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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 

 

Skærtorsdag i BK 83 
 

 

 

Det var et noget reduceret 

felt, der stillede op til BK 83 

turnering Skærtorsdag. Der 

spilles normalt i flere 

rækker, men i år var der kun én række 

med 9 par. Der var så 3 runder med 

oversidning til hvert par, idet der blev 

spillet 27 spil. 

Nu må du ikke tro, at Slagelse havde 

åbnet bridgecentret. Næh, det foregik på 

nettet. Jeg har selv hverken mikrofon 

eller kamera, så den slags kan jeg ikke 

selv deltage i. 
 

De 9 par endte på følgende placeringer: 
 

1 Henrik Aarøe – Jørn Lorentzen 

55,56% 

2 Henrik Nielsen – Thomas Hougaard 

54,86% 

3 Jan Petersen – Vagn Brobæk 

54,17% 

4 Ib & Jonna Kjelkvist Larsen 

53,47% 

5 Inger Trosbjerg – Susanne Anker 

52,08% 

6 Hans J. Kolding – Knud G Rasmussen 

50,69% 

7 John Maagaard – Otto Rump 

46,53% 

8 Bjarne Hansen – Bent Hansen 

45,83% 

9 Orla Kristiansen – Martin Rather 

36,81% 
 

 

Nr. 9   20. årgang:   Maj  2021 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

5927 7761 

 

Kortene blev spillet ved 4 borde, så stor 

variation var der ikke i meldingerne. Og 

dog! 

I får lige et par spil med både forskellige 

meldinger og forskellige resultater. 
 

V/ ingen  EBT5 

   DT8764 

  D 

  K9 

D97                     K8642 

 3                                  EB 

 KBT4                               E9832 

 76542                                      D 

  3 

   K952 

  765 

   EBT83 
 

Tilsyneladende skal N/S melde og vinde 

4 . Imidlertid skal Ø/V ofre i 4 . At 

det kun er et offer skyldes Nords solide 

sparbeholdning. 

Orla & Martin og Ib & Jonna vandt som 

N/S deres 4  med 11 stik. 

Hans Jørgen & Knud slap af sted med en 

udoblet 4  og kun 6 stik, medens John 

& Otto fik 9 stik i 4  doblet. Begge fik 

hjerter i udspil. 
 

I det næste spil endte meldingerne ved 

alle 4 borde med 3 ut på Nords hånd. 

Orla & Martin tog 10 stik efter udspil af 

 6. Jan & Vagn tog 10 stik med 3 i 

udspil. 

3 blev også spillet ud mod Bjarne & 

Bent. Et snedigt modspil i spar 

resulterede i kun 7 stik, eller var det 

måske en mislykket knibning i ruder? 

9 stik til Ib & Jonna med 2 i udspil. 
 

N/ ø-v  DT64 

   KB 

  EB4 

  KD75 

EK87                     B9532 

 D954                                  E76 

 76                               D32 

 B64                                      T2 

  - 

   T832 

  KT985 

   E983 
 

Jeg plejer jo at vise en slem kontrakt. En 

lay-down 6  var ikke interessant, men 

her misser alle en oplagt minor-

storeslem. Naturligvis er den svær at 

melde, da intet par kom i slem. Du kan 

give din makker Syds hånd og bede ham 

melde efter Øst´s åbning 2 . Han passer 

nok og du dobler. Hvor tror du, I ville 

ende      . 
 

Ø/ n-s  - 

   KBT9 

  EKD74 

  KT75 

E62                     KD9875 

 D875                                  6432 

 T32                               6 

 984                                      D2 

  BT43 

   E 

  B985 

   EB63 
 

Kun et par tog alle 13 stik. Det var Orla 

& Martin, der spillede 5  på Syds hånd. 

John & Otto spillede 3ut hos Syd med 

10 stik. 

Henrik & Thomas spillede 5  på Nords 

hånd med 12 stik. Feltets vindere Henrik 

& Jørn havde ikke noget godt spil. De 

fik 11 stik i 3  på Syds hånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødt kort trykt på rødt karton. Gad 

vide, hvordan klør og spar ser ud. 

 

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

 

Til de mange der er 

bekymret for redaktionens 

ve og vel, kan det oplyses, 

at alle nu er færdig-

vaccineret. 
 

Lad os så komme i gang ! 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Min hemmelige makker 
 

 

 

 

Det var makkerpar i 

klubben. Jeg sad som 

sædvanlig med Nords 

kort. Meldingerne var ikke noget 

problem her, som du kan se af dette 

korte meldeforløb. 
 

        N        Ø         S         V 

       1       pas      3ut     alle pas 
 

Det var nu oplagt, at makker ikke havde 

nogen 4-farve i major. Det måtte så være 

i minor, han skulle hente de afgørende 

stik.  

Udspillet var 5, som blev oplyst som 

4. højeste spar. 
 

N/ alle  BT 

   K642 

  ET63 

  KB8 

K8652                        943 

B85                                   T973 

 D97                               B84 

 E4                                      D73 

  ED7 

   ED 

  K52 

  T9652 
 

Jeg kunne selvfølgelig ikke se makkers 

kort, og jeg forstod egentlig ikke, hvad 

problemet var, da T holdt stik. Makker 

bad nu om 8, som til min store 

overraskelse blev stukket med esset af 

Vest. Makker lagde nu sine kort ned og 

forklarede, hvordan han fik sine 10 stik. 

Det er jo et spørgsmål, om det er OK at 

lægge kortene ned og kræve rest. Bør 

man fortsætte spillet lidt endnu, selv om 

resultatet er givet. Det er normalt, når 

bordet eller ens hånd har rest at lægge 

ned, men man er vel ikke forpligtet til 

det.  
 

Jeg gengiver her makkers forklaring 

efter hukommelsen. 
 

”Problemet er sparudspil fra Øst. Jeg 

har ikke 9 stik, hvis klørene ikke kan 

rejses inden sparfarven bliver rejst hos 

fjenden. Når det bare er Vest, der 

kommer ind i stik 2 er de 10 stik hjemme.  

Nu bliver der 3 stik i klør, 2 i ruder, 3 i 

hjerter og 2 i spar. Jeg har dobbelt hold 

i alle farver, så klørene rejses, så snart 

jeg er inde i 3. stik. 

Vest må i øvrigt gerne have begge 

klørhonnører. Det eneste der sætter 

kontrakten, er hvis Øst bruger D i stik 

2. Det gjorde hun ikke, og det havde du 

nok heller ikke gjort.” 
 

Den sidste bemærkning var henvendt til 

mig trods alt med en lille smilerynke. 

 

 

 

 

 

Nøddeknækkeren! 
 

 

 

 

 

Så snupper vi 2 opgaver. For begge 

gælder det om at se ikke de oplagte men 

de lidt mere skjulte farer. Har du gemt 

brillerne fra julenummeret, som fjerner 

bridge-blindhed? 
 

Meldingerne: 
 

        N        Ø        S        V 

                            1       pas 

        1      pas      3     pas 

        4      pas      5          alle pas 
 

 

S/ n-s  EB4 

   K873 

  T5 

  D942 

                        
 B                                  2 

                                

                                         
  - 

   E5 

  EDB9873 

   KBT6 
 

Vest starter med   B mod de 5 . 

Obs for skæve hænder. Klørene sidder 

dog ikke 5-0. 

Senere i bladet kan du se bedste 

spilføring. 

 

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

 

Igen skal du tage dig i agt for skjulte 

farer. 

Således kom du i 4 : 
 

         N        Ø         S        V 

        1        pas      1       pas 

        2       pas      2     pas 

        4                alle pas 
 

Vest starter med udspil af T (1.-3.-5.) 

d.v.s double eller single- Du stikker med 

esset og trækker E, og alle bekender. 

Så er resten op til dig. 

 

 
 

N/ alle  K 

   D62 

  EK42 

  ED743 

                         

                                    
 T                               8 

                                        
  DB5 

   BT9853 

  DB7 

   6 

 

 

 

 

 

Karsten Hansen-Nord 

sender dette melde-

problem: 

 

Du har som Syd 
 

 

 

  KB    98432    E73    D93 
 

I dette korte meldeforløb. Hvad er din 

melding? 
 

        N        Ø       S       V 
 

       1       2      ?          
 

De internationale topspillere giver 

karakterer senere i bladet 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

Fjern ikke 
meldekortene, 

før der er spillet 
ud ! 

N 

V    Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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POKALTURNERINGEN 
 

 

 

 

 

 

Den 11/4 blev 3. runde afviklet. Det var 

mellem hold, der havde vundet og tabt 

en kamp. Her var Vagn Brobæks 

Kalundborghold med. Af de 13 

planlagte kampe blev kun 4 spillet. 

Resten af kampene blev vundet uden 

kamp, da modstanderne havde trukket 

sig. Blandt disse var Vagns hold, der 

således kvalificerede sig til runde 4 den 

25. april. 

 

Vi har modtaget dette 

referat af kampen fra 

kaptajn Brobæk: 

 

Pokalturnering runde 4 

den 25. april 2021. 

Pokalkampen blev afviklet online på 

”Real Bridge” i en hyggelig atmosfære. 

Til forskel fra BBO, kan man på ”Real 

Bridge” både høre og se hinanden via 

computerens kamera og mikrofon. 

Vi havde ”udekamp” mod et hold fra 

Præstø Bridgeklub og omegn:  

Leif J. Madsen (holdkaptajn), Jørgen 

Christiansen, Gerda Silke Holm og 

Ebba Glud. 

Vores hold bestod af Niels Olsen, Jan 

Petersen, Pia Larsen og Vagn Brobæk.  
 

Vi vandt kampen 101 – 27 efter 32 spil. 

De første otte spil var meget lige, kun 

spil 4 spil gjorde udslaget.  

 

V/ alle  K9863 

   D873 

  42 

  K6 

DT5                      B74 

 KT                                   E5 

 KT983                               ED65 

 732                                       EB84 

  E2 

   B9642 

  B7 

   DT95 
 

Ved bord 1 sad Niels og Jan Øst/Vest og 

meldingerne gik: 
 

        N        Ø         S       V 

                                       pas 

      2  ¤     2ut      pas    3ut 

      alle pas 
 

¤ 2  viser en svag hånd med hjerter og 

spar mindst 5 – 4. 

Syd spillede hjerter 2 ud, men måtte 

lægge en hjerter på de efterfølgende fem 

ruderstik. 9 stik og 600 point til 

Øst/Vest. 

Ved bord 2 sad Pia og Vagn Nord/Syd 

og meldingerne gik: 
 

        N        Ø         S       V 

                                        pas 

      2  ¤    2ut^     pas    3  

      Pas      pas       3      4    alle pas 
 

¤  2   viser en svag hånd med hjerter og 

spar mindst 4 – 4. 

^ 2ut = minorfarverne. 

Nord/Syd får to sparstik og to klørstik, 

så kontrakten går én ned med 100 point 

til Nord/Syd. 
 

I spil 30 er der slem i ruder til Nord/Syd, 

men ingen af bordene fandt den, da Vest 

åbnede på 9 HP i tredje hånd ved begge 

borde. 

Når man spiller pokalturneringen på 

”Real Bridge” på det fastsatte officielle 

kamptidspunkt, spiller alle de samme 

spil på samme tidspunkt - som vi kender 

det fra Distrikt-turneringen i Slagelse 

og Mellemrække-turneringen i Køge. 

Lilleslemmen i ruder blev kun fundet ved 

ét af de 24 borde. 
 

Ø/ ingen  EB53 

   EDT5 

  EK653 

   - 

KD74                      862 

 B                                  98432 

 84                               DT 

 K97632                                       DB4 

  T9 

   K76 

  B972 

   ET85 
 

Ved bord 1 sad Niels og Jan Øst/Vest og 

meldingerne gik: 
 

        N        Ø         S        V 

                   pas     pas      1  

        D        1       pas      2  

        D        pas     2    alle pas 
 

2  vinder 13 stik til en score på 190 

point.  

Hvis Syd melder 2  efter den første 

dobling, finder man måske udgang eller 

slem i ruder. 
 

Ved bord 2 sad Pia og Vagn Nord/syd 

og meldingerne gik: 
 

        N        Ø         S        V 

                   pas     pas      1  

         D       1       1ut      2  

        3       pas    3ut              alle pas 
 

3  spørger om Syd har klørhold. 

3 ut vinder 12 stik til en score på 490 

point. 
 

I Pokalturneringens 5. runde 16. maj 

skal vi på udebane møde Palle Holm 

Pedersens hold fra Spar K i Esbjerg. De 

har tilbudt at spille på ”Real Bridge”, så 

vi sparer den lange køretur - og det har 

vi takket ja til. 
 

 

 

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

 
 

Per Granlund holder 

som formand i BK 59 

sine medlemmer i 

ørerne. Han sender 

stadig små opgaver ud til 

dem. Vi har bedt Per om 

et par eksemplarer, og 

det får I her. Det er ikke 

så tit I får et spil i en hasarderet kontrakt. 

Per er inde i en sekvens med 

skvisopgaver. Her er han kommet i 7 ut 

på Syds hånd i stedet for den sikre 7 , 

og det bare for ekstra 10 point. Opgaven 

bliver lidt nemmere, når man ved den 

kan vinde på en skvis. 

 

N/ n-s  DB62 

   E7 

  E9753 

  65 

T7                        3 

D93                                   BT852 

 DBT6                               842 

 8742                                      DBT3 

  EK9854 

   K64 

  K 

  EK9 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Syds argument for at spille i ut var, når 

der er 13 stik i spar er der også 13 i ut. 

Det er en opgave, hvor man bliver fristet 

til at tage kortene frem, for at gennemgå 

spillet. Umiddelbart er der 12 topstik. 

Hvor kommer det sidste? Prøv dig frem, 

når Vest spiller D ud til K. Hyg dig 

lidt med spillet. Senere i bladet kan du 

se i hvilken rækkefølge du skal spille 

kortene. 

 

Her er så et af den slags spil, jeg ikke 

kan lide. Syd åbner med en 12-14 ut og 

Nord hæver naturligvis til 3ut. Der er 6 

stik i syne og en ret uoverskuelig 

beholdning. Igen bør man tage kortene 

frem for at følge de enkelte stik og 

resultat af spilføring. 

Der er så mange muligheder for ekstra 

stik, men som i det foregående spil 

hjælper det at vide, at det drejer sig om 

noget med skvis.  

 

Udspil 3 til 7, B, D. 

 

S/ n-s  B98 

   E87 

  EK9 

  B863 

654                       KD73 

KT63                                   B94 

 B2                               T865 

 KD75                                      42 

  ET2 

   D52 

  D743 

  ET9 
 

Som kortene ser ud, er en skvis ikke det 

første, der falder mig ind. Se mere 

senere i bladet. 

Fra ”gamle” dage 

For ca. 20 år siden: 
 

 

  

 

 

N 

V   Ø 

S 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Makkerparturnering og du har denne 

hånd som Nord og er giver. Du starter 

med pas, og Øst passer også. Makker 

åbner med 1 . Vest spærrer med 3 . 

Hvad gør du? Jeg ser kun 3 muligheder. 

(Er der flere?): pas, dobler eller 3 . 

Hvad vælger du og hvorfor? 
 

   2    D9754    ED65    543 
 

Meldeforløbet videre: 
 

        N        Ø        S        V 

       pas      pas     1       3   

        ? 
 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Med en af mine makkere spiller jeg 

negativ dobling til og med 4 hjerter, så 

her vil en dobling være til de to ikke 

meldte farver, hvilket med de 8 point og 

en forhåndspas må være ok. 
 

Hvis man ikke spiller med negativ 

dobling/kravpas til mere end 2 spar 

bliver det lidt mere kompliceret, men da 

makker er favorit til at have lidt mere 

end en almindelig åbning vil jeg nok 

melde 3 ruder, hvorefter makker kan 

melde en evt. hjerterfarve, melde ut med 

et par klørhold eller i værste tilfælde 

genmelde sin sparfarve. 
 

Pas er jo også en mulighed, MEN den 

spiller jeg ikke så tit med       

Karsten Meiland, BK 83 
 

Jeg melder pas, en negativ dobling vil 

presse makker på tre trinnet, vælger han 

at melde 3sp kan vi være for højt. Noget 

taler for at makker er stærk. Viser det 

sig, at være korrekt, vil han doble 

beskyttende. Jeg har nu valget mellem 

4hj, 4kl eller pas som straf. Man kan jo 

ikke altid lande rigtigt, men jeg tror, på 

grund af min single i makkers farve og 

3 små klør at passe bliver mit valg, det 

er vel makkerpar. 

 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Jeg vil doble selvom jeg har 5-farve i 

hjerter, men jeg synes farven er for tynd 

til at melde 3 hjerter. Jeg kan samtidig 

tage i mod en melding i ruder. Hvis vest 

er i zonen vil jeg dog sige pas, og 

forhåbentligt sætte kontrakten 2 gange, 

Er min makker stærk melder han jnok en 

gang til.  

 

Per Granlund, BK 59 
 

Hvorfor er dette et problemspil? Det kan 

det være, fordi det er enten 3 ut eller 5 

ruder i kortene. 

En 3dje hypotese er at alle kontrakter vil 

gå ned. Vi har de fleste Hp, så vi melder. 

Plus schreiben. 

Pas, er for defensivt, men kan få makker 

til at vise sin sekundære ruderfarve. 

3 ruder, er lidt snedig, og vil lokke 

makker til at støtte eller vise sin 

hjerterfarve. (Makker kan trods alt ikke 

have hjerter, da dette ikke ville være et 

problemspil). 3 RU viser normalt en 5 

farve og 8+ Hp. Problemet er at makker 

måske vil støtte med 3 rudere. 

3 Hjerter, viser 8+ Hp og normalt en 5 

farve. Makker sætter den i 4 med 

trippelstøtte, og alt er vel. Problemet 

kommer hvis han kun har 1 eller 2, så 

genmelder han en dødssyg 6 farve i spar. 

4 Klør, Viser begge røde farver, og er 

krav til udgang, men vi bør have mindst 

2 Hp mere. Vi er også forbi 3 ut, og med 

misfit vil vi være for højt. 

Dobler, er nok den bedste alternative 

løsning, visende 6-10 Hp og begge de 

røde farver. Makker har måske 

fordelingen 6-2-3-2 altså ingen fit, men 

3 ut står op i luften med dobbelthold i 

klør. 

Jeg vil helt klart Doble i denne 

situation, mest fordi jeg tror på 3 ut eller 

5 ruder.  

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Dobler. Jeg er ikke glad for 3hj, som 

må vise noget, der minder om en 

åbningshånd. Det er hånden naturligvis 

ikke værd. Og tænk hvis makker ikke 

har hjertere med. 

Makker skal nu helst melde en af de 

røde farver... 3ru må der passes til. Efter 

3hj overvejes 4hj, som ikke er langt 

væk, nu makker er markeret med 5-4 i 

major og forhåbentlig hjælp i ruder. 

---------------------------------------------- 

Her har vi den aktuelle fordeling. 

Hvis makker passer, ville jeg som Syd 

melde 3 , som viser stærk 6-farve og 

næsten udgang på egen hånd. 

Hvis makker dobler, melder jeg 4 , 

som må være en sikker udgang med 

makkers røde kort og 6-9 HP. 

Doblingen i mit system siger 4-farve i 

hjerter og måske i ruder.  

N/ n-s  2 

   D9754 

 ED65 

  543 

753                     BT6 

 B3                                  KT8 

 2                               BT73 

 ED98762                                      KBT 

  EKD984 

   E62 

  K984 

   - 

 

 

 

 

Nøddeknækkeren! 
 

 

 

 

 

Her i den første opgave får du lige lidt 

tid til at vinde med den fulde fordeling. 

Nu kan du forholdsvis nemt se 

problemet. Vinder du uden at læse mere 

om spillet? 

Vest spillede B ud mod dine 5 . 
 

S/ n-s  EB4 

   K873 

  T5 

  D942 

D98532                       KT76 

 B                                  DT9642 

 K64                              2 

 853                                       E7 

  - 

   E5 

  EDB9873 

   KBT6 
 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
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Hvis du spiller klør i stik 2, får du en 

taber i klør, en trumfning i hjerter og en 

taber i ruder. 

Det undgår du, hvis du stikker udspillet 

med kongen. Du trækker E og kaster 

E. Så kan du roligt spille klør og tage 

de sidste 11 stik. En taber i klør og en i 

ruder. 

 

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

 

Igen skal du tage dig i agt for skjulte 

farer. 
 

Vest starter mod dine 4  med udspil af 

T (1.-3.-5.) d.v.s double eller single.  
 

Her er det fra doubleton (heldigvis). 

N/ alle  

  K 

   D62 

  EK42 

  ED743 

97632                      ET84 

 E74                                   K 

 T9                               8653 

 B85                                       KT92 

  DB5 

   BT9853 

  DB7 

   6 
 

Du stikker med esset. Så skal vi se på det 

videre forløb. Bliver det lidt nemmere, 

når du kan se alle kortene? Prøv selv 

inden du læser videre. 

Forestil dig, at du spiller trumf i stik 2. 

Der kommer så ruder igen. Hvis du 

spiller trumf igen, hvad sker der så? 

Spar til esset og ruder til trumf. Èn for 

lidt. Hvis du spiller spar i stik 2 undgår 

du det.  

Du kan også, når der spilles ruder 2. 

gang, stikke med damen og kaste 

bordets ruder på spar dame og bonde. 

2 hjertertabere og en i spar. 

 

 

 

 

Her så lidt hjælp til de 2 

skvis opgaver fra Granlund. 

 

 

 

Du tager stikkene med disse 

kort 
 

K– E – K – D – B – E – K 

-. 9. Det var de første 8 stik. 
 

Her er så, hvad der er tilbage: 
 

N/ n-s   

   E7 

  E97 

   

                         
D93                                   BT85 

   DB                              

                                       D 

  8 

   K64 

   
  9 
 

Hvad gør de stakkels modstandere når 

8 spilles og der fortsættes med 4 til 

esset? Vest må holde ruder og Øst 

hjerter og klør. Det er ikke muligt. 

Ja, så var der 13 stik og du har 

gennemført en 

Inverteret positionel sekventiel 

dobbeltskvis 

Tillykke! 

Så var det 3 ut med 6 topstik. 

Stik nr 7 fik du i udspillet, så nu mangler 

du 2 stik foruden de sikre stik. 
 

De første 7 stik bliver vundet af disse 

kort:  

D – E – K – K - E –  D – T 

 

Vest er inde og spiller B, stukket med 

damen og efterfulgt af E og ru4 til 

kongen. 

S/ n-s  B9 

    - 

  K9 

  86 

654                       KD7 

 -                                   - 

 B                               T86 

 75                                      - 

  ET 

   - 

  D74 

  E 
 

 

S/ n-s  B9 

    - 

   
  8 

654                       KD 

 -                                   - 

                                T 

                                       - 

  ET 

   - 

  7 

   - 
 

Så ser det sådan ud, når Nord spiller 8. 

Øst er solgt. 

Det var så en  

automatisk single skvis 

 
 

Karsten Hansen-Nords 

meldeproblem 
 

 

 

 

Du har som Syd 
 

     KB    98432    E73    D93 
 

I dette korte meldeforløb. Hvad er din 

melding? 
 

        N        Ø       S       V 

       1       2      ?       
 

Mesterpanelet mener, at en dobling er 

den bedste melding efterfulgt af 2  og 

2  som den tredje bedste mulighed. 

Ingen andre meldinger er ”præmieret”. 

Der kunne da være nogen, som ville 

prøve med 2ut. Der er jo ét sikkert 

ruderhold. 
 

Du kan lige se, hvem der sidder i 

panelet. 
 

August Boehm, Larry Cohen, Mel 

Colchamiro, The Coopers, Allan Falk, 

The Gordons, The Joyces, Betty Ann 

Kennedy, Mike Lawrence, Jeff 

Meckstroth, Jill Meyers, Barry Rigal, 

Steve Robinson, Kerri Sanborn, Don 

Stack, The Sutherlins, Karen Walker, 

Bridge Buff.  

Det er næsten lutter ukendte navne på 

vores breddegrader, dog kender jeg 

Larry Cohen og Mike Lawrence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


