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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

Min hemmelige 

makker 
 

Her er spil af ældre 

dato, hvor makker i en 

holdkamp tog imod 

opfordringen til dans. Det var ikke helt 

dumt. Makker klarede den. Jeg mener 

ikke, jeg gjorde fejl i at invitere til slem 

med 10 HP over for en åbning 2 ut. Jeg 

havde en jo en 5-farve. Det havde 

makker også. Det var nok derfor han tog 

imod med de 6ut. 
 

budgivningen. 
 

        N        Ø         S         V 

                               2ut      pas 

       3  #    pas        3ut      pas 

       4ut ¤   pas        6ut     alle pas 
 

#   Baron spørger efter 4-farver nedefra. 

¤   kvantitativ slemopfordring 
 

N/ alle  BT5 

   K63 

  E9742 

  D6 

987                        D642 

T854                                   D972 

 DT5                               B6 

 K72                                      853 

  EK3 

   EB 

  K83 

   EBT94 

Udspillet var 9, der ikke kostede 

noget. Øst brugte ikke damen, så 

makker var på bordet. 

Nr. 8   20. årgang:   April  2021 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

 

5927 7761 

 

Makker sagde efter nogen betænknings-

tid ”en hjerter”. Jeg tog selvfølgelig  3, 

da ”en hjerter” betyder mindste hjerter. 

Han stak  2 med bonden. Hans 

panderynke forsvandt, da den holdt stik. 

En lille klør til damen og klør igen til 

9´en stukket med kongen. Nu var der 3 

hjerterstik, 3 sparstik, 4 klørstik og 2 

ruderstik. 12 ”nemme” stik. 

Jeg tænkte ikke nærmere over det. 

Makker derimod havde en længere 

forklaring, som du får her: 
 

” Der er her mange muligheder både i 

klør og ruder. Det var jo 5-farverne, der 

gjorde udslaget. Hvis jeg starter med 

klørknibningen, og det går galt, er der 

ikke mange vinderchancer, da jeg ikke 

kan spille en lille ruder fra begge 

hænder for at få 4 ruderstik. Her er det 

bedst at knibe i hjerter. Går det godt 

rejses klørene. Går det galt, kan man 

stadig håbe på en gunstig knibning i 

klør. Altså er der 12 stik, hvis Øst har 

enten  D eller Kx eller Kxx. Ergo, 

hjerter skal spilles, før klørene prøves.” 

 

 

 

 

 

 

 

Postkassen 
 

 

Per Granlund BK 59 

synes lige som redak-

tøren, at medlemmernes 

små grå celler skal holdes 

aktive i disse grusomme 

tider. Her er hans bidrag: 
 

Hej Ole 

Tak for distriktsbladet, som behandlede 

flere safespil. 

Som du ved, sender jeg hver dag et par 

opgaver til vore medlemmer. 

I øjeblikket kører jeg meget på safespil, 

og forleden sendte jeg 14 forskellige 

kortfordelinger, som medlemmerne 

skulle spille safe. Dvs. de må miste 1 

stik, men ikke 2. 
 

Du får her nogle af problemerne alle 

med 9 kort tilsammen. 
 

Hvad spiller du ud fra den ene hånd og 

hvad lægger du til fra den anden? 
 

1 N: EBxxx  

   S: K9xx        Du mangler DTxx 
 

2 N: EDTxx 

   S:  xxxx   Du mangler KBxx 
 

3 N: KD9xxx 

   S:  Exx            

3 N: ED9xx 

   S:  K8xx 

   Du mangler BTxx, men må ikke  

    aflevere noget stik. 
 

4 N: ED8xx 

   S:  Bxxx  Du mangler KT9x 
 

5 N: ETxx 

   S:  K9xxx  Du mangler DBxx 
 

6 N: DBxxx 

   S:  E9xx  Du mangler KTxx 

 

7 N: EK98 

   S:  xxxx  Du mangler DBTx 
 

7 N: EK7 

   S:  98xxxx 

 

Løsninger: 

 1: Her skal man starte med det højeste 

kort fra den hånd, der indeholder B. 

 I næste stik spilles en lille og kniber 

med 9´en, hvis mellemhånden lægger en 

lille. 
 

2:Med E og D på samme hånd, trækkes 

E, der kan fælde en blank K. 

I næste stik spilles en lille mod DT og 

stik billigst mulig. 
 

3. Man trækker det høje kort, der sidder 

alene, ikke et fra den hånd, der har to. 
 

4.  D og B på hver sin hånd. Start med 

den honnør, der sidder alene og knib. 
 

5. Man må aldrig starte med en 

tophonnør. Spil et lille kort og knib 

billigst mulig. 
 

 6. DB overfor E. Spil en lille fra den 

hånd der har E9 op mod DB. 
 

 7. E og K på samme hånd. Spil en lille 

op mod EK, men knib dybt. 
 

 Besvarelserne var fra 2 til 7 rigtige ud 

af 14.  

Konklusionen må være at vi spiller for 

lidt hold. 

              VH Per 

 

 

Der er mere ”postkasse” på næste side. 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

Fjern ikke 
meldekortene, før der 

er spillet ud ! 
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Karsten Hansen-Nord BK 

83 sender igen en 

meldeopgave. Se ”løsning” 

senere i bladet, hvad de kloge 

siger om din melding. 
 

Nord er giver og ingen er i zonen i 

holdturnering. 
 

Du sidder Syd med 
 

     E9865    D84    K72    D4 
 

I dette meldeforløb 
 

        N         Ø        S        V 

       1       pas      1      pas 

       2       2ut #   ? 
 

# 2ut = klør og hjerter 

 

 

 

 

Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

I en holdkamp kommer dette problem. 

Nord er giver og N/S alene i zonen. 

Som Nord har du åbnet med 1 , og Øst 

blander sig med 3 . Makker svarer med 

3 . 
 

Du har denne hånd: 
 

     EK9763    97    93    KB8 
 

Meldeforløbet indtil videre: 
 

        N        Ø        S        V 

       1       3      3      Pas 

        ? 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Et meget kort svar denne gang. Min 

sparfarve er så god, at jeg med mine 

sølle 11 points vil genmelde farven, 

klørfarven sidder godt for os, men vest 

har nok ikke mange, så en trumfning kan 

måske være ude, det taler selvfølgelig 

for en fræk 3 ut, vælger dog 3 sp, da jeg 

ikke vil lægges ned af en vaks vest, der 

spiller hj ud. Øst kan sidde med hj 

honør, da han ikke har en tæt kl. 

 

Per Granlund, BK 59 
 

På en god dag, ville jeg satse på 3 ut, 

men jeg tror ikke på en god dag her. Jeg 

kan højst tåle et enkelt gennemspil i 

klør, da jeg sidder foran manden med 7-

8 klør. Har han en indkomst ved siden 

af? Og hvad har vest i hjerter? Jeg 

pakker sammen og melder 3 spar, 

visende min 6-farve. Så er det op til syd 

at sætte kontrakten det rigtige sted. 3 

ruder er ikke udgangskrav, men 

rundekrav hos os. Genmelder makker 

sin ruder vil jeg passe. Det vil jeg nok 

også hvis han melder noget andet, 

bortset fra 4 hjerter, så retter jeg til 5 

ruder. 

 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Jeg har med min åbning ydet hånden 

retfærdighed, så jeg vil lidt forsigtigt 

melde 3 spar, som vel viser en 6 farve 

og minimum. 
 

Alternativet er 3 ut, med mit klørhold, 

men med kun 11 hp og et muligt 

gennemspil af klørfarven vil jeg holde 

fast i 3 spar. 

 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Jeg synes ikke jeg har andre meldinger 

end 3 spar. 3 ut. er gambling uden 

hjerterhold. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Makkers 3ru er i min bog en 

åbningshånd med ruderfarve (5+ 

sandsynligvis) - han benægter samtidig 

3-kortsstøtte i spar. 
 

Overvejelserne går på, om den 6. spar 

skal vises (via 3sp), eller der skal meldes 

/ satses på 3ut, nu der er godt hold i klør. 
 

Makker er favorit til at holde præcis 2 

spar, når der tænkes fordelings-

sandsynligheder. Makkers fordeling 

ligner 2-3-6-2. 
 

Da der vil være de samme udfordringer 

i 3ut og 4sp, vælger jeg 3ut, der kun 

skal give 9 stik... Men det er et gæt. I par 

ville jeg vælge 3sp. 

 

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

 

Jeg må indrømme, at jeg blev fristet til 

at vise spillet, for at se om nogen i 

panelet kunne komme i 3ut, som er den 

helt sikre kontrakt. 

Den er ikke så nem at melde, men en 

nøje analyse af Syds mulige hånd kunne 

måske føre dertil. 

Syd har nok ikke 4-farve i hjerter, da 

hun ikke dobler. Det tyder på 6-farve i 

ruder, en eller to spar, en eller to klør og 

3-farve i hjerter.  

Hvor har Syd sandsynligvis sine HP? 

Nords klør er værdiløse i en 

sparkontrakt. Det er 2 oplagte tabere, da 

makker sikkert ikke har noget i spar. 

”Normalmeldingen” må være 3 , men 

meldingen blokerer så for 3 ut, da Syd 

ikke kan melde den med Tx. 

Hvis ikke Øst melder klør, er der ingen 

problemer med at melde 3ut. Hvorfor er 

det så så svært her? Ja, ja, det er 

spærremeldingernes opgave at genere, 

og det gik fint denne gang. 
 

N/ n-s  EK9763 

   97 

  93 

  KB8 

T54                     DB2 

 D86542                                  B3 

 K54                               6 

 3                                      ED96542 

  8 

   EKT 

  EDBT872 

   T7 

 

 

 

 

MELLEMRÆKKEN 
 

 

Som konsekvens af, at 
divisionsturneringen er aflyst, har 
bestyrelsen besluttet også at aflyse 
mellemrækkerne. 
Sæsonen 2021-22 bliver i stedet 
gennemført med de hold, der var 
tilmeldt i sæsonen 2020-21 
 

Distriktet 
 

Det er endnu ikke besluttet, hvornår der 

afholdes generalforsamling. 

N 

V   Ø 

S 



3 

Nøddeknækkeren! 
 

 

 

 

 

I denne omgang går vi så til de store spil. 

Vi starter med en ruderslem. Du er 

kommet i 6  med 9 i udspil. Så skal 

du lige lægge en snedig plan. Slemmen 

er ikke oplagt, men der er muligheder. 

Hvad tænker du? 

Du får meldingerne. Ikke megen hjælp, 

da Ø/V kun melder pas. 
 

        N        Ø        S        V 

                             1      pas 

        1      pas      3      pas 

        4      pas      5       pas 

        5     pas      6     alle pas 

 
 

S/ n-s  B4 

   KB72 

  D853 

  ED9 

9                       D 

                                    

                                 

                                        
  E 

   T3 

  EKBT97 

   KB62 

 

Senere i bladet finder du lidt hjælp. 

 

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

 

En god klørslem meldt på denne måde i 

holdturnering. 
 

         N        Ø         S        V 

                              1       pas   

       1 ut      pas      3        pas     

       4 #     pas      6            alle pas 
 

# = cuebid med klør som trumf 
 

Vest spiller K ud med denne fordeling 

 

S/ ø-v  

  8 

   B9743 

  E98 

  E754 

                        

                                    
 K                               2 

 9                                       3 

  EDB974 

   E 

  7 

   KB86 

 

Du stikker med esset og trækker E, og 

alle bekender. Så er resten op til dig. 

 

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

 

En sidste slem kommer her: 

 

Også her får du meldeforløbet. Igen 

ingen oplysninger om fjendens kort. 

        N        Ø         S        V 

                             1        pas   

       2        pas      4        pas 

       4 ut     pas      5       pas 

       6        alle pas 
 

Vest spiller K ud og du stikker med 

esset. Det ser nemt ud. 10 eller 12 stik. 

Du skal bare have D i plads. Du 

udtænker nu den bedste spilleplan, 

inden du kikker senere i bladet. 

Du kan få lidt ”hjælp”. D sidder i 

plads, hvis…………. 
 

Denne gang er det makkerpar. 
 

S/ n-s  853 

   K84 

  KB3 

  EKT9 

K                     T 

                                    

                                 

                                        
  E96 

   EDB97532 

  - 

   B4 

 

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

 

Skakspillerens krydsord 
 

Jeg har jo i et nummer for ikke så længe 

siden skrevet lidt om billedkortenes 

benævnelse. 

I vores lokale avis (Nordvest Nyt) så jeg 

dette: 

Ordforklaring: ”BILLEDKORT” 

Løsning: ”DRONNING” 
 

Det kan ikke være en bridgespiller, der 

har konstrueret opgaven. Jeg 

konkluderer, at det må være en 

skakspiller, som mente at opgaven var 

for let, hvis ordforklaringen havde været 

SKAKBRIK. Nu skulle det være lidt 

sværere  med BILLEDKORT. 

Jeg viser her et smukt billedkort med  

ruder dronning ! 
 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
 

 

  

 

 
Læg 20 år til, så er der igen jubilæum!  
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Nøddeknækkeren! 
 

 

 

 

 

Her er så lidt hjælp til planlægningen af 

spillet i de 6 . Du får til en start hele 

fordelingen. Det er tydeligt, at her 

gælder det om at undgå 2 hjertertabere. 
 

S/ n-s  B4 

   KB72 

  D853 

  ED9 

98752                        KDT63 

 E965                                  D84 

 6                              42 

 T83                                      754 

  E 

   T3 

  EKBT97 

   KB62 
 

Den udspillede 9 stikkes med bonden, 

for at Øst ikke skal få mulighed for at 

markere længde. Det er så nu, du skal 

gætte rigtigt i hjerter efter at have 

trukket trumf. Eller skulle du måske lige 

gøre noget andet først, så det bliver lidt 

sværere for Vest? Spil første 4 x klør og 

kast bordets sidste spar på den fjerde 

klør. Nu er det sværere for Vest at vente 

med at bruge esset, når du spiller T. 

Det er jo helt gratis med denne ekstra 

finte, som kan genere fjenden. 

 

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

 

En god klørslem. 
 

Vest spillede K ud. Som fortalt stikker 

du den udspillede K med esset og 

trækker E, hvor alle bekender. Nu skal 

du passe gevaldigt på. Sparfarven skal 

rejses. Det er jo nemt at vinde, hvis 

klørene sidder 2-2. Vi må altså spille på, 

at de ikke gør det. Det samme gælder 

sparfarven, som bare skal sidde 3-3. Det 

gør den nok heller ikke. 

Det vigtigste er ikke at spille klør igen 

efter esset. Så er det umuligt at trumfe 

sparfarven god med kun 2 trumfer 

tilbage på bordet. Du må gerne have en 

trumftaber, hvis sparene arter sig.  

Sådan spiller du: 

E  - E – E - Trumf en spar – E – 

trumf en spar – trumf en ruder – trumf 

en spar – hjem med en hjerter- eller 

rudertrumfning – Træk K og spil spar 

indtil Vest tager sit trumfstik. 
 

Sådan sad det: 

S/ ø-v  

  8 

   B9743 

  E98 

  E754 

KT53                     62 

 D85                                  KT62 

 KDT                               B65432 

 DT9                                      3 

  EDB974 

   E 

  7 

   KB862 

 

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

 

Denne gang er det makkerpar, 
 

Vest spiller K ud og du stikker med 

esset. Det ser nemt ud. 10 eller 12 stik. 

Du skal bare have D i plads. Er der 

andre muligheder? 

Ja, du kan toppe klørene og håbe på 

damen tredje på en af hænderne. Det er 

dog kun en ca. 35% chance. Her er 

direkte knibning bedre med 50%.  

Der er også muligheden for en 

trumfknibning. Det er også 50%. Der er 

en lille ekstra fordel ved en 

trumfknibning. Har Øst damen anden, 

så giver det et lille tillæg oven i de 50%. 

At det så er rigtigt her er ikke bare held. 

Opsøger man heldet, øger det altid 

chancen for et godt resultat. 

Træk  Es og konge og kast en spar, 

hvis damen ikke kommer på tredje gang 

klør. Kommer damen trumfer du. Så på 

bordet i trumf og kast den ene spar på 

den rejste klør. Du får mindst 11 stik. 

Går den direkte knibning galt, får du 10 

stik. 
 

S/ n-s  853 

   K84 

  KB3 

  EKT9 

KDB4                     T72 

 6                                  T 

 D9754                               ET862 

 862                                      D753 

  E96 

   EDB97532 

  - 

   B4 
 

Føler du dig snydt/narret? D sidder i 

plads, men altså kun hvis du vælger at 

trumfknibe       undskyld! 

 

 

 

 

POKALTURNERINGEN 
 

 

 

 

 

 

Her er et uddrag af info fra 

pokalturnerings hjemmeside 
 

Som det blev meldt ud d. 12. februar 
2021, har hovedbestyrelsen besluttet, 
at pokalturneringen må spilles på 
nettet frem til og med 4. runde.  
Vi er nu klar med en plan for afviklingen 
af de kommende runder: 
Runde 2A/2B (ikke afviklede kampe): 
Søndag den 21. marts  
Runde 3: Søndag den 11. april  
Runde 4: Søndag den 25. april  
Runde 5: Søndag den 16. maj (efter 
oprindelig plan, afvikles fysisk om 
muligt) 
Vi er klar over, at programmet er 
presset, og at nogle af datoerne 
kolliderer med online-DM, men der er 
desværre mangel på weekender. 
På nettet gælder de almindelige regler 
for afviklingen af kampene, herunder 
muligheden for indbyrdes at aftale 
andre spilledatoer og bestemmelsen 
om, at man ikke må kigge i egne 
systemnoter under spillet. 
Online-kampene afvikles som 
udgangspunkt på RealBridge kl. 13 på 
de anførte dage. Hvis begge hold er 
enige om det, må kampene dog gerne 
spilles på BBO. 
 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
N 

V   Ø 

S 
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Det var en længere historie. Det er nok 

ikke så mange hold, der er indstillet på 

den digitale afvikling. Jeg har kontaktet 

distriktets 4 sidste hold i turneringen, for 

at høre om de fortsætter på de nye vilkår. 

Martin Rather nåede lige at spille 2 

kampe, som medførte, at de nu er ude af 

turneringen. 
 

Jeg viser her deres svar: 
 

Ib Larsen Sorø BK 

Jeg kan desværre ikke bidrage med 

noget. 

Vi har slet ikke bevæget os ud på de 

digitale platforme under nedlukningen, 

så vi har valgt at trække os fra 

pokalturneringen, og håber så at kunne 

vende tilbage under normale forhold til 

næste sæson 
 

John Maagaard BK 83 

Vort hold har trukket sig. 
 

Jens Peter Simonsen Rørvig BK 

Vi kommer til at trække os fra 

pokalturneringen. Så ingen ”historier” 

herfra i 3. runde 
 

Vagn Brobæk, Kalundborg BK: 
 

Til min store glæde stillede Vagns hold 

op. Tænk, at der kommer spil i bladet fra 

en ”live” kamp!  
 

Her er beretningen fra Vagn: 
 

 

Pokalturnering runde 2A 

den 21. marts 2021. 
 

Pokalkampen blev afviklet online på 

”Real Bridge”.  

Til forskel fra BBO, kan man på ”Real 

Bridge” både høre og se hinanden via 

computerens kamera og mikrofon, så 

det er så realistisk som muligt - men de 

fordele og ulemper/forstyrrelser, det 

medfører. Det fungerede alt i alt fint og 

var ganske hyggeligt. 

Vi havde ”udekamp” mod et hold 

kompetente erfarne bridgespillere, der 

bl.a. talte forfatter og bridge- og 

skakskribent Svend Novrup:  

Preben Mohr (holdkaptajn), Olof 

Malmros, Mette Novrup og Svend 

Novrup. 

Vores hold bestod af Jan Petersen, Ole 

Colding-Olsen, Pia Larsen og Vagn 

Brobæk.  
 

Vi tabte 43 – 109.  
 

Efter 24 pil var vi bagud 43 – 70. Men 

vi tabte tredje runde 0 – 39, så vi smed 

håndklædet i ringen efter 32 spil. 

Især to mislykkede slem-forsøg, hvor 

vores modstandere stod af i udgang, 

gjorde en forskel på 40-50 IMP. 
 

Her kommer spil 17 
 

N/ ingen  97 

   EDB98543 

  D 

  K5 

8                      DT53 

 KT62                                  7 

 B542                               K963 

 BT97                                      D64 

  EK642 

    - 

  ET87 

   E832 
 

N/S Pia og Vagn:   

N 6  11 stik. -50 

Ø/V Jan og Ole:  

N 4  11 stik. -450 
 

Meldeforløbet 

 

        N        Ø         S        V 

       1        1        D       pas   

       4        pas      6         alle pas 
 

Ved Pias og mit bord meldte vi (N/S) 

som vist. Vi fik kun 11 stik. 

Ole og Jan sad så Ø/V ved det andet 

bord. Også her var der 11 stik, men 

kontrakten var kun 4 . 
 

Udspil D. Hvis trumferne sidder 3-2, 

kan 6  ikke sættes. 
 

Så kom spil 31 

 

S/ n/s  B83 

   B32 

  KB3 

  DB98 

4                      EKDT972 

 EKT8654                                  9 

 D2                               954 

 ET3                                      K6 

  65 

    D7 

  ET876 

   7542 
 

N/S Pia og Vagn:  

Ø 4  11 stik. -450 

Ø/V Jan og Ole: 

Ø 6  11 stik. -50 
 

        N        Ø         S        V 

                              pas      1   

      pas      1        pas       3     

      pas      6        alle  pas 
 

Udspil E, hvor Nord kalder til K. 

1 ned, efter et lidt satset meldeforløb af 

Øst, som man ofte gør, når man er stort 

bagud i en pokalkamp.  

Med alt andet end ruder ud vinder man 

13 stik.  

 

Pokalkampens 3. runde 11. april vinder 

vi uden kamp, da vores modstanderne 

har trukket sig. 

Der bliver faktisk kun afviklet fem ud af 

tretten kampe i tredje runde, da otte hold 

har trukket sig. 

Pokalkampens 4. runde er fastsat til den 

25. april. 

 

 

 

 

Vurdering af melding 
 

i Karstens opgave. 
 

Dobler 100 

3  60 

3  40 

3  30 

4  20 

3  10 
 

Panelet, som vurderer, består af verdens 

bedste spillere, så hvis du ikke rammer 

plet, er du lovlig undskyldt. Bare din 

melding er med på listen er et stort plus. 

 

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

 

Det lugter da lidt af 

bridge 
 

 

Jeg har igen nydt turen fra Jyderup til 

Slagelse, som jeg har gjort mange gange 

før i forbindelse med turneringer i 

Bridgecentret på Sverigesvej. Denne 

gang var det dog en tur til Parkvej 33. 

Jeg var blevet inviteret til ”Moderna-

Turneringen”. Det gik ikke godt, idet jeg 

kun fik èt stik (minder mig om en enkelt 

bridgeoplevelse i Slagelse)      . 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 


