BRIDGE
I Vestsjælland

Distrikts hold
Årets turnering består af 6 hold i begge
serier. De skal møde hinanden 2 gange.
18. september blev de første 2 kampe
afviklet. Det endte op med denne
stilling.
Serie 1
1 Thomas Hougaard
36,37
2 Per Quist Nielsen
27,65
3 Ole Scheel Nielsen
23,72
4 Freddy Dybdahl Andersen 12,24
5 Martin Rather
11,44
4 Mai-Britt Thy
8,58
Multihold sætter John Heidelbach –
Brian Fairchild Olsen fra Thomas
Hougaards hold på førstepladsen med
15,82.
Serie 2
1 Preben Jakobsen
31,98
2 Jonna K. Larsen
26,74
3 Mona Secher Christiansen 24,06
4 Inger Trosbjerg
19,11
5 Christian Burchardt
17,61
6 Helle Ravn
0,50
Bedst på multihold er Birgitte
Vennemoes Sørensen – Gunna
Steffensen fra Preben Jakobsens hold
med 13,51.
Der blev som vanligt spillet de samme
kort i begge serier. Her er et spil der
virkelig gav forskellige resultater ved
de 6 borde i serie 1:

Nr. 2 22. årgang Oktober 2022
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail: ole.svinth@mail.dk
5927 7761
Ø/ ø-v

KDT
D93
74
EDT52

B9743
2
KBT63
93
N
V Ø
S

E5
ET64
D82
KB86

862
KB875
E95
74
I serie 1 var kontrakterne:
N 4 D 6 stik
Ø 3ut 10 stik
Ø 4 9 stik
V 3ut 8stik
Ø 5 9 stik
Ø 3 10 stik
I serie 2 var niveauet noget mere jævnt.
Det kneb åbenbart med at se de mange
”muligheder”. Her blev der spillet:
Ø 5 10 stik
Ø 3ut 10 stik ( 3 gange)
V 3ut 10 stik
Ø 3 9 stik
I det næste spil var der en sikker
lilleslem i ruder. Problemet her må
have været, at den var vanskelig at
melde. Et enkelt par i hver serie nåede
dog op i 5 . Begge fik 12 stik.

S/ alle

BT984
BT94
T
K98

532
6532
ED976
2
N
V Ø
S

Distriktsmesterskab
for seniorer
KD76
D8
K32
7543

E
EK7
B854
EDBT6
Fidusen i spillet er at trumfknibe K.
I det sidste spil kneb det igen for
spillerne at finde den oplagte lilleslem.
De mange stik er nemme, men det er
om at melde slemmen. Kun et enkelt
par i serie 2 meldte og vandt 6 . Kniber
man rigtigt i ruder er der 13 stik.
N/ n-s
ED6
EB74
ED9543
K654
DT972
N
542
T873
V Ø
D62
83
S
T72
B6
EB83
KB9
KT95
K8
Ib Larsen var turneringsleder denne
første spilledag. Det kan godt være en
laaaang dag, men Ib fortalte, at der dog
var omkring 10 tilkald. Redaktionen
har ikke hørt om nogen utilfredshed
med hans kendelser.

SØNDAG DEN 9. OKTOBER
KL. 9.30
Spilleberettigede: alle medlemmer af
Danmarks Bridgeforbund, som er
fyldt / fylder 62 år senest den 31/12
2022. Dertil skal mindst den ene spiller
være medlem af en klub i Distrikt
Vestsjælland og have været det mindst
siden 1/9 2020.
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
Seniorpar i Svendborg afvikles stadig
med fri tilmelding og egen betaling af
indskud. Distriktets bestyrelse ønsker
alligevel at afvikle en kvalifikationsturnering med følgende præmier:
Indskud til DM i Svendborg (juli 2023
(uge 28)) til nr. 1 og 2 samt vinpræmier
og sølvpoint.
Tilmelding: skal være Otto Rump i
hænde senest søndag den 2. oktober.
Husk venligst at angive hvor mange
stykker smørrebrød, der ønskes! Afvent
venligst med betaling indtil antal
tilmeldte er kendt. Tilmeldinger vil
løbende kunne ses på distriktets
hjemmeside.
Snak med makker
om
tilmelding.
Du kan lige nå
det !!!!
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Bridge-kursus invitation
Kampen ved Bridgebordet
tag makker med på råd
Kursus: lørdag den 29. oktober 2022
kl. 9.30 - 13 Slagelse Bridgecenter,
Sverigesvej 7 A, 4200 Slagelse.
Undervisere: Christian Reinholdt &
Jacob Røn.
Pris: 300 kr incl kaffe/te og kage.
Modparten åbner, men går i stå i en
delkontrakt. Skal du sælge ud eller ind
at kæmpe? Det kan denne dag med
Christian og Jacob hjælpe dig til at
afklare. Vi fokuserer på mange
situationer, hvor begge ledder melder,
og meldingerne stopper i en
delkontrakt. I har ca. halvdelen af
pointene. Hvornår og hvordan skal I
være frække i meldingerne, og hvornår
skal du passe på?
Vi giver dig en masse gode råd og
leveregler, som du fremover med fordel
kan anvende i kampen om pointene ved
bridgebordet.
Kurset henvender sig til den
almindelige klubspiller, der gerne vil
lære mere. Undervisningen sker også
med masser af kort i hånden, og så der
bliver rig lejlighed til både at forbedre
både meldingerne og spilføringen.
Husk også at melde din makker til, for
hun/han skulle nødigt gå glip af alle
guldkornene.
Kommer du alene, skal vi nok finde en
makker af passende styrke til dig. Der
er kaffe og kage med i arrangementet.
Tilmelder du dig begge kurser den 29.
oktober, inviterer vi på sandwich og en
øl eller vand kl. 13-14 i pausen.

Tilmelding: Reinholdts hjemmeside,
www.reinholdt-bridge.dk, vælg kursus
formiddag, eftermiddag eller hele
dagen. Hvis du deltager i begge.
Tilmelding senest tirsdag den 25.
oktober. Betaling sker ved tilmelding.
Yderligere oplysninger hos Jacob Røn
2873 4981 eller jacob.ron@gmail.com.

Mere om doblinger
Kursus: lørdag den 29. oktober 2022
kl.
14.00
–
17.30
Slagelse
Bridgecenter, Sverigesvej 7 A, 4200
Slagelse.
Undervisere: Christian Reinholdt &
Jacob Røn.
Pris: 300 kr incl kaffe/te og kage.
Oplysningsdoblinger er et redskab de
fleste forbinder med modpartens
åbninger. Det er synd, for herved går
mange bridgespillere glip af et af
bedste og vigtigste redskaber i kampen
ved bridgebordet i ganske mange
meldesituationer. Denne dag med
Christian og Jacob kan hjælpe dig til at
tænke oplysningsdoblinger på en ny,
spændende og frem for alt brugbar
måde. Uanset om fjenden åbner,
melder og støtter hinanden, eller de
melder ind efter jeres åbning er
doblinger løsningen på mange af de
meldeproblemer, der ellers vil give dig
og din makker grå hår i hovedet. Vi
lærer dig en masse gode råd og
leveregler, som du fremover med fordel
kan anvende i kampen om pointene ved
bridgebordet. Kurset henvender sig til
den almindelige klubspiller, der gerne
vil lære mere. Undervisningen sker
med masser af kort i hånden, og så der

bliver rig lejlighed til både at forbedre
både meldingerne og spilføringen.
Husk også at melde din makker til, for
hun/han skulle nødigt gå glip af alle
guldkornene. Kommer du alene, skal vi
nok finde en makker af passende styrke
til dig. Der er kaffe og kage med i
arrangementet.
Tilmelder du dig begge kurser den 29.
oktober, inviterer vi på sandwich og en
øl eller vand kl. 13-14 i pausen.

8. oktober har distriktet inviteret til
undervisning, men invitationen var
ikke klar, da sidste nummer gik ”i
trykken”. Nåede du ikke at komme, så
er der igen gratis undervisning i
Slagelse 3. december. Du kan orientere
dig på distriktets hjemmeside angående
tilmelding m. v.

Min hemmelige
makker
Selvfølgelig var vi til
sommerbridge.
Det
var en af de kolde
Gråvejr 14 grader og

mandage.
overskyet.
Jeg havde ikke problemer med min
melding i dette spil. Makker havde alle
problemerne, viste det sig.
Jeg var Nord og meldte 2 - lige efter
bogen.

N
Ø
S
V
2
pas
3ut alle pas
Som du kan se af meldeforløbet var
makker frisk på en 3ut.
Sådan så det ud:
N/ ingen
KDBT93
73
32
B74
865
E2
N
KT852
B94
V Ø
E5
964
S
T83
KD652
74
ED6
KDBT87
E9
Makker fik 2 i udspil oplyst som 1. 3.
eller 5. højst. Makker stak B med
damen. Han lagde 4 i bordet efter
meget kort betænkningstid. Jeg var
noget forbavset over manglende
planlægning, men stak på makkers
ordre med kongen. Øst holdt en lille
pause og bekendte med 2. Makker
bad nu om 2, som han stak med
kongen. Da både Øst og Vest bekendte
lagde makker kortene på bordet og
forlangte de 9 krævede stik. 1 sparstik,
2 hjerterstik, 1 klørstik og 5 stik i ruder.
Vest bemærkede med en panderynken,
at Øst skulle have stukket med E og
spillet hjerter.
Jeg var ikke i tvivl om, at jeg heller
ikke ville stikke K og rejse hele
farven. Syd måtte da have mindst 2
spar for sin sansmelding. Det fortalte
jeg makker i pausen. Makker løftede
bare det ene øjenbryn.
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Fra gamle dage
For ca. 20 år siden:
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BK 83
var værter ved

U SKJOLD BURNE CUP

Trelleborg-turnering
Søndag den 25. september
Der blev spillet i 4 rækker á 10 par. De
samme kort spillet i hele salen. Du får
topresultaterne fra de 4 rækker.
A-rækken
1 Martin Frandsen – Thomas Nielsen,
Kalundborg
27,8
2 Anette Prehn – Jan Petersen,
Ballerup/Kalundborg
26,8
3 Vera Petersen – Henrik Kragelund,
Islev/BK 83
26,3
4 Susan H. Lund – Michael Staub,
Ballerup
2.3
5 Peter Krogh – Torben Svarke, HCØ/
Ballerup
-1,4

B-rækken
1 Carl Andersen – Jørgen Arpe,
Kalundborg
37,0
2 Bente Kjeldal – Jens Erik Jensen,
Sorø
33,0
3 Heidi & Per Quist Nielsen,
Holbæk 59
16,0
4 Lotte Glensvig – Senna Madsen,
Blakset/Søborg
8,0
5 Jonna Kjelkvist Larsen – Ib Larsen
Sorø
-7,0

Hvorfor gøre det så svært?

Idel ”Lykke” på en god dag. (og Orla)

Carl og Jørgen var godt tilfreds med
deres indsats.
C-rækken
1 Lykke Kristiansen - Orla Kristiansen,
BK 83
41,0
2 Mona Secher Christensen – Jette
Laursen, BK 83/Blakset
30,0
2 Arne Astrup – Ole Skov Jensen,
Høng
30,0
4 Gunna Steffensen – Bente Øxseth,
Kalundborg
14,0
5 Inge Jensen – Henning Eilertsen,
BK 83
-3,0

D-rækken
1 Brit Jensen – Susanne Sørensen,
Jyderup
32,0
2 Birgit Petersen – Peter Autrup,
BK83
30,0
3 Pernelle Kirkeskov Hansen – Lene
Hesseldal, Skælskør
24,0
4 Hanne Frandsen – Vivi S. Jensen,
Kalundborg
19,0
5 Bjarne og Freddy Dybdahl Andersen,
Kalundborg
7,0

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

”Storsejren” var hjemme for Martin og
Thomas.

Hvis du tøver, så meld ikke pas.
Det kan gøre det svært for makker, at
komme ind i meldeforløbet med en
god begrundelse.

Brit og Susanne smiler og var sikre på,
at præmien var velfortjent

Kik på spillet, og forstil dig at du og
makker melder. Hvor ender I?
V/ ø-v
D92
B73
KB75
K75
EK873
BT5
N
K94
DT6
V Ø
96
DT42
S
D64
983
64
E852
E83
EBT2
Her ser vi på kontrakterne i D-rækken.
2xV2
1xN2
2xN3
Vi går videre til C-rækken
4xV2
1xS4
Selv i B-rækken er der ikke den store
uenighed.
3xV2
1 x N 2ut
1xN3
De højere rangerede spillere i Arækken, har tydeligvis en veludviklet
fantasi !
1xV2
1xØ2
1 x N 1ut
1xN3
1xS4
Her vandt kun én kontrakt, og det var N
1ut. Vi kan udlede, at 2 og 3 er helt
”efter bogen” kontrakter.
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MELLEMRÆKKEN
24. september blev de første kampe i
Mellemrækken spillet.

Mellemrække 1
Vi har et enkelt hold i denne række, og
deres 2 første kampe gik sådan:
Niels Trier – Lisbeth Søndergaard
36 - 72
Lisbeth Søndergaard – Niels Jørgen
Engel
78 - 45
Det var forbavsende flot, idet der var 3
substitutter på holdet. Holdet ligger på
2.pladsen med 31,63 efter de første
kampe.
På rækkens multihold ligger Thomas
Nielsen – Hans-Henning Nielsen (S) på
en suveræn førsteplads med 15,45.
Der må være et par spil, der er værd at
kikke på. Her kommer et fra den første
kamp.
Ø/ alle
K973
K853
ED9
K5
EB85
D6
N
B9
D72
V Ø
KB8
T743
S
EB32
9764
T42
ET64
652
DT8
Hans-Henning (Syd) må have stor tillid
til makker. Vest åbner med 1 og
Thomas dobler. Det gjorde HansHenning også ved at passe! Det gav

bonus, da de satte kontrakten til 500 (5
stik). Det var ret godt i forhold til 140
for at vinde 9 stik i hjerter, som i øvrigt
var normalkontrakten. Der var to Vest,
der passede til doblingen, medens
andre i Vests stol flygtede til 1 ut, som
vandt ved nogle borde.
Fra den anden kamp
V/ n-s
754
B864
EKD643
D853
EKBT74
N
3
E86
V Ø
D732
ET9
S
BT85
9
962
KDBT92
K5
72
Efter pas fra Vest går Thomas (Nord)
går ind med 1 . Øst har vel ikke anden
melding end 1 . Den gunstige zone
frister Hans-Henning til at melde 2 .
Vest støtter i spar, og Øst prøver
udgang i spar. Den går rundt til
Thomas, som melder 5 , som dobles.
Den gik én ned. Feltet spillede 4 , som
vandt de 11 normale stik. Dristige
meldinger alene i zonen. Frækhed
belønnes (af og til).

Mellemrække 2 X
Her har vi 2 hold med.
Også i denne række er der
topresultater. Ole Colding-Olsens hold
fører rækken med 37,31.
På multihold var de 2 par meget
jævnbyrdige, så de måtte nøjes med 2.
og 3. pladsen.

Bedst af de 2 var Niels Olsen – Jan
Petersen med 14,46. Martin Frandsen –
Vagn Brobæk lige efter med 14,12.
Resultater:
Ole Colding-Olsen – Søren Reib
135 - 20
Bo Troels Meier – Hans Jørgen
Kolding
0-0
Hans Jørgen Kolding – Joel Hermansen
0-0
Søren Højlund - Ole Colding-Olsen
23 – 71
De 2 gange 0-0 skyldes force majeure.
V/ ingen

72
765
E653
KDT2

EKD9
T9843
84
B93
N
V Ø
S

T5
EKDB2
K72
B75

B8643
DBT9
E864
I dette spil starter Vest med at passe.
Der er vel ved at være helt normalt at
spille med 2 hos Nord, der viser
begge major. Problemet i spillet er at
komme i udgang, eller skulle vi her at
ofre i 4 ? Hvad der skete ved bordet,
vides ikke, men Jan og Niels endte i
denne kontrakt og vandt. Kun 2 par i
feltet fandt og vandt de 4 .

Mellemrække 2 Y
Runden gav så denne placering til de 2
hold. IGEN har vi 1.pladsen, da Bent

Daugaard indtager den, dog ”kun” med
28,90. Ib Larsen er placeret som nr. 9
med 15,26.
På multihold er der fin placering til
Bodil & Ole Halvorsen (Daugaards
hold) med en 3.plads med 12,97. I
denne række er der også 2 hold fra
distriktet.
Ib Larsen – Jørgen Bentsen
40 - 68
Claus Hylling - Bent Daugaard
30 - 97
Eigil Sjøgaard – Ib Larsen
58 - 59
Bent Daugaard – Leif Hansen
52 - 52
Kun 2 af de 12 par i feltet fandt
”guldkontrakten”. Bodil & Ole
Halvorsen meldte og vandt 5 . De tog
oven i købet 12 stik. Var det Syd, der
spillede K ud inde på trumf es? En
enkelt Øst fik 3ut foræret, men ellers
var der ikke store point i spillet.
N/ ø-v
DB976
B4
93
T953
EK8
3
N
5
E976
V Ø
DB765
K842
S
8642
EDB7
T542
KDT832
ET
K
Ib Larsen havde ikke det store held. De
vandt dog kamp 2 med mindste
marginal.
På næste side ser vi et spil, som kunne
være en af grundene til sejren.
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Ib og Jens Erik Jensen var i den
almindelige kontrakt 4 meldt ved 9 af
12 borde. Øst fik K i udspil og tog 13
stik! Godt spillet. Det gjorde så ikke
noget, at Gorm Jensen og Ida Sørensen
ved deres bord satte 5 enkelt gang,
også her med K ud.
Ø/ ø-v

KT
T9
EKD954
E74

V Ø
S

Du sidder Syd med denne hånd:
K3

B732
B87542
6
83
N

Din Melding?

ED8654
K63
B3
B5

9
ED
T872
KDT962
============================

EB952

EKDB

42

Du åbner med 1 , og næste hånd
passer. Makker melder 3 , som viser
mindst 4 hjertere, 9-11 HP og benægter
singleton og renonce. Hvad er din
næste melding? Det er makkerpar. Og
ingen i zonen.
N
Ø
S
V
1
pas
3
pas ???
Per Granlund, BK 59
Efter en Bergen-melding starter vi med
cuebids. Så efter 4 ruder fra mig,
bliver der pas, hvis makker melder 4
hjerter. Hvis makker kan 4 spar spørges
i 4 ut. Har makker 3 Esser lander vi i 7,
ellers i 6. Hvis makker melder 5 klør,
lander vi i 6.
Svend Stenhøj, Rørvig BK
Jeg melder 3 ruder, som må være cuebid med hjerter trumf. Melder makker
3 hjerter, melder jeg 3 spar, for at
makker evt. kan melde 4 klør som
cuebid. Hvis ikke makker kan det, står
vi i 4 hjerter.
John Heidelbach, BK 83

Et godt eksempel på, hvordan man kan
lokke helt små børn til at spille bridge.

Jeg melder 4hj. Spørgsmålet er naturligvis, om der er basis for slem. Det
kræver nogle nøglekort hos makker hjK, klE samt spD eller spE.

Ikke umuligt men svært med sikkerhed
at prikke ud fx via Trelde eller en
Blackwood variant, hvor trumfkonge
tæller med som et es.
Hvis man kigger på det rent taberberegningsmæssigt,
har
åbningshånden 5 tabere (1+2+0+2) og en
støttehånd, der ligger i 9-11p området,
kan som regel dække 3 af disse tabere
ind.
Ved tvivl tænker jeg, at den
konservative 4hj er bedst i længden.
Når der er tale om par, tages der heller
ikke den store risiko, det er at melde
lilleslemmen.
Karsten Meiland, BK 83
Valget står mellem 4ru som cue eller
4hj som slut melding . Gennemsnitlig
tror jeg ikke, der er slem i kortene, da
det skal være 3 helt specifikke
nøglekort der skal være hos makker, så
mit valg vil være 4 hj.
Jan Petersen, Kalundborg BK
Jeg vil melde 3 ruder, som må være et
cue med mild sleminteresse. Makker
kan nu afgive et cue i spar eller evt.
klør, hvis han mener at hans hånd er
slemegnet. Med et cue i klør kan jeg
spørge efter esser, med et cue i spar
kan jeg melde 4 hjerter og benægter
klørkontrol. Hvis makker har klør
kontrol, kan han spørge, selv om han
har limiteret sin hånd. Det betyder, at
vi ikke har passeret 4 hjerter uden de
nødvendige kontroller. Med mine gode
ruderstik kan vi vel komme af med
nogle tabere på makkers hånd.

Solskinsbyens
Sølvturnering
Søndag d. 13. november
Kl. 10.00 – 18.00 i Tjæreby
forsamlingshus, Næstved Landevej
220, 4230 Skælskør.
Turnering: BridgeMate, Styrkeopdelte rækker efter handicap og
Vin-, spurt- og trøstpræmier.

SØLVPOINT
Pris: inkl. frokost og kaffe/te kr.
325,-. Vin, øl og vand kan købes.
Rygerestriktion: Efter gældende
regler.
Tilmelding: Otto Rump 40 45 68
13 eller e-mail: otto@rump.dk
Betal ved tilmelding på reg. 6150
konto 1731212. Husk venligst navn
og helst DBf nummer! indtil 30.
oktober – eller fuldtegning (40 par)
Tilmeldinger godkendes ved betaling og fremgår derefter på vor
hjemmeside: www.bridge.dk/2365.
Catering:
Tjæreby forsamlingshus
Arrangør:

Skælskør og Omegns Bridgeklub

Ses vi?
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