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BRIDGE 

I Vestsjælland 
 
 

Danmarks Bridgeforbund 

spiller Landshandicap 

turnering 2022 
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR 2022 

KL. 13.  
 

Denne landsdækkende turnering 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 dér, og 

vinderparret på landsplan er det par, der 

forbedrer sit handicap mest beregnet på 

alle landets scorer.  

Spilleberettigede er alle medlemmer af 

Danmarks Bridgeforbund. En unik 

lejlighed til at prøve kræfter med en 

landsdækkende turnering, hvor man har 

store chancer mod alle ’eksperterne’!  
 

Spillested: Slagelse Bridgecenter, 

Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse  

Pris: Kr. 100,00 pr. spiller.  

Fortæring: Drikkevarer kan købes til 

centrets normalpriser.  

Præmier: Præmier fra DBf Sølvpoints 

lokalt - Guldpoints på landsplan. 

Tilmelding skal være Otto Rump i 

hænde senest torsdag den 24/2 2022. 

Foretrukken betaling er parvis til 

Distriktets konto 1551 4691823512 – 

husk venligst navne og gerne DBf 

numre. 
 

Nr. 6   21. årgang   Februar  2022 
 

Redaktør Ole Svinth, 

Drosselvej 6, 4450 

Jyderup. E-mail: 

ole.svinth@mail.dk 

5927 7761 

 

 

Distrikts hold 
 
 

Så har holdene spillet kamp nr. 5 og 6 

den 30/1. 
 

Som følge af resultaterne blev 

stillingen: 
 

Serie 1 
 

1 Knud G. Rasmussen 82,06 

2 Hans Jørgen Kolding 81,52 

3 Martin Rather 59,61 

4 Lise Madsen  53,51 

5 Helle Bergmann 46,18 

6 Christian Christiansen 37,12 
 

 

Serie 2 
 

1 Per Quist Nielsen   85,83 

2 Preben Jakobsen  73,98 

3 Freddy Dybdahl Andersen  60,16 

4 Inger Trosbjerg  51,88 

5 Elsebeth Maagaard  51,16 

6 Jonna Kjelkvist Larsen  36,99 
 

Der blev spillet de samme kort i begge 

rækker. Turneringen spilles i 2 sektioner 

som følge af de få hold. Man møder 

således hinanden 2 gange. Dagens første 

kamp var afslutning på ”1. halvleg”. 

6. Kamp i turneringen var altså start på 

”2. halvleg”.  
 

Her kommer hvad redaktionen synes 

læserne skal se: 

Fra formiddagens kampe er disse spil: 
 

Der var ikke meget, der kunne vinde i 

dette spil med en sans åbninger på begge 

leder. Den eneste kontrakt der vandt, var 

2  hos Syd. Det er i disse dage med 

overføring ikke muligt at melde 2  i 

første melderunde. Det lykkedes dog et 

enkelt par i A-rækken at vinde 2 . Den 

var nok meldt efter Syds 2  i anden 

melderunde. 
 

Ø/ ø/v  EB7 

   KB5 

  EB7 

  BT65 

T64                        K982 

T32                                   ED74 

 D6543                               K9 

 72                                      E84 

  D53 

   986 

  T82 

  KD93 
 

Her er så den slem, som I nok regnede 

med, jeg ville finde til jer. Den var for 

svær at melde, hvis man ikke melder sin 

ruderrenonce i første runde. Det gjorde 

ingen. Når sparstøtten er afgivet, går Øst 

i udgang, og så er det slut. 12/13 stik. 
 

S/ ø/v  KB 

   EB 

  987653 

  875 

98643                        ED752 

K765                                   - 

 -                                KDB2 

 KB43                                     ED62 

  T 

   DT98432 

  ET4 

  T9 

BK 83 

 

Vintersølv ½ sølv-turnering 
 

Fredag den 18. februar, kl. 19.00-
ca.22.30 

i Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse. 

 

Der spilles i seedede rækker  
 

Præmier og sølvpoint.  
 

PRIS: kr. 125,-/pr. spiller inkl. 2 stk. 
smørrebrød. Kaffe/te/kakao hele 
aftenen.  
 

TILMELDING: mail 2312@mail.dk 
eller centrets tlf. 5852 3886. Frist for 
tilmelding: mandag den 14/02 2022.  
 

BETALING: Sydbank: 6820 – 127 
6778 eller MobilePay: 326961 + 
0,75 kr. 
 
 
 

MELLEMRÆKKEN 
 

Spiller ikke før til marts 
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Din Melding? 
 

 

 

 

 

 

 

Du sidder Øst med denne hånd: 
 

KB5    983    KD5    BT53    
 

    N         Ø        S         V 

   Pas      Pas      Pas     1   

   Pas       ??? 
 

Det er makkerpar og ingen i zonen. Som 

det ses af meldeforløbet åbner makker 

efter 3 x pas med 1 . Hvad svarer du? 

 

Per Granlund, BK 59 
 

Der er 3 forskellige meldinger, der alle 

lyver for makker og er lige dårlige. 

2 hj: viser 6-9 HP med 3 farve, og vi 

kommer ikke videre. 

3 hj: viser 10-11 HP med 4 hjerter, der 

fører os til 4 hjerter, hvor vi mangler en 

masse esser. 

2 ut: der viser åbningshånd med 4 farve, 

hvor vi også ender i 4, der højst 

sandsynligt går ned. 

Hvordan kommer vi i den oplagte 3ut?  

Jo, man benytter Omvendt Toronto. 2 

klør: der simpelt spørger: ”Hvordan ser 

din hånd ud makker?”. 

Svarene er logisk bygget op. 

Den eneste svage åbningshånd er 2 Hj 

typisk 10 – 12 HP med 5 farve hjerter og 

ubekendt fordeling. 

Alle andre svar viser max åbning 13-14 

HP (vores major-åbning viser 10 – 14 

HP). 

Makker kan vise sin sekundære 4 farve, 

2 Ru, 2 Sp, 3 Kl, 6 farve hjerter med 3 

Hj, eller jævn hånd med 2 ut. 

Uden dette værktøj går man tit galt i 

byen. 

 

Svend Stenhøj Rørvig BK 
 

Med støtte i makkers majorfarve spiller 

jeg med følgende svarmuligheder: 
  

Der åbnes med1 hjerter/spar 
  

svaret bliver nu: 

2 hjerter/spar:7 -9 med en 3 farve i den 

meldte majorfarve 

3klør: 10-12 med 4-farve i den meldte 

majorfarve 

3 ruder: 6-9 med 4 farve i den meldte 

majorfarve 

3 hjerter/spar: 10-12 med 3 farve i den 

meldte majorfarve 

2 ut: Gamekrav med den meldte 

majorfarve som trumf. 

Min melding bliver således 3 hjerter. 

 

John Heidelbach, BK 83 
 

Der er mange, der spiller med Omvendt 

Toronto her. Altså - 2kl spørger om 

åbner har en reel åbningshånd. Åbner 

melder nu: 2hj = nej, det er en 3. 

håndsåbning, altså af den mere 

underlødige slags. Alt andet end 2hj 

viser altså en (mindst) almindelig 

åbningshånd. 
 

Andre ser det ud fra Taberberegningen. 

Her er der 10p, men hele 9 tabere. 

Teorien er her, at en støttehånd til 3hj ret 

præcist viser 7 tabere (og helst 4 

hjertere) Ud fra dette er svarhånden reelt 

kun en støtte til 2hj værd. Alternativt - 

svarhånden melder først 2kl og derefter 

3hj betragtes altså som en overmelding 

ud fra denne teori. 
 

Det er værd at bemærke, at denne type 

svarhånd spiller godt i ut, hvorfor svarer 

bør melde 1ut. Åbner passer med jævnt 

minimum - hvis åbner melder farve 

antyder han en skæv hånd, og svarer kan 

så vurdere, om hans hånd er en 3hj værd. 

Jeg melder 1 ut. 
 

Karsten Meiland, BK 83 
 

Vi spiller med 14 reglen, og holder os 

nøje til den. Jeg melder 2ut med de 10 

hp og den dårlige fordeling uden esser. 
 

Jeg har for læsernes skyld bedt Karsten 

kort gøre rede for 14 reglen (red.). 
 

Her kommer en kort gennemgang af 14 

reglen. I al sin enkelhed går den ud på, 

at man ikke skal åbne i 4 hånd, hvis 

antallet af spar på ens hånd, plus de hp 

hånden indeholder ikke minimum giver 

14. Når der er fokus på sparfarven, 

hænger det sammen med modpartens 

indmeldingsmulighed senere i melde-

forløbet. 

 

Jan Petersen, Kalundborg BK 
 

Meldingen efter bogen er vel 2 klør, som 

viser 10+, hvorefter en hjerterstøtte vil 

vis 3 hjerter med. 
 

Men jeg har meget lyst stil at melde 2 ut, 

som vil vise 10-11 hp, da jeg på den 

måde beskyttet mit gode sparhold, og 

for øvrigt også både ruder og klørfarven. 

Så jeg ender nok med de 2 ut, vel 

vidende, at det efterfølgende ikke er 

muligt at få vist min 3 korts støtte i 

hjerter. 

 

Fra  

       Peter Møller Nielsen  
 

Peter spiller hold i Svinninge (red.) 
 

Ø/ alle  ED83 

   KDB853 

  T 

  97 

KB5                       76 

ET72                                   964 

 B986                               32 

 K4                                      EB8632 

  T942 

   - 

  EKD754 

  DT5 
 

Makker (min substitut, Arne Larsen) 

åbner i Syd med 1 ruder. Efter 1 hjerter 

fra mig og 1 spar fra makker ligner det 

et spørgsmål om, hvor mange esser vi 

har. tilsammen. Hjerterfarven er jo en 

fortrinlig sidefarve. 
 

4 NT (1430) afslører 1 eller 4 esser hos 

makker. Hmmm! Makker har åbnet, så 

det er sikkert en hånd med 4 esser, så 

enten er det et gevaldigt fejlskud, eller 

også må der værre 13 stik i spar, altså 7 

spar. 
 

Hjerter E i udspil afslører, at der jo nok 

alligevel kun er ét es hos makker. Nå, 

Arne er heldigvis renonce i hjerter, pyh. 

Han trumfer hjerter E og har glemt, at 

han er i 7 spar og ikke 6 spar. Spar 10 

trækker spar knægt - dame, det gik godt. 

Så var resten ren rutine. 13 lykkelige, 

men ufortjente, stik og en behørig 

undskyldning fra undertegnede til mod-

spillerne. 

Peter. 
 

 

N 
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BK 83 
NYTÅRSKUR 

Sølv-turnering 
 

Søndag den 9. januar 2022, 
9.30 - ca.17.30 

Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7, 4200 Slagelse. 

9. januar blev denne turnering 

gennemført med diverse corona-

restriktioner. 24 par var mødt op og de 

konkurrerede i 3 rækker. I får top-4 i 

hver række og et vinderfoto. 
 

Blå række 
 

1 Victor Kolding. – Hans Jørgen 

   Kolding, BK 83 19,0 

2 Tim Jensen – Peter Nielsen, Rødovre/ 

   Blakset  18,0 

3 Peter Krogh – Torben Sværke, HCØ/ 

   Ballerup  14,0 

4 Mads & Tim Grønnegaard, Lejre/ 

   København    0,0 

Rød række 

 

1 Orla Christiansen – Martin Rather, 

   BK83/Høng     20.0 

2 Birgitte Kirkeskov Jensen – Inger  

   Trosbjerg, Skælskør/BK 83    12,0 

3 Sanne Voss – Ivan Jørgensen, Tuse  

   Næs       8,0 

4 Susanne Anker – Christian Burchardt, 

   BK 83       4,0 
 

Hvid række 

1 Niels Borup – Michael Thy,  

BK 83  18,3 

2 Lonni Strange Jensen – Rie Madsen,  

   BK 83     14,7 

3 Bent Hansen – Bjarne Hansen,  

   BK83     12,7 

4 Randi & Carsten Jørgensen,  

   BK 83       7,3 
 

I ved jo godt, at jeg har en tendens til at 

vise de ”store” spil fra diverse 

turneringer. Her er et spil, hvor alle 

missede den oplagte sparslem. Den er 

tilsyneladende svær at komme i. Vi var 

kommet et pænt stykke hen på 

eftermiddagen, men der er vel ingen 

undskyldning ??. 

Problemet er vist Nords første melding. 

Svarer man kun på 2-trinet, kommer 

man nok ikke i slem. Den femte trumf er 

altid mindst et stik (point) værd. 

Et enkelt Øst i rød række fandt det fine 

offer i 6  D til 9 stik og 500. Da ingen 

var i slem var indsatsen desværre 

forgæves. 
 

S/ ingen  EKT74 

   97 

  DT43 

  87 

D86                        - 

T653                                   84 

 K95                               EB8762 

 BT9                                      ED652 

  B9532 

   EKDB2 

  - 

  K43 

 

 

 

 

 

 

Distriktet 
 

    inviterer 
 

           til 
 

DAME-PARTURNERING 2022 SØNDAG 
DEN 13. FEBRUAR 2022 KL. 9.30 
 

 Spilleberettigede er alle kvindelige 
medlemmer af Danmarks Bridge-
forbund. Dertil skal mindst den ene 
spiller være medlem af en klub i Distrikt 
Vestsjælland og have været det mindst 
siden 1/9 2021.  
Spillested: Slagelse Bridgecenter, 
Sverigesvej 7A, 4200 Slagelse  
Pris: Kr. 150,00 pr. spiller. Fortæring: 
Smørrebrød à kr. 25,00 bestilles ved 
tilmelding. Drikkevarer kan købes til 
centrets normalpriser.  
OBS: DM for damepar i Svendborg 
afvikles også i år med fri tilmelding og 
egen betaling af indskud. Distriktets 
bestyrelsen ønsker alligevel at afvikle 
en kvalifikationsturnering. 
Præmier: Indskud til DM i Svendborg 
(uge 28) til nr. 1 og 2 samt vinpræmier 
og sølvpoint.  
Tilmelding skal være Otto Rump i 
hænde senest torsdag den 3. februar 
2022. Husk venligst at angive hvor 
mange stykker smørrebrød, der ønskes! 
Foretrukken betaling: Parvis til 
Distriktets konto 1551 4691823512 – 
husk venligst navne og gerne DBf 
numre – og betal helst for fortæring 
med det samme. 

N 

V   

Ø 

S 

En knibning er god. 
Er en dobbeltknibning så 

dobbelt så god ? 
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Min hemmelige 

makker 
 

Vi var inviteret til 

holdkamp i nabo-

klubben, hvor dette 

spil forekom. Vi var netop lige gået ned 

i en slem med 2 esser ude. Hvis skyld 

det var, kan jeg ikke huske      . I det 

næste spil kom vi igen i slem med 

makker som spilfører. Vi sad Ø/V med 

makker som Øst. Første får du 

meldeforløbet: 
 

        N            Ø          S         V 

       Pas         1ut       pas        2  

       Pas         2         pas        4   * 

       pas         4  *    pas        4ut  ^ 

       pas         5  #    pas        6  

                     alle pas 

* = cuebid (1. eller 2. kontrol) 

^ = RKC 1430 

# = 3 esser 
 

Her er spillet: 
 

N/ ingen  T9752 

   DB75 

  985 

  D 

ED8                       KB6 

9642                                   EK83 

 6                               EBT7 

 EK853                                      B9 

  43 

   T 

  KD432 

  T7642 
 

Jeg syntes selv, det var godt meldt. 

Sydfra kom K i første stik. Makker 

stak med esset og trak E, hvor Syd 

bekendte med T. 2 minutters stilhed. 

Makker fandt nu B frem. Den blev 

ikke stukket, så makker bad om en klør. 

Den næste ruder var 7´en og den blev 

trumfet med 2. Nu bad makker om 4. 

Nord bekendte med 7´en og den stak 

makker med 8´en, hvor Syd kastede 4. 

Så spillede min hemmelige makker sin 

sidste ruder og trumfede den med 9. 

Nord fik ét trumfstik enten nu eller 

senere. 

Makker forklarede: 
 

” Det var oplagt, at der fra start var en 

hjertertaber. Vi manglede DBT, så det 

kunne der ikke gøres noget ved. Da 10 

faldt hos Syd, vidste jeg, at han højst 

havde 3 hjerter. Eneste farlige tilbage-

værende trussel var, at Nord havde 4-

farve fra starten. Den mulighed kunne 

jeg klare ved at spille, som jeg gjorde. 

Syd spillede bedst muligt ved ikke at 

stikke B. Stikker han, bliver det lettere. 

Hvis Nord overtrumfer 9, trækker jeg 

hans sidste trumf, når jeg kommer ind i 

næste stik. Hvis han ikke stikker, går jeg 

hjem i spar og trækker en stor hjerter. 

Nu jeg spiller først spar og derefter klør. 

Kontrakten skal spilles med omtanke.” 

 

 

 

 

POKALTURNERINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

Den 23. januar havde vi 2 hold i ilden. 

De havde begge tabt den ene af de to 

første kampe. Vagn Brobæks Kalund-

borghold vandt begge kampe, så de er 

allerede med i næste runde. Vi kunne 

således teoretisk få 3 hold med i næste 

runde. 

Sådan skulle det dog ikke gå. Begge røg 

ud af turneringen. 
 

Michael Højgrav-Huus tabte uden 

kamp. Michael sendte dette svar på min 

forespørgsel: 
 

” Ditte og jeg var på ferie, og resten af 

vores hold blev delvist ramt af Corona 

- derfor       ”   
 

 

 

 

 

 

Elsebeth Maagaards hold tabte til Niels 

Trier fra Lyngby med 51-113. 
 

Vi har fået dette referat fra Elsebeths 

kamp: 
 

Vi var pænt med i de første runder, men 

senere vinder modstanderne et par 

slemmer, så vi sendte dem hjem med en 

pæn sejr. 

Vores hold bestod af Elsebeth 

Maagaard, Inge Jensen, Ingelise 

Meiland og så mig selv Karsten 

Meiland. 

Da jeg skulle lave referatet, spurgte jeg 

kaptajn Maagaard om kortene var blevet 

blandet (jeg havde bedt om, at de ikke 

blev). De var blandet!  

Du får et spil efter hukommelsen. 
 

Ved det ene bord er forløbet 
 

        N            Ø          S         V 

        2ut         pas       5         alle pas 

 

De 2ut viste spær med mindst 5-5 i 

minor. 

Det var noget af en satsning af min 

makker i zonen! Resultatet var 10 stik, 

da der blev spillet ud i hjerter. En spar 

kunne nu kastes på  E. 

Det var 100 til fjenden. 

Ved det andet blev der meldt sådan: 
 

        N            Ø          S         V 

        pas        pas        1ut      2  

       alle pas 
 

Efter 2 x pas åbnede Syd med 1ut (12-

14) og næste hånd meldte 2 , som blev 

passet ud. Der var 11 stik til 200. Vi fik 

således +3 imp på spillet. 
 

Sådan så det ud: 
 

N/ alle  83 

    - 

  96532 

  DT8763 

EKT9                        DB752 

KDBT42                                   986 

 T                              B87 

 K9                                      E5 

  64 

   E753 

  EKD4 

  B42 
 

                                     Karsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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S 

N 

V   Ø 

S 

Hvis du tøver, så meld ikke pas. 
Det kan gøre det svært for 

makker, at komme ind i 
meldeforløbet med en god 

begrundelse. 
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Breddepokalen 
 

Her har vi 3 hold med.  

Vi ser på resultaterne. 
 

Peter Niemelä, Døves Bridgeklub – 

Jørgen Junge, Kalundborg 78-113 
 

Lars Thymark, Kalundborg – Finn 

Christiansen, Faxe 37-76 
 

Ivan Jørgensen, Tuse Næs BK – Jørgen 

Rybirk, Hillerød 66-54 
 

Det gav således to sejre. Ivan og Jørgen 

springer nu næste runde over, mens Lars 

skal i opsamlingsrunden, for at sikre sig 

videre deltagelse. 

 

Jørgen Junge beretter: 
 

Vi spillede ”Real Bridge”, og det var 

vores debut med dette. Vi oplevede det 

som et supergodt program.  

Selvom vi selvfølgelig ikke kunne 

snakke sammen med modstanderne 

(døve) fungerede det rigtig fint. 
 

Jeg vil starte med at fremhæve deres 

systemkort - det gav os lidt hovedbrud. 

Vi blev bl.a. nødt til at lave nogle nye 

forsvar mod f.eks. deres 2kl og 2ru, men 

alligevel meldte vi lidt i blinde en gang 

imellem. 
 

Et eksempel på, at det var svært at finde 

den rigtige melding: 

Nord (fjenden) åbner med 1ru. Øst tror, 

at der er mindst 4 ruder og passer. 

Kontrakten ender i 1sp. 

MEN Nord har kun 2 ruder?? - Kan man 

læse det ud af meldekortet? 

Et eksempel på, at det var svært at finde 

den rigtige melding: 

Nord (fjenden) åbner med 1ru. Øst tror, 

at der er mindst 4 ruder og passer. 

Kontrakten ender i 1sp. MEN Nord har 

kun 2 ruder?? - Kan man læse det ud af 

systemkortet? 
 

Lidt held skal man også have: 

I spil 31 ender Syd i 6ut. Lidt friskt uden 

tillæg og med kun 30 hp. 

MEN med RuE bagpå RuK og SpB 2. i 

Øst går kontrakten hjem.  

Var det Jørgen?       (red.) 

Inden 4. runde førte vi knebent, og 

havde aftalt ikke at gøre noget "dumt" i 

den sidste runde. Men når det går godt, 

er det jo let at få tilgivelse. 

Vi endte med at vinde 113 mod 78, så vi 

havde klaret den alligevel. 

 

Man kan lige ane meldeforløbet nederst 

til højre på billedet.  

 

            Med venlig hilsen Jørgen 

 

 

 

 

Ivan Jørgensen beretter: 
 

Så var det endelig tid til næste runde i 

turneringen. Vi havde igen trukket 

hjemmebane, så forberedelserne var ren 

rutine. Denne runde var ikke en knald 

eller fald kamp, da taberne ville blive 

sendt i opsamlingsrunde. Vi havde 

trukket et oversidderpar fra første runde, 

så vi havde ingen indikationer om 

modstandernes spillestyrke. 

Efter lidt hygge, medens der blev 

blandet kort, var det blevet alvor. Vi 

lagde godt fra land med en 2UT, der 

med lidt snilde blev spillet hjem af 

makker med 4 imp til følge. Derefter 3 

udgange til vore modstandere, hvoraf 

hvor af de to blev vundet.  

      Mere næste side  
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En dårlig fornemmelse sniger sig 

langsomt ind. Frem til spil 15 har jeg 

endnu ikke været spilfører, men så 

endeligt 16 hp, som var fordelt således: 
 

♠ EKD32   K9   E9653   ♣2 
 

Åbning 1♠ og derefter alle pas. Skumler 

en smule over makker, men da hånden 

kommer på bordet, er det bare sig tak til 

makker for følgende hånd: 
 

♠ 9   432   K10742   ♣987 
 

resultat 10 stik efter udspil af  E. 

Ved det andet bord blev der meldt ind, 

og kontrakten endte i 3  til N med 

elleve stik. 

Den samlede kortfordeling var: 
 

N/ ø-v  EKD32 

   K9 

  E9653 

  2 

864                        BT75 

DT7                                   EB85 

 D8                               B 

 E6543                                      KDBT 

  9 

   432 

  KT742 

  987 
 

Efter første halvleg var stillingen 12 – 

40. Mørke skyer trækker op, men en 

tiltrængt kaffepause med boller og kage 

kan jo give luft til ethvert hold, og så var 

der jo altid taberrunden at se frem til, 

selv om vores holdkammerater ikke 

kunne den dag. Men allerede i spil 17 

kom der et sving. N starter med pas og 

pas frem til V, som melder 2 UT !!!, da 

det kniber med hovedregningen       med 

følgende hånd:  
 

♠ EB84 K9 ED8 ♣EB73 

N passer og Ø spørger efter esser med 

4♣ og derefter 5♣ efter konger, hvor V 

springer i 6UT. Da bordet kommer ned 

og udspil fra N er 7, ser V, at der er en 

spilleplan med flere muligheder, når 

bordet ser sådan ud: 
 

♠ KD9    87   K1052   ♣K954. 
 

Der blev ikke meldt nogle skæve 

hænder, så sandsynligheden for en jævn 

fordeling bordet rundt er til stede. Hele 

fordelingen: 
 

N/ ø-v  T52 

   EDBT5 

  764 

  DT 

EB84                        KD9 

K9                                   87 

 ED8                               KT52 

 EB73                                      K954 

  763 

   6432 

  B93 

  862 
 

12 stik og 11 imp, da det andet bord stod 

i 4♠.  

Det var også yderligere 13 imp, da vores 

bord fandt 6♠, hvor modstanderne kun 

kom i udgang.  

Dagens resultat 66 – 54, og vi er klar til 

4. runde.  

Vores hold var: Flemming Larsen, 

Birgitte Daugaard, Sanne Voss og mig 

selv, som hunden sagde. 
 

                  ”vuufff” fra   Ivan 

 

 

 

 

 

Tænk dig om, før du spiller til! 
 

Du sidder Vest med KB5. N/S spiller 

en 4 -kontrakt. 
 

  ED87 

 

      KB5                        ?? 

 

 

  T??? 
 

Når bordet kommer ned, og du ser 

sparene, skal du planlægge, hvad du gør, 

når der spilles spar sydfra. Du ved at 

knibningen lykkes. 

Her kommer 10´en ud.  

1 Du kan se, at dine spar er solgt, hvis 

du lægger 5. 

2 Hvis du stikker med B, fanges 

kongen måske næste gang. (makker 

kunne have 9, men kun anden) 

3 Hvis du bruger kongen, er der ikke 

oplyst noget til spilfører om bondens 

placering. Sidder bonden 4. bagpå? 

Hvem har bonden? 

Mon ikke du har et let valg blandt de 3 

muligheder?  

Husk du ikke skal tøve for længe, så er 

du afsløret. 

 

 

 

 

Det er altid sjovt at læse om spil fra 

”menigmand”. Kan du ikke selv føle dig 

lidt opmuntret ved at læse bladet? Har 

du dummet dig eller spillet til en top? 

Det er ligegyldigt. Et spil fra dig kunne 

trøste eller inspirere andre.  
 

Send et spil til redaktionen! 
 

Dit udspil? 
 

Meldeforløbet: 
 

        N           Ø          S         V 

        pas        pas       1        pas  

        2ut        3        4        pas 

        6          D     alle pas 
 

T87                 

 T86542                                   

 KT8                               

 B                                      
 

Har du tjek på meldingernes betydning? 

Hvis makker vil have spar ud, kan han 

bare melde pas. Det gjorde han ikke. 

Han vil altså ikke have spar ud. Hvad 

dobler han så til? Din lange hjerterfarve 

antyder en renonce hos makker. 

Syd er den stærke hånd, så han har nok 

E. 

Spil du bare en hjerter til trumf med  2 

(Laveste farve retur, tak!), og vent på et 

ruderstik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrmesteren 

har vand 

i kælderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 
N 

V   Ø 

S 
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Fra gamle dage 

       For ca. 20 år siden: 
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på skolen på Herredsåsen 
i Kalundborg 

 

36 par var mødt frem, og de spillede i 3 

6-bordsrækker. 
 

Resultat for Top-5 kommer her: 
 

A rækken 
 

1 Niels Olsen – Jan Petersen, 

   Kalundborg         46 
 

2 Pia Larsen – Vagn Brobæk,  

   Kalundborg         37 
 

3 Thomas Nielsen – Martin Frandsen, 

   Kalundborg         23 
 

4 Helle Elbro – Henrik Rübner- 

   Petersen, Ballerup        13 
 

5 Tommy Olsen – Erik Olson,  

D Birkerød         12 

 
 

Niels & Jan 

Niels var bedst, så han fik alle 

flaskerne! 

 

B-rækken 
 

1 Bent Daugaard – Hans-Henning  

   Nielsen, Kalundborg/Jyderup     88 
 

2 Orla Kristiansen – Martin Rather, 

   BK 83/Høng          36 
 

3 Michael J. Christensen – Jørgen  

   Junge, Kalundborg           3 
 

4 Elise Nygaard - Søren Nygaard, 

   Kalundborg,            0 
 

5 Gunna Steffensen – Bente Øxseth, 

   Kalundborg            -5 

Hans-Henning & Bent 

Stadig friske efter en lang dag? 
 

C-rækken 
 

1 Minna Jessen - Peder Jessen, 

   Kalundborg         47 
 

2 Jette Brown - Jens-Ole Andersen, 

   Hornbæk         31 
 

3 Lars Jørgensen – Jan Michael  

   Petersen, Kalundborg        26 
 

4 Jonna Andersen – Karen Niemann, 

   Kalundborg         19 
 

5 Anette Møller Jensen – Connie K. 

   Lundquist, Kalundborg        18 

 
 

Peder & Minna 

Minna kan ikke holde masken ! 
 

Som sædvanlig har jeg fundet en slem. 

Den var ikke svær at spille, med blot en 

enkelt taber i ruder, Men hvor mange 

kunne melde slemmen? Kun 2 par i A-

rækken og 3 par i B meldte de 6 . 

Et af problemerne var nok, at Syd skal 

åbne på 1-trinet, for at Nord får færten 

af slem. Nogle bliver måske kyst af 

modstandernes aggressive sparmelding-

er. 
 

S/ alle  875 

   EB986 

  EK3 

  K9 

E43                       KDBT962 

4                                   - 

 T82                               D976 

 DB8543                                      T2 

  - 

   KDT7532 

  B54 

  E76 
 

Der var naturligvis masser af 

”almindelige” spil. Her er et, hvor der 

var mange forskellige slutmeldinger. 

 

Ved de 18 borde sås disse slutkon-

trakter: 
 

1  1 C-rækken 

1ut 1 C 

2  1 C 

2  2 A og B 

2ut 2 A 

3  1 A 

3  1 B 

3  6 A (1) B (3) C (2) 

3ut 2 C 

4 D 1 B 
 

N/ ingen  KD 

   DT43 

  KB963 

  EK 

B9                       ET7643 

KB8                                   E76 

 EDT                               82 

 D9853                                      74 

  852 

   952 

  754 

  BT62 
 

Hvilke kontrakter der vandt, og hvilke 

der gik ned, kan du bruge 13 minutter til 

finde ud af       ! 

Det ”normale” meldeforløb foreslået af 

redaktionen er 1  – 2  – pas – 3  alle 

pas. 
 

Jubilæet blev fejret med succes for 

mange gode spillere. Alle række-

vinderne var dog langt foran til sidst. 
 

GULD 

til de få og resten havde forhåbentlig en 

god dag. 

N 

V   Ø 

S 

N 

V   Ø 

S 


