BRIDGE
I Vestsjælland
Har du hørt, hvad min tidligere makker
ønsker sig i julegave?
Jeg mødte ham i sportsbutikken, hvor han
var nede for at se på et par benskinner, for at
kunne skrive det rigtige firmanavn og
størrelse på ønskesedlen.

Nr. 4 18. årgang: December 2018
Redaktør Ole Svinth,
Drosselvej 6, 4450
Jyderup. E-mail:
ole.svinth@mail.dk
5927 7761
-----------------------------

BK 83 inviterer til

½ Sølvturnering

Ekspedienten spurgte ham, om det var til
fodbold eller ishockey. Han måtte så
forklare, at det var til bridge. Han skulle
spille med sin kone i den kommende
forårssæson, da hans nuværende makker var
blevet langtidssygemeldt.

Torsdag den 27.
december 2018
Kl. 19.00-22.30
Spillested:
Slagelse Bridge Center, Sverigesvej
7, 4200 Slagelse.
Pris:
Kr. 125,- pr. spiller inkl. 2 stykker
smørrebrød/kaffe/te
præmier og sølvpoint
Turneringsform:
Der spilles i seedede rækker.
Tilmelding:
Bridge 83, tlf. 5852 3886. E-mail:
2312@mail.dk

Glædelig Jul !

Betaling til Sydbank konto 6820
1276778.
Husk navn og adresse.

Solskin SØLV resultater
4. november var der sølv i Skælskør og
Omegns Bridgeklub. Der var 5 rækker, og
vi ser top-5.
Orange række (12 par)
1 Mikkel & Tim Grønnegaard, Blakset
2 Pia & Steen Jakobsen, Hornbæk
3 Gorm Jensen-Jens E. Jensen, Sorø
3 Ann Jensen-Jesper R. Stokholm, BK 83
5 Lise & Erik Madsen, Sorø
Blå række (12 par)
1 Ester Egeriis-Hanne Hartmann, Præstø
2 Orla Kristiansen-Martin Rather, Høng
3 Jens Meedom-Hans Kierkegaard, Blakset
4 Heidi & Per Quist Nielsen, Svinninge BK
4 Knud G. Rasmussen-Ole Scheel, Korsør
Gul række (12 par)
1 Lotte Glensvig-Senna Madsen, Blakset
2 Maja Holst-Jan M. Petersen, Kalundborg
3 Susanne Voss-Ivan Jørgensen, Tuse Næs
4 Rita Carlsson-Birgit Dybbro, Korsør KB
5 Sonja Christensen-Ulla Larsen, Skælskør
Rosa række (14 par)
1 Maibritt V. Olsen-Jannich Lauersen, Ball.
2 Aase B. Jensen-Joan Meyer, Korsør 51
3 Arne Astrup-Flemming Hansen, Høng
4 Bente Müller-Anne M. Schmidt, Korsør
5 Grete Andersen-Bodil Vestbjerg, Skælsk.
Grøn række (14 par)
1 Georg Würtz-Viktor Kolding, Ring./B83
2 Grethe Andersen-Kirsten Østergaard, B83
3 Frede Dybdahl-Lars Jørgensen, Kalundb.
4 Tove Christensen-Freddy Nissen, Skælsk.
5 Conny Hansen-Hans Jensen, Skælskør
Samme kort blev spillet i hele salen. Her
kommer et spil hvor turneringens nr. 1 og 2
mødtes til en ”deler”. Det er kun Vest, der
har en regulær åbningshånd. Holder det de
andre - som skal melde inden – tilbage? Der

var en del, der åbnede inden. Det var først
på dagen, så alle havde åbenbart selvtilliden
i orden.
Hvis Ø/V vil have point, skal de melde 3
eller 4 ruder. ruder. Alt andet ved bordet går
galt. Vil N/S have point, skal de nok passe!
Kikker vi længere ned i rækkerne, er
ruderkontrakten den hyppigste. I toprækken blev der kun spillet ruder ved 2
borde. Set over salen, var der virkelig mange
forskellige resultater. Nogen vil sige et
kedeligt spil, andre (dem det gik godt) vil
hævde, det var interessant.
Nord/ø-v

E65
43
ET9843
E3

DT73
KT6
KB
D854
N
V Ø
S

KB
B75
D72
KBT97

9842
ED982
65
62
Dagens slem blev kun meldt af vinderne.
Det blev 920 for 6 12 stik.
Nord/n-s

6
KD2
EKDBT986
E

T543
53
54
DBT74
N
V Ø
S

E987
B87
732
K32

KDB2
ET964
9865
Dagens topscore kom imidlertid i et andet
spil. 3 RD med 6 stik u. z. = 1000. Ingen
navne hér. Og dog, det var igen Mikkel &
Tim, der scorede.
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MELLEMRÆKKEN
Som nævnt i sidste nummer valgte
redaktionen at forsinke bladet med et par
dage, for at kunne få den 3. kamp med. Vi er
jo trods alt en nyhedsformidler😊. Denne
kamp blev spillet 1. december.
MR 1
Michael Soetmann - Ole Colding-Olsen
9,39 – 10,61
Ole er nu nr. 8

Samme kontrakt blev spillet ved 3 borde.
Desværre fik Ole & Martin ikke sat
kontrakten. Det endte med den usædvanlige
score 160 til Ø/V for 7 stik.
Øst/ ingen

D63
K53
EBT5
D53

Steen Larsen - John Maagaard
12,03 – 7,97
John er nu nr. 2 kun 0,32 KP fra 1.pladsen.

MR 2 X
Claus Moesgaard – Leif J. Madsen
12,29 – 7,71
Claus er nu nr. 3.
MULTIHOLD
Det skal lige nævnes, at John Maagaard –
Hans Knudsen stadig ligger på 1. pladsen i
multihold i 2 Y med 14,44.
I 2 X er Thomas Nielsen – Annette Prehn
også stadig på 1. pladsen, nu med 13,62.
Jeg prøver nu at finde et spil med hver
holdkaptajn.
MR 1
Her var Ole og Martin Frandsen N/S.
Efter 2 gange pas åbner Vest med 1 . Nord
dobler (styrke). Så melder Øst 1 . Den går
rundt og makker dobler igen. Nu er det
afgørelsens time for Syd. Hånden ligner
ikke udgang hos N/S, så en pas kan ikke
koste alverden. Så langt så godt. Nu gjaldt
det så om at få 7 stik.

N
V Ø
S

B742
B762
4
K964

85
ET984
983
872

MT 2 Y

Niels Hagemann - Bent Daugaard
7,45 – 12,55
Bent er nu nr. 7

EKT9
D
KD762
EBT

de rare sparstik. Sparene skal helst sidde 33. Det hjælper ikke i 6ut med ruder ud.
I 6 er der ingen store kommunikationsproblemer. Dagny fik 3 i udspil. En god
slem.
N/ø-v
KD
E3
KBT5
EKDB7
T93
B85
N
8
KB9742
V Ø
D8643
972
S
T942
3
E7642
DT65
E
865

2X

2Y

I 2X kikker vi først efter kaptajn Maagaard.
Han var der imidlertid ikke, så vi finder et
spil med Michael Wonterghem og Lisbeth.
RKC 1430 kom her i brug. Øst spørger efter
esser og får svaret 5 . 5 spørger nu efter
trumf dame og da svaret er positivet
kommer man i 6 . Kun ved 3 af 12 borde
fandt man slemmen.
Vest/ø-v

EDB
KT8
32
KDBT9

Øst/n-s

D972
K98754
T43

T75
974
K754
642
N
V Ø
S

Efter 2 kampe som ”oversiddere” var Claus
Moesgaard og John Munk mødt op til deres
sæsondebut.

K9863
B
EDT8
E73

42
ED6532
B96
85
Også kaptajn Daugaard i 2X var fraværende,
så vi finder et spil med Dagny Lundgaard og
Carl Erik Møller.
De fik i spillet meldt den rigtige slem,
nemlig 6 . Det er nemt at se, at 6ut er død
på grund af manglende indkomst hos Syd til

KBT96542
ET
B65
EK843
N
E
V Ø
DB2
S
KD98
BT65
D873
63
E72

Det var nok dagens mest skæve fordeling.
Det gav naturligvis en meldekonkurrence
mellem N/S´s hjertere og Ø/V´s sparfarve.
Claus og John sad N/S, så de havde på
forhånd tabt konkurrencen, da sparfarven
som bekendt er højstgældende. Claus og
John gav ikke op, de meldte 5 , som
naturligvis blev doblet. Det kostede ikke
alverden. 500 ud og makkerne havde de 420.
Kun 2 IMP blev tabt.

Hvad må den blinde?
Den blinde må altid tælle stikkene, spille
kortene efter spilførers anvisning, og - når
turneringslederen er blevet tilkaldt - udtale
sig om, hvad der er foregået.
Derudover har den blinde nogle "betingede
rettigheder": Når spilfører ikke bekender,
må han spørge "Ikke flere?"; han må forsøge
at forhindre uregelmæssigheder fra
spilførers side, før de er sket ("Du er på
hånden!", når spilfører åbner munden - men
hvis spilfører allerede har nævnt et kort fra
bordet, er det for sent, og så må den blinde
ikke sige noget); og han må gøre
opmærksom på uregelmæssigheder, når
spillet er forbi ("Jeg tror, du svigtede kulør i
stik 4").
Den blinde må ikke se spilførers hånd eller
på eget initiativ se billedsiden af en
modspillers kort; hvis han gør det, er
straffen, at han mister sine betingede
rettigheder.
Den blinde må ikke gøre opmærksom på en
uregelmæssighed, før spillet er forbi, eller
på nogen måde deltage aktivt i eller
kommentere spillets forløb.
Hvis en anden spiller allerede har gjort
opmærksom på en uregelmæssighed, må
den
blinde
dog
godt
tilkalde
turneringslederen.

Vent med at tage
kortet frem, indtil
du har bestemt dig!
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Distrikts hold
Så er der afviklet endnu 2 kampe i serierne.
Vi kikker først på stillingerne. Der er jo
ændret lidt siden sidst, men der er langt igen.
Stillingen:
Serie 1
1 Ole Svinth
2 Hans Jørgen Kolding
3 Knud G. Rasmussen
4 Martin Rather
5 Christian Christiansen
6 Helle Bergmann
7 Ib Larsen
8 Susanne Raft
9 Hanne Knudsen
10 Helga Kaldau
11 Henning Madsen
12 Gunna Steffensen

73,05
55,02
54,50
50,58
45,60
40,43
36,73
32,27
29,57
29,49
19,93
12,83

Multihold føres af:
Lene & Birger Jensen fra Christian
Christiansens hold med 15,70.
(Har kun spillet 2 kampe)
Serie 2
1 Lars Bagge
2 Morten Nyhave Nielsen
3 Lise Madsen
4 Ingelise Meiland
5 Lars Thymark
6 Jonna Kjelkvist Larsen
7 Kirsten Schou
8 Sonja Andersen
9 Inger Trosbjerg
10 Inge Düz

71,83
59,82
57,32
54,18
41,97
40,68
34,36
24,37
10,16
5,31

Multihold føres af:
Maja Holst – Martin Høeg Sørensen fra Lars
Bagges hold med 14,73.
(Har kun spillet 2 kampe)
Vi snupper et par spil.
Vi mødte Hanne i denne runde. Hun har gået
i en god ”skole”, idet hun sammen med
Flemming satte os til vægs.

Øst/ø-v

8
K982
EDBT6
KT8

EBT94
65
5
ED652
N
V Ø
S

D763
DT743
K72
3

K52
EB
9843
B974
Makker spiller 4 . Der var en del par i
denne kontrakt. Ved vores bord var der
ingen nåde. 5 kom ud. Derefter spilles
trumf. Hanne stikker straks op på esset og
spiller ruder til trumf. Nord trækker sine 2
esser. Èn for lidt.
Der var en del, der ofrede i 4 . Det var en
dårlig ide, hvis man har det fine modspil.
Der var flere, der vandt 4 med 5 i udspil!
Eftermiddagens første spil var en kamp om
at få spillet. Rettere sagt en kamp om at få
pointene. Det var klør (N/S) mod ”resten”.
Efter resultaterne at dømme, var der mange,
der meldte 5 . Nu kom så gætteriet: ”Skal
man doble eller melde 5 ?”
Kun 2 par fik lov at tage deres 10 stik i 4 .
Normalkontrakten endte med at være 5
doblet med 10 stik.
Nord/ingen

Øst/alle

9862
D42
KD94
93

N
V Ø
S

ET7
4
E32
EDT842

5
EBT653
KD865
B

4 hos Ø/V giver nemt 10 stik. Kun 2 par
fandt den. Der var også 2 gange 4 doblet.
Det var måske fordi, de var blevet presset af
en 4 hjertermelding.
I serie 2 var ingen i hjerterkontrakten.
Der var det sædvanlige høje serviceniveau i
Slagelse bridgecenter.
Turneringslederen blev kun aktiveret nogle
ganske få gange. Klart, med den høje
spillerkvalitet.

EK
ET85
E852
D64
N
V Ø
S

T7
KB976
T63
ET2

DB543
3
B7
KB873
Vi slutter med et mærkeligt spil.
8 par af 12 spiller en sparkontrakt hos Syd.
Kik lidt på spillet. Er der en udgangskontrakt, der kan vinde?

Er det noget for dig ?
Karsten Hansen-Nord har dette forslag:
Vedrørende svar oven på en kvantitativ
4NT, vil jeg gerne anbefale, at man bruger
es-svar 1430 som accept. Det giver
mulighed for at finde alternativ slem.
Bemærk, at man her kun har 4 esser, og
makker derfor max kan melde 5 .
Nu kan makker så melde 5 = har du nogen
5 farve makker? (5NT= nej)
Eller 6x = egen 5 farve
Du får lige 2 eksempler

Syd/ø-v

94
D972
B4
K9753

KDB8632
K8
T97
6

I næste spil var mange enige om, at
kontrakten skulle være 3ut hos Nord. Langt
de fleste servede med en lille hjerter. Så er
der 10 nemme stik. Hvordan det?
Stik D, træk EK og spil D. Nu skal Øst
have E, idet T så er garderet mod
gennemspil. Inde på E kan Øst tage 2
hjerter stik. Resultat 10 stik. Skulle Øst
vente med at tage esset, har man 5 sparstik 2
klørstik og de to røde esser.
Hvis Vest har
E er man solgt med
gennemspil i hjerter.

E9843
EK7
ET3
T2

D5
DB8
K9
EB9854
N
V Ø
S

T9643
DB842
K76

KBT762
52
765
D3

1NT - 4NT-5 // - 5 - 6 .
5 spørger efter 5-farve.
Åbner har nu vist 5-farve i klør til sin NT
åbning.
1NT- 4NT-5
-- 6
Svarer viser nu egen 5 farve (her i klør)
Begge eksempler er forsøg for at finde en
bedre/alternativ slem til 6NT
Det virker rigtig godt.
Karsten Hansen-Nord

Det var da ikke så svært at se 😊.
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Min hemmelige
makker
Denne gang havde jeg
som Nord ikke meldeproblemer. Det var
muligt, at jeg skulle have blandet mig med
en 2 melding. Var det lidt pivset? Jeg var
dog glad for at kunne hjælpe makker lidt
med trumf dame og lidt andre værdier. Det
kunne endda være, han kunne vinde.
N
P
P
Vest/ø-v

E32
ET43
KD632
9

Ø
1
P

S

4
5

V

1
5
D

”Jeg kunne ikke se mange sættechancer mod
5 , så jeg mente, at 5 kunne være et godt
offer i den zonestilling. Jeg må indrømme, at
med den sandsynlige singleton i udspil, så
det ikke lyst ud. Vest var imidlertid åbner og
måtte have mindst 2 af de 3 manglende
esser. Hvis Øst havde E, måtte Vest have
E. Så havde Øst ikke nogen indkomst til at
give Vest en klørtrumfning. Nu var det så
Vest, der kom ind. Han kunne nu ikke spille
makker ind på E. Havde Øst haft E,
havde jeg trumfet, og havde så spillet
trumf.”

Fra ”gamle” dage
For ca. 20 år siden:

alle pas

D8
KB95
95
KB732
N
V Ø
S

Makker forklarede:

6
D8762
EBT84
65

KBT9754
7
EDT84
Vest spillede 9 ud og makker bad om
kongen. Mere Konge var makkers næste
bemærkning efter et kortere pause. Kunne
han ikke se, at det var D og ikke kongen
jeg havde? Nå, jeg måtte noget uforstående
spille
K som befalet. Øst lagde lavt og
makker lagde 7. Ingen hjerter? Spurgte
jeg. Makker svarede ikke. Vest kom ind på
esset, og spillede hjerter igen. Nu trumfede
makker og spillede spar og tog resten af
stikkene. Ligegyldigt hvad Vest spillede
inde på E. kom min makker ind og trak
trumf. Det var da nogle gode klør jeg havde.
Der var selvfølgelig ”bridgeundervisning” i
den efterfølgende pause.

Apropos min hemmelige makker, hvad vil
du helst spille, hvis du kan få 11 stik?
2
3
4
5

doblet ?
doblet ?
doblet ?
doblet ?

Det er så et spørgsmål, hvad der giver flest
point. Det gælder naturligvis i både
makkerpar og holdkamp.
Er du inde i disse regnskabsting, eller overlader du den slags til makker?
Du får lige en tænkepause. Så kan du se,
hvad du får for de forskellige spil på sidste
side.

Tænke –
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John Heidelbach, BK 83

Din Melding?

PAS!

Jeg har stadig ikke modtaget problemer fra
læserne. Jeg har måttet ty til et problem, jeg
fik på nettet. Vi spiller makkerpar, og alle er
i zonen. Kløråbningen lover mindst
doubleton.
Du - Syd - har denne hånd:
-

E432

ET652

8732

Meldeforløbet:
N

Ø

S

1

P

?

V

1

Karsten Meiland, BK 83
Der er vel 3 muligheder, pas, 1ut, og hvad
jeg foretrækker 2 ruder. Vi skal helst have
points og samtidig gøre det svært for
modparten, derfor er jeg ikke glad for en
pas. En ut har den svaghed, at hvis der
kommer hjerter ud, kan jeg risikere at en
sideindkomst til at rejse ruderfarven er slået
væk, derfor vil jeg drible med 2 ruder og
forventer at makker passer med blot to
ruder. Makker må kun tage mig ud med
single eller renonce, samt en god egen seks
farve, da han skal gå ud fra, at jeg ikke ejer
en spar, ellers havde jeg passet 1 spar især i
par. Dette var refleksionerne.
Svend Stenhøj Nykøbing BK
Til trods for jeg ikke har hold i klør melder
jeg 1 ut, for dog at vise jeg har point.

Frivillig (ny farve) melding fra mig her er ca
9-14p og 5-farve (og ingen tilpasning i spar)
og ikke krav. Der var engang, hvor jeg
(naivt) ville redde makker ud af den knibe,
han var på vej ind i, men efter eksempelvis
2ru meldte han altid 2sp, og så var vi lige
vidt - eller endda dårligere stillet. De 8p
kunne friste til en 1ut melding, men den
melding bliver makker ikke glad for, efter at
han har genemeldt sin sparfarve i
forventning om, at der er spar hos mig.
Et tænkt meldeforløb kunne være, at
åbningshånden genoplysningsdobler efter
3.hånds pas. Hvis 3.hånd herefter passer
igen for at strafdoble makker, så redobler vi
= SOS - beder makker om at melde alt andet
end spar, da vi har tilpasning i alle de øvrige
farver. Ny farve fra os her ville være for at
spille = STOP. Makker ved jo, at der ikke er
støtte i spar. (og vi har passet i første
omgang)
Bemærk at makkers indmelding i spar er
styrkemæssigt begrænset opadtil. Med god
sparfarve og ca. 18+p ville han doble først
og derefter melde sparfarven billigst muligt.
Per Granlund, BK 59 Holbæk
Problemet her er, at der nok er skæv sits.
Hvorfor åbner vest ikke med 1ut eller 2 ut?
Og hvorfor passer øst?
Makker er sat til 10 – 15 Hp da han ikke
dobler.
Vest kan have 2 typer hænder. Enten en 1819 sanshånd, eller en stærk klørhånd stadig
med ca 18-19 Hp.
Makker kan have 3 slags hænder. 1: 5-6
farve spar og ellers jævn, med 7-8 tabere. 2:
Han kan have en 7-8 korts farve i spar.
Er den gående eller semigående, er der spil
for udgang i spar. 3: Han kan have en 2farvet hånd, med 5-5 i spar og en rød farve.

Typisk sidder vest med 18-19 Hp og øst med
0-2 Hp.
Det er forbryderisk at passe, og totrinet
kræver 10 Hp. Derfor melder jeg 1 ut, der
lover 0-1 spar (sjældent 2) og 6-9 Hp.
Har vest sanshånden, vil han doble, ellers
genmelder han sin klørfarve.
Er makkers hånd af type 1, passer han.
Hvorpå øst er nødsaget til at melde en 4farve. Her havner de i en håbløs delkontrakt.
Har han type 2, springer han til 3 spar, hvor
jeg hæver til 4.
Har han en hånd som type 3, så melder han
sin anden farve. Her støtter jeg sidstnævnte,
og vinder formodentlig en udgang på
krydstrumfning.

Nytårskur
BRIDGE 83,
Slagelse

Søndag, den 6. januar kl. 9.30- ca. 17.00
Spillested:
Slagelse Bridge Center, Sverigesvej 7, 4200
Slagelse.
Pris:
kr. 250 pr. spiller inkl. frokost samt
kaffe/te/kakao hele dagen.

Jan Petersen, Kalundborg
Redaktionen har haft mailproblemer, så
kommunikationen med Jan har kikset. Jan er
nu på ferie, så kontakt har ikke været mulig.
Mon ikke Jan havde meldt 1 ut?

Her er spillet, hvor det egentlig kun er
meldingen, der er interessant. Det videre
meldeforløb kan vi trygt overlade til
fantasien.
V/ alle

8652
KDT8
K4
EB9

EKDB94
6
B98
DT6
N
V Ø
S

E432
ET652
8732

T73
B975
D73
K54

Vinpræmier og sølvpoint

Turneringsform:
Der spilles i seedede rækker
Tilmelding:
Bridge 83, tlf. 5852 3886. E-mail
2312@mail.dk
Betaling til Sydbank konto 6820 1276778.
Husk navn og adresse
Tilmelding regnes først som modtaget, når
betaling foreligger.
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Pokalturneringen

Syd/ Ø-V

K973
KB9862
E3
3
Distriktet har stadig 4 hold med i denne
sæsons pokalturnering. Alle 4 hold har tabt
én kamp og vundet én kamp, så nu gælder
det opsamlingsrunden. Vi må da håbe, at
mindst et par af holdene klarer sig videre til
4. runde. Kampene spilles 13. januar. Hvad
med en træningslejr?
Thomas
Nielsen,
Kalundborg BK tabte
første kamp, men vandt
så kamp 2.
Jeps! Det blev en smal
sejr
over
Jakob
Cholewa fra Blakset
med cifrene 103-91.
Thomas sender dette:
Her er et spil. Før sidste runde var vi bagud
med 12 imp. Det er spil 35. Meldeforløb:
Sjovt hvor vi åbner forskelligt, og hvordan
det ender😊.
Martin og jeg sad Nord/Syd. Martin åbner
med 2 visende mindst 6-farve og 1621HP. Jeg svarer 2ut som viser 7-9 HP. Jeg
kan også snyde og have mere end lovet😊.
Meldingerne var
N

Ø

2ut
3 ut

P

S

2
3
alle pas

8
ET43
DBT5
DB94
N
V Ø
S

Ib Larsen Sorø BK,
tabte knebent i runde 1,
så nu er det knald eller
fald.
T2
D75
K9764
876

EDB654
87
EKT52
Jeg fik 4 ud fra Øst, som Vest stak med
E. Han spillede nu 2, som gik til Øst´s
femmer. Jeg faldt også fra på Øst´ D, men
stak den næste med esset. Undervejs havde
jeg bedt om 3 x sparafkast hos Syd. Inde på
E spillede jeg ruder til Øst´ konge. Så
havde jeg rest og 9 stik.
Claus og John sad Ø/V ved det andet bord.
N
Ø
S
V
1
2
P
P
D
alle pas
John fik spar ud til Syd´s es og D igen til
kongen og trumf. Nu fik modspillet derefter
stik på E og E. 9 stik til 870. Sammen
med vores 600 gav det lige 15 imp. Vi
vinder så kampen godt hjulpet på vej af dette
spil.
John Maagaard, BK
83 vandt første kamp,
men tabte kamp nr. 2.
Også han må i opsamlingsrunden.
91-48 var nederlaget til
Niels Jørgen Engel fra
Holte BK.
Jeg har desværre ingen spil fra kampen, idet
vore modstandere blandede kortene.
v. h. John.

Vest/ n-s

Ib beretter:
Så er vi vendt hjem fra
endnu et besøg i
København.
Denne
gang med et lidt bedre resultat, idet vi fik en
sejr på 100 mod 43. Et særdeles hyggeligt
besøg hos flinke mennesker.
Det er lykkedes mig at referere 2 spil. Jeg
skylder jo lidt fra sidste runde.
Gorm er kreativ og åbner 1 ut, for som han
sagde, hvad skulle jeg ellers melde, og så er
vejen banet for 4 spar.
Modspillet tager 2 hjerterstik, og spiller
hjerter igen, som vindes på bordet.
Trumferne toppes ud, og den rejste hjerter
giver afkast til en ruder. Nu er der kun en
rudertaber tilbage, idet 2 klør kan trumfes på
bordet. 10 stik – scorer 620.
Det giver pote at være lidt kreativ !.
N
2
4
Øst/ alle

85
K65
K864
K652

Ø
S
P
1ut
P
2
alle pas

V

P
P

B9732
DB73
E52
4
N
V Ø
S

DT
E98
DT7
BT873

EK64
T42
B93
ED9

V

P
P

Et spil mere kommer der her:

udspil: ♥ 6

KD8
ED
T873
KD73

E942
7642
K2
B62
N
V Ø
S

T75
B95
ED95
T98

B63
KT83
B64
E54
Jeg åbner som vest med 1 ut. Min makker
Jens Erik, tæller alle sine mellemkort med
og melder 2 ut.
Med mine 16 hp tager jeg naturligvis imod
invitationen/udfordringen. Udspil ♥7.
Da bordet kommer ned kan jeg godt se at
alting skal sidde godt, og der skal spilles
med omtanke, idet der skal rejses stik i alle
farver, uden at miste kontrollen. Udspillet
går over hjerter 5 og 8 til min dame. Ruder
til Damen holder stik. 10 fra Øst, Syd
lægger lavt, stukket med Damen som holder
stik. 7 tager ruder K med fra Nord,
stukket med Esset. 9 fra Øst til min konge,
som holder stik. Syd sættes nu ind på B.
Syd spiller 3, (heldigvis ikke hjerter) til
min Konge, stukket med Esset af Nord. Nu
kommer en gave fra Nord i form af 9, som
går via 10 fra Øst og bonden fra Syd til
min Dame, og hermed er 8 rejst. 3 tager
nu bonden med fra Nord og Esset fra Syd.
Den fjerde klør er nu rejst. Spilfører har nu
rest med 1 stik i hver farve. 10 stik scorer
430.
Ved makkerbordet spiller Gorm og Erik
imod 1 ut, 9 stik scorer 150. 7 imp er nu
hjemme. Min makkers opvurdering af sin
hånd bar frugt.

Jens Erik og jeg spiller mod fredelige 2 spar.
10 stik scorer 170. 10 imp. hjem.
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Vagn Brobæk, Kalundborg BK vandt
første kamp, og tabte
så næste kamp med
sølle 2 IMP.
Denne beretning
kommet fra Vagn:

er

Holdet var Ole Colding-Olsen, Jan Petersen,
Pia Larsen og Vagn Brobæk.
Vi havde hjemmekamp mod Nils Triers
hold.
Det var dem, som vi i første pokalkamp
2017 tabte til på spil-point 9910-9810 efter
97 – 97 i IMP.
Sådan skulle det ikke gå denne gang. Vi
tabte igen efter en utrolig spændende kamp
afviklet i en intens, men hyggelig
atmosfære.
Efter 3. runde (24 spil) førte vi med 68 – 44.
Efter 4. runde (32 spil) var stillingen 75 –
75.
Og der var kun ét toilet i huset!
Opgørelsen efter 5. runde var ikke for sarte
sjæle:
I spil 33 kom denne nervepirrende fordeling
op:
Nord/ alle

EDB7
K
954
EKT98

K864
B875
T
B732
N
V Ø
S

32
DT964
B8762
5

T95
E32
EKD3
D64

Ole og Jan sad i modspil som Nord/Syd.
Modstanderne spillede Stayman, så
meldeforløbet gik:
N
Pas
pas

Ø
1 UT
2 Ru

S
pas
pas

V
2 Kl
6 UT

Efter spar 3 i udspil med knibning til spar K
og spar retur. Derefter flere spar, hvor Syd
(Jan) kaldte til hjerter.
Derefter klør K og klør 10 med frafald fra
Nord til klør D hos spilfører.
Der var nu en mulig klørtaber, hvorefter
spilfører prøvede ruderfarven, som Syd
kunne holde.
Syd kunne ved 2. gang ruder tælle spilfører
op til firefarve i ruder og kunne til slut i
spillet efter hjerter E og K var taget kaste
hjerter D, så spilfører endte med en
rudertaber.
Ved det andet bord sad Pia og Vagn
Øst/Vest. Meldeforløbet gik således:
N
Pas
pas
pas
pas
pas

Ø
1 UT
2 Ru
2 UT
4 Sp
5 Sp

S
pas
pas
pas
pas
pas

V
2 Kl
2 Hj
4 Kl
5 Kl
6 UT

Spilfører i Øst (Pia) rørte først ruderne
senere i spillet, og vandt slemmen.
Udspillet var hjerter 10 til hjerter K.
Klør E og klør 10 (hvor Nord falder fra) til
klør D afslører den uheldige klørsits! Så er
der behov for en ændret spilleplan - som
også giver udfordringer.
Øst kniber med Spar 10 går til spar K i Nord!
Så spiller Nord hjerter igen til Øst´s hjerter
E.
Derefter tre gange spar med hjerterafkast i
Øst. Med fem kort tilbage spilles klør K,
hvor Syd bliver skviset og skal kaste af fra
hjerter D og ruder J876. Syd lægger en
ruder, og Øst får fire ruderstik og vinder
slemmen.

Spil 34 vandt Pia og Vagn 3 Sp til 10 stik,
mens Ole og Jan satte 4 Sp én gang.
Så vi var foran med 20 IMP.
Men! I de to næste spil gik kontrakterne
desværre to beter til Kalundborg ved begge
borde.
Spil 35 spillede Pia og Vagn i zonen 3 Sp
med syv stik, og ved det andet bord gik Ole
og Jan udenfor zonen på de modsatte
hænder i 4 Hj doblet til 8 stik. Så førte vi kun
med 9 IMP.
Spil 36 spillede Ole og Jan 4 Hj i zonen til 8
stik, mens Pia og Vagn udenfor zonen
”ofrede” i 5 Ru doblet til 9 stik. Så var vi for
første gang i kampen bagud – med 2 IMP.
De sidste fire spil var helt lige med ens
meldinger og samme antal stik.
Så vi tabte kampen 95 – 97 efter mange
spændende spil.

Fra Wonterghem

klør ni første gang, der blev spillet klør, det
gjorde det jo lidt lettere!
Jeg hader at spille 5 i minor!! Det argument
hørte jeg en spiller udtale i går, men prøv
lige at gå resultaterne igennem fra i går og
se hvor mange gange, det var den korrekte
kontrakt. Kunsten er jo lige at finde ud af,
hvornår det er rigtigt at spille 5 i minor.

3 UT på 21 point og 10 stik.

Har du lyst til at se Michaels facebookside
er adressen denne:
https://www.facebook.com/groups/473403
566177698/?ref=bookmarks

Hvorfor vinder så mange 5 ruder?
Hvorfor kommer man ikke af med et
hjerterstik og to klørstik og hvordan bør ØV
spille klørfarven?
Hvis man ud fra meldingerne kan gætte at
klørkonge er i S, kan man jo trække trumf,
få trumfet hjerterne væk og spille klør 3 og
dække billigst muligt. Nu kommer S ind og
skal spille ud til enten dobbeltrennonce eller
fra sin klør konge. Respekt! Et sted blev der
spillet klør ud!! Og et sted markerede S med

Det var vist et af de spil, hvor man kan påstå,
at 3 UT står for 3 uden tilpasning (-:
Fortsætter næste side
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Mit gæt på meldeforløb er: V 1 spar, Ø 2
hjerter, V 2 spar, Ø 3 klør og V 3 UT. Der
kom nemlig ruder 6 ud og det er jo tit godt
at spille ud i den umeldte farve! Men ikke
den her gang, her havde det været 4 højeste
i bedste farve, der havde sat den alt for hårde
udgang! Nu var der både tempo og indgange
i V til at rejse sparfarven og nuppe 10 stik.
Mit forslag til meldeforløb er: V 1 spar, Ø 2
hjerter og når V nu melder 2 spar (han har
ikke point til 3 ruder, som er udgangskrav),
så bør Ø sige pas, selv om det ikke er sjovt
med renoncen! Men uden tilpasning er det
ofte bare at få stoppet toget inden afgrunden,
men det er jo svært at argumentere mod
succes (-:
Der er grundlæggende kun to grunde til at vi
ikke vinder i bridge.
Den første: Du koncentrerer dig ikke nok!
Det lyder jo nemt! Det er altså bare at
koncentrere sig mere. Ja men det svarer
faktisk til at sige til en løbe, der godt vil løbe
hurtigere:
At det er jo bare at løbe hurtigere!!! Nej det
er en egenskab, der skal trænes nøjagtigt lige
som en løber. Løberen skal på sine løbeture
være god til at presse sig, skal variere farten,
træne lange ture og intervaller osv. Man kan
træne sin koncentrationsevne lige som alle
andre egenskaber. Alle kan tælle til 13. Start
med at holde styr på trumferne i et spil, i 5
spil, i alle spil, tæl to farve, hold øje med
hvilke kort der er gået i farverne, sæt dig
nogle mål og træn dem. Et mål kunne være:
I aften vil jeg se alle makkers
kald/afvisninger. Husk nu at fortæl ham det
inden I går i gang, så han også husker at
kalde/afvise ☺ Find selv på mål, der passer
til
jeres
niveau
og
træn
jeres
koncentrationsevne!!
Den anden grund: Du er ikke klog nok.
Provokerende, men kan også tolkes sådan,
at det jo bare er mangel på viden! Hvordan
spiller jeg denne kombination, hvordan
viser jeg denne fordeling, hvor mange point

viser den melding osv, osv. Her er det bare i
gang med læsestoffet. Giv den gas gerne
sammen med en ligesindet makker.
Det var vejen til at blive verdensmester.
Værsgo resten er op til dig

Så var det mig, der kvajede mig igen!

Jeg tror, vi alle kender fornemmelsen! Den
der med, at man den ene aften har tabt, men
egentligt følt, at man har spillet en ok bridge,
og at man den næste aften har lavet alt for
mange fejl, men alligevel fået en god
placering.
Sådan har vores to sidste torsdagsaftener i
hvert fald forløbet (-:

gerne med alle kort synlige, argumentere for
det sættende udspil, nemlig en lille ruder.
Hvilket argument taler for ruder ud. Jo det
er det faktum, at du har indkomster i spar til
ruderne, når de er rejst, der kunne gøre ruder
til et godt udspil og det er jo altid svært at
argumentere mod succes!!!

Godt modspil
Et spil hvor John Erik og Hans, som de
eneste i A-rækken finder det optimale
modspil mod os. Tillykke med det!!!!

Jeg spiller med, i hvert fald ifølge John
Maagaard, den mest solidt meldende
makker i hele salen og alligevel kniber det
med makker tilliden ind i mellem!
Makker åbnede med en spar og jeg kunne 2
hjerter, Lisbeth meldte 2 spar og selv om
vores spar åbning kun lover 4, viser
genmeldingen meget ofte 6 spar! Jeg meldte
nu 3 klør og makker kunne nu 3 UT med det
solide ruderhold. Ni stik til os mod 10 i spar.
Et enkelt par gik ned i 3 UT efter
ruderudspil. Hvad gjorde min makker rigtigt
i spilføringen? Og hvorfor meldte jeg ikke
bare 4 spar????
Så slutter vi lige af med et udspilsproblem
tilføjet lidt systemsnak!

Lisbeth spillede to ruder i V og er den eneste
der kun får 7 stik. Hans J. Kolding trækker
planmæssigt kl E i udspil. Kill Point (-:
Hvad er nu det sættende modspil? Og
hvorfor er det så svært at finde? Kom med
dit bud på, at så få fandt det.

Hvad bør Ø spille ud mod en UT kontrakt i
N i spil 21?
I A-rækken så vi tre forskellige udspil: En
stor spar, en lille spar og klør 9! Jeg har helt
klart mest sympati for den lille spar, fordi
hvis makker har to, kan hun spille farven
igen, når hun kommer ind, men jeg vil nu

Nå, ved vores bord åbnede N jo med en UT
og vi har et mærkeligt system mod UT, der
hedder kort-lang og betyder, at vi ikke kan
vise tofarvede hænder, så jeg valgte at melde
to spar. Den fik jeg lov at spille til én ned. Et
ok spil da NS havde cirka 9 stik i en UT
kontrakt. Jeg burde nok havde meldt ruder
ind og så flyttet den til spar, hvis jeg blev
doblet.
Så får I lige et råd, jeg ellers sjældent
kommer med her i hjørnet: Brug ikke tid på
store aftaler i forsvar mod sans åbninger.
Spil naturligt. Dobler lover mindst styrke
som sans åbningen og alle indmeldinger er
naturlige. Brug i stedet energien på, at aftale
hvad I gør efter doblingen og
indmeldingerne.
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Øst/ -

ÅBEN-PARTURNERING
2018/19
SØNDAG DEN 2. DEC.

E876
K63
B9
EB85

20 par mødte op til sæsonens dyst. Nogen
spredning var der i handicap, men alle havde
forhåbentlig en god dag. Godt at se så
mange nye ansigter.
Der blev spillet om 5 pladser til DM i
Svendborg til sommer.
På sådan en dag spilles der alle mod alle i én
række, og de 10 bedste par var disse:

4 Martin Rather-Orla Kristiansen, Høng/83
5 Karsten Meiland/Jesper Stokholm, BK 83
6 Gorm Jensen-Jens E Jensen, Sorø
7 Lone Skov-Hans-Henning Nielsen, Sv/Jy
8 Lianne Hansen-Henrik Aarøe, Sorø
9 Lis Hj. Jensen-Ingelise Meiland, BK 83
10 Joan Meyer-Inger Trosbjerg, Kors./83
Der var Sorø i toppen. De 2 bedste Sorøpar
mødte hinanden om eftermiddagen. Jeg
tænker, de havde lagt planer under
frokosten. Trak de allerede dér lod om
førstepladsen. I hvert fald var der ikke tvivl
om, hvem der var bedst i dette spil.
Det foregik på lavt niveau.
Mit gæt om meldeforløbet må være:
N
pas

Ø
pas
1

S
pas
alle pas

V
1

Det var Ib og Poul, der sad N/S. De forærede
dog ikke noget i udspil da Syd servede med
K.
2 Vagn Brobæk-Thomas Nielsen, Kalundb.
De fik 69 point og 2 flasker.

N
V Ø
S

En tidlig julegave

954
ET874
E75
T9

KDB2
92
KT2
D762

3 Ib Larsen-Poul Rasmussen, Sorø/BK 83
De fik 68 point og én flaske.

1 Mogens Nielsen og Hans F. Jensen, Sorø
De fik 110 point og 3 flasker.

T3
DB5
D8643
K43

Det blev til 8 stik og 110 til Ø/V, og det var
en ren top!

Et af dagens sidste spil bød på flere gange
12 stik. Ingen i feltet fandt slemmen. Mon
ikke du og din makker havde fundet den😊.
Alle var selvfølgelig lidt trætte efter de
mange spil, men alligevel!
I spil 32 (dagens 56.) tror jeg, at mindst
halvdelen af feltet åbner med 1 på Nords
hånd. Det giver problemer med at vise 1517 i næste melding. Syd bliver ikke
sleminteresseret efter en hjerteråbning.
Åbning 1ut vil få en kreativ Syd til at melde
3 som slemopfordring i klør. Den tager
Nord imod. Der er ingen problemer dér.

Ved alle borde blev der spillet en sparkontrakt hos Øst. 7 af 10 par var i udgang.
Den størst gave af alle var udspil af K. Så
gavmilde var dog ingen i salen. Næstbedste
gave var udspil af E. Så var der 12 nemme
stik. En hjerter kastes på en ruderhonnør.
To snedige par (Joan eller Inger og Karsten
eller Jesper) spillede en lille hjerter ud. Så
var der kun 11stik.
Sys/n-s
63
KD94
T7632
DB
42
EDT9875
N
E5
T8
V Ø
KD84
S
K9832
E654
KB
B7632
EB95
T7

Samme situation kan eventuelt nås ved at
melde 4 , hvis Nord springer til 3ut efter
Syds 2 som svar på åbning 1 .
Så er det op til Nord at tage imod med
quebid eller stå af i 4ut.
Vest/ø-v

DB74
KD9
BT543
B

E92
ET832
E2
K43
N
V Ø
S

K6
B54
K6
EDT752

Her er så de point man får for
vunden kontrakt med 11 stik.
T853
76
D987
986

2
3
4
5

u.z.
doblet 11 stik = 770
doblet 11 stik = 730
doblet 11 stik = 690
doblet 11 stik = 650

i.z.
1270
1130
990
850

Vidste du det?
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