= længst klør
Svarers næste melding:
Pas ( til 3kl )/3kl/ru= svag 6 farve
3hj/sp = 2 farvet ”slammish” med bedst
i klør når der meldes hjerter, og i ruder
når der meldes spar. Dette med
fordelingen mindst 4-5 eller 5-4.
3ut = 5-5
Med venlig hilsen Karsten
Fra Eddie Nielsen som oprindeligt
spillede i Svinninge BK og nu spiller
med Karsten i Ballerup, har vi modtaget
dette om det samme emne: Karsten er
også gammel Svinninge dreng.
Hej Ole
Det er et godt emne.
De fleste spiller med Stayman og Jacoby
og har derfor 2sp-meldingen fri - og det
er jo meget naturligt at benytte den til
noget minorhalløj, da det vist har en
tendens til at ryge lidt i baggrunden ift.
Stayman og Jacoby, der fokuserer på
major.
Karsten har løftet lidt af sløret for
hvordan vi, i vores system agerer med
minorhænder.
Jeg kan tilføje, at vores stærke
enfarvede minorhænder meldes med
spring til 3-trinnet (at vi melder farven

under den vi har er jo i princippet
ligegyldigt).
Og så kan jeg tilføje, at vi har beholdt
2NT som inviterende. Denne kunne dog
godt undværes, hvis man vil udbygge sit
minor-svar-kompleks,
fx
som
nedenstående.
Ole, du nævner 3 varianter af
minorhænder: svag enfarvet, stærk
enfarvet og stærk 2-farvet, men der en
tredje variant, nemlig HHxxxx (2
tophonnører sjette) + lidt spredte
værdier - men ikke nok til 3NT direkte.
Åbner kan tage imod med den tredje
tophonnør, da man så kan regne med 6
stik i farven.
Det hele kan fås med:
1) 2sp: svag langfarve i kl, HHxxxx
eller 2-farvet med 5-5 eller 2-farvet
med længst i klør
2) 2NT: svag langfarve i ru, HHxxxx
eller 2-farvet med længst i ruder
3) 3kl: sleminviterende med kl
4) 3ru: sleminviterende med ru
Efter
1)
Makker melder 3kl med dårlige kl eller
2NT med den sidste tophonnør.
Svarer kan nu passe, melde 3kl eller
3NT med en af langfarve-varianterne
eller 3 ru (stærk 5-5) eller 3hj/sp for at
vise værdier i farven samt 4-5 i minor.
Efter 2)
Makker melder 3ru med dårlige ru eller
3kl med den sidste tophonnør.
Svarer kan nu passe, melde 3ru eller
3NT med en af langfarve-varianterne
eller 3hj/sp for at vise værdier i farven
samt 5-4 i minor.
Efter 3) og 4) Cuebids eller "afmelding"
i 3NT.
Mvh. Eddie
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