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REDAKTØRENS 
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ERIK 
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Redaktør

FORSIDEN 
Mathias Bruun (til højre) vandt guldpokalen 
til ejendom, efter at have hjemtaget trofæet 
tre gange i 2010'erne. Til venstre sidste sæsons 
vinder, Mads Krøjgaard. (Foto: Jacob Duschek)

Hvor har vi begravet whiskyen?

For et par uger siden var jeg af sted på min årlige sommerhus-bridgetur. 
Turen har været afviklet hvert år siden 1991, og bortset fra de obligatoriske 
corona-forholdsregler var alt ved det gamle: Godt selskab, masser af usund 
mad og ikke mindst væg til væg-bridge.

For mig er turen et af årets højdepunkter. Sommerhus-ekskursionen er et 
helle, som har været urørligt igennem børnefødsler, flytninger og diverse  
jobskift. Og naturligvis er vores kære kortspil i centrum. Ved i et par dage at 
lade sig opsluge af legen med de 52 papstykker tankes energi til resten af  
året, og bekymringer om tandlægeregninger, en defekt vaskemaskine og  
næste deadline på arbejdet bliver pludselig til at holde ud.

Jeg er sikker på, at for mange spiller bridge en tilsvarende rolle. Kortspillet er 
et uundværligt frikvarter – hvad enten der er tale om en hel ferie, en hyggelig 
parrubber hjemme i dagligstuen eller den ugentlige klubaften.

Efter at have været på besøg i Helsinge Bridgeklub er jeg i hvert fald sikker på, 
at medlemmerne ikke vil undvære onsdagene på det lokale bibliotek. Klubben  
er på et par år gået fra 16 til 48 spillere, ikke mindst takket være en driftig 
formand. Læs mere om, hvad Helsinge har gjort rigtigt på side 10.

Dette nummer af Dansk Bridge byder også på comeback til en ægte veteran 
blandt bridgeskribenter. Svend Novrup tager hul på en ny serie om dansk 
bridges glorværdige fortid. I den første artikel skal vi tilbage til 1973, hvor  
nordisk mesterskab så ud til at være gledet Danmark af hænde – medmindre 
et mirakel viste sig. Divisionsturneringen er også kommet i gang igen, 
ligesom vi skal se nogle af de danske stjerner folde sig ud på nettet.

Og hvad var det så med den begravede whisky? Jo, en af de mere  
bizarre traditioner på min sommerhustur er, at den sidste  
halve flaske whisky fra produktionen af irsk kaffe bliver  
begravet i haven til næste år. Naturligvis er det flere gange  
sket, at ingen har kunnet huske, hvor spaden blev stukket  
i jorden året før. 

God læselyst! Nyopgravet  
havewhisky.
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I løbet af foråret knopskød ikke kun buskene, 
men også bridgeturneringerne på nettet. 
Foruden almindelige turneringer på BBO 
dukkede en række stærke internationale 
turneringer op med verdens bedste spillere 
siddende hjemme ved computerskærmen. 

Absolutte danske topresultater var der få  
af, men til gengæld kunne vi nyde mange 
lækre enkeltspil. Desværre var en del af 
turneringerne på BBO lukket for ugler for at 
minimere risikoen for snyd. Ærgerligt for alle 
os, der gerne vil se, hvordan de allerbedste 
håndterer kortene. I stedet får du her en 
håndfuld spil fra sommerens topbridge.

I en mixed-turnering havde to af vores mest 
berejste stjerner sat hinanden stævne på et 
internationalt hold. Christina Lund Madsen 
og Dennis Bilde spiller begge professionelt og 
er vant til at møde topmodstand.

V / Alle

♠
♥
♦
♣

T 7 4 3
E D B 9 2
6
T 5 4

♠
♥
♦
♣

K 8 5
K T
E 7 5 4
E B 7 6

N
V Ø
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♠
♥
♦
♣

-
8 7 5 4 3
K D B T
K 8 3 2

♠
♥
♦
♣

E D B 9 6 2
6
9 8 3 2
D 9

VEST NORD ØST SYD
Bilde Setton Lund Madsen Franceshetti

1♣
pas

pas
4♠

1♦
D

3♠
a.p.

Udspil: ♦E

Dennis Bilde åbnede med 1♣, eftersom  
parret havde aftalt at spille med 12-14-
sanser. Christina Lund Madsen foretrak  
i første melderunde 1♦ på trods af femfarven 
i hjerter på grund af den store forskel i  
farvekvalitet. Ved nogle borde forsøgte Øst 
sig med 4ut oven på 4♠ for at få makker  
til at vælge en udgang på femtrinnet. Men  
desværre kan ingen femtrinskontrakter 
vinde. Christina Lund Madsen doblede  
i stedet, og Bilde stod. 

Bilde havde ikke et rart udspil, men servede 
i makkers farve, hvilket viste, hvor god en 
beslutning det var at melde ruder frem for 
hjerter. Efter ♦E så Nords hjerterbeholdning 
frygtindgydende ud med KT i plads, så det 
var tid til at indkassere eller rejse så mange 
klørstik som muligt. Bilde underspillede  
klørfarven, hvilket giver et klørstik mere, 
hvis Syd har 3-3 i minor med ♣Dxx. Efter to 
klørstik skulle modspillet også have for ♠K til 
en for lidt. Hvis Lund Madsen i stedet for 1♦ 
havde meldt 1♥ i første runde, havde makker 
måske – som det var sket ved flere andre 
borde – spillet ♥K ud, så Syd får tid til at kaste 
en klør på hjerter til vundet kontrakt.

I næste spil skal vi se de nykårede 
danmarksmestre Michael Askgaard og 
Kasper Konow i aktion for landsholdet. 
Modstanderne var det stærke amerikanske 
par Brad Moss og Joe Grue, begge med mange 
internationale mesterskaber i baggagen.

ONLINE BRIDGE

Stjernerne boltrer sig  
på nettet

PALLE REIMANN
Forlægger 
og forfatter
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V / ØV

♠
♥
♦
♣

D B T
8
B T 4 3
K B 9 7 3

♠
♥
♦
♣

E 6 4
4
E D 9 8 7 5 2
8 6

N
V Ø

S

♠
♥
♦
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K 9 8 5 2
K B T 2
K 6
5 2

♠
♥
♦
♣

7 3
E D 9 7 6 5 3
-
E D T 4

VEST NORD ØST SYD
Moss Askgaard Grue Konow

1♦
3♠
4♦

pas
pas
5♣

2♥
pas
a.p.

3♥
4♣

Udspil: ♠E

1♦ viste 10+ hp og en ubalanceret hånd, 
mens 2♥ fortalte om fem spar og fire hjerter 
på en hånd med maks. 11 hp. Ved flere andre 
borde meldte Syd 4♥, første gang han fik 
chancen. Men med en kendt firfarve i hjerter 
i Øst nøjedes Konow med 3♥. Efter en lang 
pause kunne Vest melde 3♠, og Konow 

følte sig nu overbevist om klørlængde hos 
Askgaard. Konow introducerede klørfarven, 
som makker hævede til udgang.

Efter ♠E skiftede Brad Moss i Vest til ♦E, som 
Konow trumfede. Hvad er bedste plan?

Konow vidste, at hjerterne sad 4-1 imod, 
så umiddelbart kan spilfører krydstrumfe 
hjerter og ruder og få alle sine trumfer hjem, 
men sammen med ♥E når totalen kun op 
på 10 stik. Med et sparstik ville resultatet 
blive 11 stik, så Syd spillede spar igen til Østs 
konge. Først nu så Konow, at kontrakten kan 
sættes med ruder igen til trumf i Syd. For når 
Syd tager ♥E og spiller hjerter igen, kan Vest 
lægge sin sidste spar, og så får Syd aldrig for 
den rejste ♠D, men er tilbage ved 10 stik.

Heldigvis for de danske farver spillede Grue 
trumf tilbage, som blev stukket på bordet.  
Nu kunne spilfører spille en hjerter til 
damen, trumfe en lille hjerter, spille klør 
hjem til damen og trumfe endnu en lille 
hjerter, hvorefter han kunne komme hjem på 
♣E til den rejste hjerterfarve. Ved det andet 
bord spillede Dorthe og Peter Schaltz 4♦D 
som ØV med to beter til følge. Facit blev syv 
imp til Danmark. 

Emil Jepsen og Dennis Bilde samarbejdede om at doble fjenden i 2♠.
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Dennis Bilde og Emil Jepsen har netop 
vundet sølv i den hjemlige divisions- 
turnering. Inden corona holdt sit indtog  
i Danmark, blev parret udtaget til det  
åbne landshold, men nåede ikke at  
komme i aktion. Turneringerne på  
nettet var derfor en mulighed for at  
overbevise landstræner Peter Magnussen  
om en genudtagelse.

S / ØV
♠
♥
♦
♣

5
B 9 6 3
K T 8 7
D B T 7

♠
♥
♦
♣

T 9 6
E D 4
E D 6 3
K 8 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B 8 4 2
K 7 5 2
B 4
E 6 2

♠
♥
♦
♣

E K D 7 3
T 8
9 5 2
9 4 3

VEST NORD ØST SYD
Bilde Nilsland Jepsen Fallenius

1ut
pas

pas
pas

2♣
D

pas
2♠
a.p.

Udspil: ♣5

Bridge er fuld af huskeregler, man skal huske 
at bryde, når det er rigtigt. En af reglerne  
er, at der skal trumf ud mod doblede  
delkontrakter for at forhindre aftrumfninger. 

2♣ var stayman, og den efterfølgende  
dobling var straf, så Dennis Bilde i Vest 
vidste, at der ikke var mange trumfer i Nord. 
Han spillede derfor klør ud til esset i Øst. 
Jepsen skiftede smukt til ♦B, som gik til 
kongen i Nord. Dermed fik modspillet rejst to 
ruderstik, inden spilfører fik etableret to  
klørstik. Sammen med to hjerterstik, to  
klørstik og et sparstik blev resultatet to ned.

V / ØV
♠
♥
♦
♣

D B T 7 6
B 6 2
4
B 7 6 2

♠
♥
♦
♣

9 2
E 4
T 7 5
K D T 9 8 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

8 5 4
T 8 5 3
E K D 9 8
5

♠
♥
♦
♣

E K 3
K D 9 7
B 6 3 2
E 4

VEST NORD ØST SYD
Bramley Jepsen Woolsey Bilde

pas
pas
a.p.

2♦1

4♥3

pas
pas

4♣2

4♠

1)  Svag multi, 0-7 hp 
2)  Hvilken farve?
3)  Spar

Udspil: ♣K

Udgangen var langt fra automatisk at 
melde, og ved det andet bord stod Nord-Syd 
da også i en delkontrakt. Men Dennis Bilde  
i Syd gav den fuld pedal og gik efter udgang 
i makkers majorfarve.

Udspillet var ♣K. Bilde stak med esset og 
spillede klør igen, som Vest dykkede, hvorpå 
Øst kunne trumfe ♣B. Kit Woolsey spillede 
trumf igen, som Nord fik på 6’eren. 

Spillet handler nu om at løse hjerterfarven. 
Hvis farven sidder 3-3, har spilfører ingen 
problemer. Men Bilde øjnede en tillægs-
chance, hvis Øst ud over ruderhonnørerne 
også havde ♥Txxx. Bilde spillede derfor ♦4 
fra bordet. Woolsey i Øst stak med damen 
og fortsatte med sin sidste trumf. Syd stak 
med esset og spillede hjerter til bonden, 
som holdt stik. Mere hjerter gik til damen og 
Vests es. Bart Bramley spillede sig fri i klør, 
som Bilde trumfede, inden han trumfede en 
ruder på bordet til denne slutstilling:
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♠
♥
♦
♣

D B
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-
7

♠
♥
♦
♣

-
-
T
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N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

-
T 8
E K
-

♠
♥
♦
♣

-
K 9
B 6
-

På ♠D fra Nord kunne Woolsey i Øst undvære 
♦K, og Syd kastede også en ruder. Men på ♠B 
havde Øst ikke noget fornuftigt at lægge til. 
Kastede han ruder, stod ♦B, og kastede han 
hjerter, stod ♥K9.

Jeg har i spillet tilladt mig en lille løgn, 
eftersom hjerterne i virkeligheden sad 3-3,  
og spillet derfor ikke rummede noget 
problem. Men det ændrer ikke ved, at Bilde 
smukt fik garderet sig bedst muligt mod en 
eventuel skæv sits.

Du skal såmænd have et spil mere med Bilde 
og Jepsen – “jamen, det er jo hele tre spil!”

Når jeg møder gode spillere, synes jeg som 
regel, kortene sidder pænere for dem, når de  
er i hårde kontrakter, end når jeg har meldt  
mig op i højderne. I lige præcis dette spil var  
situationen dog anderledes for de danske helte.

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

-
E K D 9 4
6 3 2
T 8 7 6 4

♠
♥
♦
♣

7 6 2
T 5
E T 8 7
E K 9 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

T 8 3
B 7 6 3
B 9
D B 3 2

♠
♥
♦
♣

E K D B 9 5 4
8 2
K D 5 4
-

VEST NORD ØST SYD
Fergani Bilde Pollack Jepsen

pas
pas
pas
a.p.

1ut
4♥2

6♥3

pas
pas
pas
pas

1♠
4♣1

4♠
6♠

1)  Renonce og god sparfarve
2)  Cuebid
3)  Forslag

Udspil: ♥5

Bilde og Jepsen fandt den gode slem via et 
renonce-cuebid. Slemmen kræver enten ♦E  
i plads eller hjerterne 3-3. Sådan sad det  
ikke, og det var dyrt, da slemmen ikke var 
meldt ved det andet bord.

“De andre gjorde desværre alle sådan nogle 
spil rigtigt i semifinalen, så vi havde ikke 
meget at komme med. Vi meldte tre gode 
slemmer a la den her, som alle gik ned,” 
skrev Dennis Bilde efterfølgende. 

Det kan godt være, Dennis Bilde spiller  
kortene helt anderledes end mig. Men når 
han piver, er vi helt i sync.

Til slut skal vi se Signe Buus Thomsen i 
aktion. Buus Thomsen spiller i denne sæson 
i 2. division på Morten Lund Madsens hold 
sammen med Peter Jepsen. 

N / ØV
♠
♥
♦
♣

B 7 6 5
K D T 8 3 2
2
E 9

♠
♥
♦
♣

E 8
6 5 4
D 4
K B 8 7 3 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K D T 9 3 2
B 9 7
T 6
D T

♠
♥
♦
♣

4
E
E K B 9 8 7 5 3
6 5 4
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VEST NORD ØST SYD
Buus  
Thomsen

Jepsen

pas
D
a.p.

pas
3♥
pas

2♠
pas
pas

3♦
3♠
5♦

Signe Buus Thomsen nåede semifinalen i en 
stærk mixed-turnering med svenske Mikael 
Rimstedt som makker. I dette spil blev 
Rimstedt dog substitueret af hendes 
divisionsmakker.

Buus Thomsen trak ♠E i udspillet. Med den 
skræmmende hjerterfarve på bordet spillede 
hun resolut ♣K for at bryde forbindelsen. 
Spilfører faldt fra, men stak næste klør med 
esset og trumfede sig hjem i spar. Men klør til 
trumf kunne Øst overtrumfe og sikre beten.

I sidste spil viste Signe Buus Thomsen, at der 
er point i at tælle modstandernes hænder op. 
Makkeren var her Mikael Rimstedt.

S / ØV
♠
♥
♦
♣

8 4
K 2
E 8 6 5
K 9 8 6 4

♠
♥
♦
♣

E B T 9 2
D T 4
T 9 4 3
T

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D 7 6
B 9 7 6 5
B 7
D 7 3

♠
♥
♦
♣

K 5 3
E 8 3
K D 2
E B 5 2

VEST NORD ØST SYD
Rimstedt   Buus 

Thomsen

1♠
a.p.

2♠ pas
1♣
3ut

Udspil: ♠B

2♠ viste gode kort med klørstøtte. Med sin 
jævne hånd vurderede Signe Buus Thomsen, 
at bedste chance for udgang var i sans. 
Samtidig var ♠K garderet i udspillet, når 
kontrakten lå på Syds hånd.

Udspillet gik til Syds konge. Buus Thomsen 
trak tre gange ruder, hvor Øst ikke kunne 
bekende tredje gang. Så fulgte klør til ♣K, 
hvortil Vest lagde ♣T. Syd spillede hjerter til 
esset og hjerter til kongen, hvorefter det var 
tid til at gøre status:

“Nu vidste jeg, Vest havde fem spar, fire  
ruder og mindst to hjerter. Øst derimod 
havde kun fem kort i spar og ruder, så der 
måtte være odds for, at Vest havde single 
klør,” ræsonnerede Buus Thomsen, der fulgte 
sin analyse op med at knibe Øst for ♣D,  
hvorefter kontrakten var hjemme i 11 stik. 

Signe Buus Thomsen 
kunne juble, da hendes 
analyse holdt stik, og 
knibningen lykkedes.
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Tilmeld dig  

BLU2
Bliv en endnu bedre bridgelærer - også for klubspillere
Ca. hvert andet år udbydes det lærerige BLU2 kursus for bridgelære-
re. Og det er nu!
Du vil få skærpet dine undervisningsteknikker og efter kurset vil du 
bridgefagligt være rustet til at undervise klubspillere. 
Det bridgefaglige indhold er fra Nordisk Standard bog 3 og 4, hvilket 
så rigeligt er i stand til at udfordre de fleste klubspillere. 
Der er tre sæt hjemmeopgaver, der skal afleveres med frist:

•   Søndag d. 14.februar 2021 - aflevering af opgave 1
•   Søndag d. 21. marts 2021 - aflevering af opgave 2
•   Lørdag d. 17. april 2021 - aflevering af opgave 3

Det er fornuftigt at begynde på opgaverne i god tid, da det bridge-
faglige niveau er højt og det før opgavebesvarelsen er nødvendigt at 
tilegne sig det faglige indhold af de 2 bøger. 
Forudsætning for deltagelse er, at du har gennemført modul 1 af 
bridgelæreruddannelsen eller har et tilsvarende kendskab til Nordisk 
Standard og til undervisning.
Det afsluttende weekendkursus er i Herning Bridgeklub den 8. og 9. 
maj 2021. Kurset starter lørdag formiddag kl. 10.00 og slutter søndag 
kl. 17.00. Prisen er 700 kr. Hertil kommer at du selv skal arrangere 
overnatning og anskaffe bøger.
Bemærk venligst at tilmeldingen er bindende, og du derved ikke kan 
forvente at få det fulde beløb refunderet ved evt. afmelding. 
Gennemfører du BLU2 med mindst 75% rigtige i opgavesættene og 
gode evner som underviser bliver du certificeret DBf bridgelærer.

TILMELDING
Du tilmelder dig via vores tilmeldingssystem på www.flexbillet.dk/dbf 
senest d.  31. december 2020. 

KONTAKT
Ved spørgsmål omkring kurset kontakt Torben Kelså på mail til 
t.kelsaa@gmail.com eller på tlf: 2238 9882
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“Her i Helsinge gør vi meget for, at de nye 
ikke kommer galt af sted med kortene.”

Ordene kommer fra Mogens Nielsen, da 
redaktøren beklager sig over som sædvanlig 
at have haft en hånd med tre honnørpoint.

Jeg har fået lov til at spille med en aften  
i Helsinge Bridgeklub. Vejen er lagt forbi Rolf 
Sørensens og Lars Løkke Rasmussens hjemby 
i det efterårsklædte Nordsjælland, fordi 
klubben i stationsbyen kan et eller andet.  
For tre år siden balancerede Helsinge 
Bridgeklub på kanten af nedgang, da  
foreningen knap nok kunne skrabe 16  
personer sammen. I dag har klubben 48  
medlemmer, og nye kommer til hver sæson.

Mogens Nielsen er kasserer i klubben og 
tidligere klubmester i Roskilde. I Helsinge 
spiller han med formandens kone, Ingelise 
Juul Winkel, og som han siger:

“Den vigtigste grund til at jeg spiller med 
Ingelise er, at hun gerne skulle ned på et 
lavere handicap end formanden.”

Formanden hedder Jesper Winkel og  
sidder for bordenden i den anden række  
i bibliotekets store, lyse sal, hvor klubben  
har spillet i et år. Og Jesper Winkel kan  
ikke sige sig fri for en betydelig andel  
i klubbens optur.

ERIK WIED
Redaktør

BREDDE- 

BRIDGE 

Ildsjæl tænder op under 
nordsjællandsk klub

“Jesper er fantastisk til at sætte gang i ting. 
Han har gjort Helsinge til en hyggelig klub, 
hvor vi ikke bare kommer for at spille. Vi er 
sammen, og vi har det rart,” fortæller Ida 
Kjærgaard. Og Dorthe Frost supplerer:

“Alting er altid klar og i orden, når Jesper er 
med. En ildsjæl er helt afgørende. Samtidig 
er Jesper hyggelig, og jeg føler mig altid godt 
modtaget her.”

Jesper Winkel er helt bevidst om, at der skal 
lægges et stort arbejde i at køre klubben, 
ligesom det er vigtigt at få alle til at føle  
sig godt tilpas.

“Jeg snakker altid med folk i pauserne og 
får alle til at føle sig godt til rette. På den 
måde ved medlemmerne også, hvem de kan 
henvende sig til.”

Som en af sine første embedsgerninger 
indførte Jesper Winkel vinpræmier ved hver 
eneste klubaften – men ikke nødvendigvis til 
rækkevinderne. Præmierne kan for eksempel 
gå til nummer to i den ene række og de 
næstsidste i den anden eller til de par, der 
kommer tættest på middel. Præmiepolitikken 
gør klubben mindre elitær.

“Alle skal være velkomne, både høje og lave 
handicap. Nogle er konkurrencemennesker, 
mens kampen om sejren betyder mindre  
for andre. Derfor spiller vi også altid i to 
styrkeopdelte rækker,” forklarer formanden.

“Vi er glade for vinpræmierne. Så er der altid 
noget på spil,” bemærker Ida Kjærgaard.
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I 2019 arrangerede Helsinge en række  
sommerturneringer, som klubben tjente 
25.000 kroner på. Pengene blev investeret  
i 20 nye bridgeborde i bedste kvalitet.  
Jesper Winkel, der er pensioneret revisor, 
ser gerne, at pengene kommer ud at arbejde. 
Sommerturneringerne var samtidig med 
til at give klubben et boost. Det rygtedes 
hurtigt i sommerlandet, at der skete noget 
godt i Helsinge, og ved sæsonstart kom nye 
medlemmer til. Mange spillede i Tisvilde, 
og ifølge Jesper Winkel er det da heller ikke 
nogen hemmelighed, at der er en vis  
konkurrence mellem de to klubber. Men 
i praksis har fremgangen i Helsinge blot 
betydet, at mange spiller begge steder.

En af dem, som har sin gang i begge klubber, 
er Rikke Krøncke, som min makker og jeg 
møder i anden runde:

V / NS
♠
♥
♦
♣

7 5 3
K T
E B
E B T 8 5 2

♠
♥
♦
♣

8 6 4 2
5 3 2
K 9 8 7 3
4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D B 9
9 8 7 6
6 4
K D 9 3

♠
♥
♦
♣

E K T
E D B 4
D T 5 2
7 6

VEST NORD ØST SYD
Hans 
Graversen

Ida 
Kjærgaard

Erik  
Wied

Rikke 
Krøncke

pas
pas
a.p.

1♣
2♣

pas
pas

1♥
3ut

Min makker spiller ♦7 ud, som ♦B tager 
sig af. Rikke Krøncke forsætter med spar til 
kongen og en klør til tieren og min konge. 
Jeg spiller min sidste ruder til bordets es, 
hvorefter spilfører indkasserer sine fire 
hjerterstik, inden hun fortsætter med klør fra 
hånden. Da Vest kaster af, går Krøncke op på 
esset og når frem til denne slutposition:

♠
♥
♦
♣

7
-
-
B 8 5

♠
♥
♦
♣

8
-
K 9 8
-

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D B
-
-
D 9

♠
♥
♦
♣

E T
-
D T
-

Rikke Krøncke spiller spar til esset og  
sætter mig ind på ♠D, hvorefter jeg pænt 
må aflevere sidste stik til bordets bonde. 
Slutspillet resulterer i 10 stik og en delt top.

Rikke Krøncke havde egentlig ikke regnet 
med at spille denne aften, da hendes 

Jesper Winkel har 
spillet bridge, siden 

han var 30 år  
gammel – de  

seneste år som  
formand i Helsinge.
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Rikke Krøncke demonstrerede, hvordan man  
slut spiller redaktøren.

Jytte Syndberg kom ind som nummer tre i blå række 
– og så var der vinpræmie.

Østs hænder til Tvekampen
(Vests hænder findes på side 59)

1. N / Alle
Nord åbner med 3♠  
♠BT ♥E D B7 ♦8 ♣E K D763

2. V / Alle
♠E D4 ♥E985 ♦8743 ♣K D

3. Ø / Ingen
♠E DT74 ♥K D ♦D BT72 ♣5

4. Ø / Alle 
Nord melder ruder billigst muligt, 
dog højest 3♦
♠E K97532 ♥E4 ♦K ♣754

5. V / ØV
♠K965 ♥E K D96 ♦E72 ♣5

6. V / ØV
♠7632 ♥E4 ♦E D54 ♣E D53

normale makker ikke kunne. Men pludselig 
manglede Ida Kjærgaard en makker, og Jesper 
Winkel fik med kort varsel indkaldt Rikke 
Krøncke. Tjansen med at skaffe substitutter er 
nemlig også noget, som formanden tager sig af. 

“Spillerne skal ikke selv skaffe substitutter, 
og det har også stor betydning for klubben,” 
mener Jesper Winkel. Formanden spiller selv i 
flere klubber og har et stort netværk, så for det 
meste kan det lade sig gøre at skaffe afløsere. 
Men selvfølgelig tager opgaven tid.

“Min kone spørger også tit, om det nu virkelig 
er nødvendigt at sidde så længe ved skærmen 
og telefonen,” smiler han. Winkel gør også 
meget ud af at sætte de rigtige personer 
sammen, godt hjulpet af en god sans for kemi 
mellem spillerne.

Aftenen er ved at være slut. Denne gang er 
der præmie til nummer tre i begge rækker. 
Oprydningen er klaret på ingen tid.

På vej ud er der flere, der igen roser ildsjælen 
for hans indsats med at tænde op under 
klubben. Men som Jesper Winkel siger:

“Nogle gange er det næsten for meget. Så vil 
jeg sgu hellere have en skideballe.”
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BRIDGEHOTLINEN 
Bridgehotlinen er åben hver onsdag fra kl. 15 til 17 og betjenes af 
tidligere landsholdsspiller Jonas Houmøller. Jonas ryster gode råd  
ud af ærmet til alle medlemmer. 

GRATIS BRIDGERÅDGIVNING 
Til alle DBf-medlemmer -  hver onsdag mellem kl. 15 og 17 

9189 5213 

 
Hej Jonas! 

Er det bedst at 
spille fjerde-
højste eller  
1./3./5. ud? 
 

Hej Jonas! 
Modstanderne 

snakker  
under spillet. 
Må de det? 

 
Hey Jonas! 

Jeg vil gerne  
spille på BBO. 

Hvordan opretter 
jeg en konto? 

 

 
Goddag Jonas 
Hvad ville du 
melde på den  
hånd efter 1ut  
fra makker? 

Hej Jonas! 
Er det rigtigt, 

at nogle 
doblinger nu 
skal alertes? 

Dav Jonas 
Hvilke bridge-
bøger kan du 

anbefale, helst 
på dansk? 
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Modgang i modspillet

MORTEN “DUCK” ANDERSEN
Bridgelærer

DUCKS DAGBOG 

Team Harries består i denne sæsons  
1. division af Programmøren og 
Tandteknikeren, Dennis Koch-Palmund – 
Klaus Adamsen, Tandlægen og Direktøren, 
Jan Nicolaisen – Lars Munksgaard samt 
Økonomichefen og Skribenten, Knud Harries 
– Morten “Duck” Andersen.

Indledningen på den nye sæson falder kun 
lidt over en måned efter afslutningen af den 
forrige sæson, hvor Team Harries gjorde en 
ganske pauver indsats i sommerheden.  
Som et plaster på såret har holdet vundet  
en tur til Bellevue, beliggende i en af de  
mere elegante forstæder til Aarhus.  
Økonomichefen har dog givet sig selv fri  
til første kamp mod Team Pharmaservice, 
hvor A-kæden sikrer holdet en vindende 
uafgjort på 10,31 – 9,69.

Kamp 2

I sæsonens andet opgør er oprykkerne  
fra Team Vepidan på menuen, hvor 
Økonomichefen og Skribenten i første 
halvleg sætter sig ned mod Poul 
Clemmensen – Morten Klug.

Allerede i andet spil forærer Skribenten  
et overstik væk, og udfordringer i  
modspillet viser sig at blive kendetegnende 
for ham hele weekenden. Som eksempelvis, 
da han skal foretage et par kritiske 
dispositioner i dette spil:

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

B
D T 9 7 3
E K 8 3
7 6 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E 6 4 2
K B 8 6 4
-
T 8 5 4

VEST NORD ØST SYD

Harries Klug Duck Clemmensen

3♦ 3ut
pas
a.p.

1ut

Vest spiller ♦D ud, som spilfører vælger at 
dykke, mens han omhyggeligt afblokerer ♦9 på 
hånden. Øst beslutter sig for at kaste en spar.

Kalder du eller afviser du i spar?
Skribenten vælger at afvise, og Økonomi- 
chefen skifter til ♣B, som glider rundt til  
spilførers dame. En lille ruder spilles til 
8’eren, mens Øst lægger endnu en spar.  
Nu følger ♥D.

Hvad gør du ved den?
Skribenten fumler ved at lægge en lille 
hjerter, hvorved spilfører har driblet sig fri til 
et skud på mål med denne fordeling: 

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

B
D T 9 7 3
E K 8 3
7 6 2

♠
♥
♦
♣

K T 7 5
5
D B T 6 5 4
B 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E 6 4 2
K B 8 6 4
-
T 8 5 4

♠
♥
♦
♣

D 9 8 3
E 2
9 7 2
E K D 9
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Det resterende arbejde for Clemmensen er at 
gætte klørfarven, og han vurderer, at skiftet 
til ♣B er mere sandsynligt fra BTx, så han 
topper klørfarven og må acceptere sin bet. 
Læg mærke til, at indkasserer modspillet de 
tre stik i spar efter et kald i første stik, fører 
det relativt banalt til vundet kontrakt ved  
et vienna cup i hjerter og efterfølgende 
show-up-skivs mod Øst (spilfører indkasserer 
♥E, så Østs konge bliver god, men skviser 
ham efterfølgende fra ♥K og klørholdet).  
Ved det andet bord har Tandteknikeren ikke 
fået en indmelding i ruder, så han ægges  
til at dække ♦D, hvorefter den kontrakt er  
i brønden. Spillet bringer ingen uddeling, 
men udfaldet af de øvrige spil øger hygge- 
faktoren ved det efterfølgende holdmøde  
på Økonomichefens hotelværelse.

Søndag morgen er modstanderne Morten 
Jepsen – Kristian Tylvad, og Skribenten  
slipper ikke med en hudafskrabning i den 
næste udfordring i modspillet, hvor han  
skal konstruere en plan i følgende leje:

V / Ingen
♠
♥
♦
♣

B 8 7
D 8
T 6
E K T 8 4 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

4 2
T 3 2
D B 5 3 2
D 9 6

VEST NORD ØST SYD

Harries Tylvad Duck Jepsen

1♠
pas
a.p.

2♣
3♣

pas
pas

2♠
3ut

Vest server med ♠9, som lover to højere kort, 
hvor det ene er ♠T. Spilfører vinder stikket 

hjemme på kongen og fortsætter med en lille 
klør. Vest lægger en kaldende hjerter, og  
spilfører lader Øst få første stik for ♣D.

Hvordan fortsætter du?
Skribenten indser, at et hjerterskift under 
alle omstændigheder vil give det niende 
stik, så valget står mellem en fortsættelse i 
spar eller et skift til ruder. Samtidig hæfter 
Øst sig ved, at Vest ikke kastede en spar, så 
han sætter spilfører til esset og makker til 
damen, hvilket leder til en fortsættelse i spar. 
Dermed bliver spilførers niende stik rejst 
med denne fordeling:

V / Ingen
♠
♥
♦
♣

B 8 7
D 8
T 6
E K T 8 4 3

♠
♥
♦
♣

E T 9 6 5 3
K 9 7 5
K 9 8
-

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

4 2
T 3 2
D B 5 3 2
D 9 6

♠
♥
♦
♣

K D
E B 6 4
E 7 4
B 7 5 2

Tandteknikeren, Klaus Adamsen, var ikke blevet  
udsat for en indmelding i ruder og stak med ruder es.
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Jepsen tager ni stik, hvilket udligner  
indsatsen ved det andet bord. Kun et skift  
til en lille ruder er sættende. Spilfører er nødt 
til at dykke to gange, og derefter kan Øst 
skifte dræbende til hjerter. Hvis Øst spiller 
♦D, dykker Nord, og modspillet har ingen 
modtræk. En lille ruder hjælper ikke, for 
spilfører dykker endnu en gang, og inde  
på ♦K er Vest harmløs. Hvis Øst fortsætter 
med ♦B efter ♦D, stikker spilfører, og  
ruderfarven er blokeret.

Et par spil efter skal Kristian Tylvad med 
ingen i zonen finde et udspil fra følgende:

♠EBT7652 ♥63 ♦K32 ♣5

VEST NORD ØST SYD

Tylvad Duck Jepsen Harries

3♠
pas

D
6♦

pas
4♠
a.p.

1♦
pas

Syd har lovet en ubalanceret hånd med 
ruderfarve.

Hvad spiller du ud?
Med et muligt stik i trumf forsøger Tylvad, 
om ♠E lever. Det er ikke tilfældet med  
følgende fordeling:

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

–
K D T 5 4
E D T 8 7
8 7 4

♠
♥
♦
♣

E B T 7 6 5 2
6 3
K 3 2
5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D 8 4 3
9 8 7 2
–
E D 9 6 2

♠
♥
♦
♣

K 9
E B
B 9 6 5 4
K B T 3

Og hvad værre er – det gør trumfstikket 
heller ikke, så spilfører tager 12 stik. 
Resultatet kopieres af nordjyderne ved det 
andet bord, så spillet bringer ingen uddeling.

Derefter peger flaskehalsen på Morten 
Jepsen, som med alle i zonen skal forsøge 
at finde en hjemgangsvariant i 4♥ med 
følgende værdier:

♠
♥
♦
♣

E D 6 5
E D B 6 2
K 2
E B

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

3
K 9 4
T 9 3
T 8 7 6 4 3

VEST NORD ØST SYD

Jepsen Harries Tylvad Duck

1♥
4♥

pas
a.p.

2♥
pas
pas

Kontrakten får ♥8 i udspil.

Hvilken spilleplan anlægger du?
En mulighed er at trumfe et par spar i bordet 
og håbe på lidt yderligere held i spar eller 
ruder. Alternativet er at vride noget ud af 
klørfarven. Morten Jepsen beder om ♥K fra 
bordet, der holder stikket. Nu følger en spar, 
hvor Syd lægger lavt.

Hvad lægger du fra hånden?
Spilfører stikker med esset og trumfer  
efterfølgende en spar. En klør fra bordet går 
over damen til esset, og spilfører trumfer 
endnu en spar. 

Her viser heldet sig, da Nord bidrager med 
♠K. Men så er medvinden også opbrugt, 
for da Nord efterfølgende spiller en ruder 
til kongen, gør modspillet kort proces med 
følgende fordeling:
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S / Alle
♠
♥
♦
♣

K B 2
8 3
E D 8 5 4
9 5 2

♠
♥
♦
♣

E D 6 5
E D B 6 2
K 2
E B

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

3
K 9 4
T 9 3
T 8 7 6 4 3

♠
♥
♦
♣

T 9 8 7 4
T 7 5
B 7 6
K D

Nord får to ruderstik, hvorefter han sætter 
Syd ind på ♣K, som takker ved at give  
Nord en trumfning i spar. En indledende  
satsning på klørfarven havde denne gang 
givet umiddelbar udbetaling. Endnu en gang 
er indsatsen kopieret ved det andet bord,  
så her er heller ingen uddeling.

Kampen afsluttes med et muligt fest- 
fyrværkeri, da Skribenten med alle i zonen 
overskuer ♠DT9864 ♥D9653 ♦94 ♣–.

VEST NORD ØST SYD

Harries Tylvad Duck Jepsen

1♥
pas
2♥

pas
 ?

1♣

2♥ lover et godt hejs i klør.

Hvad melder du?
Med mange taktiske muligheder vælger  
Skribenten det simple med 4♥. Meldingen 
afstedkommer en advarende dobling fra Syd, 
men Nord hiver alligevel ud i 5♣.

Hvad melder du nu?
Skribenten er ikke nervøs for konsekvensen 
af 5♥D, men da han er i vildrede med en 
passende aktion mod 6♣ på 5♥, vælger han 
at sælge ud til 5♣:

N / Alle
♠
♥
♦
♣

–
B 8
E D B 6
B 9 8 7 5 4 2

♠
♥
♦
♣

E 7 3 2
E T 7 4 2
K 7 5
K

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D T 9 8 6 4
D 9 6 5 3
9 4
–

♠
♥
♦
♣

K B 5
K
T 8 3 2
E D T 6 3

Spilfører tager nemt 12 stik. Ved det andet 
bord har nordjyderne også fået bragt  
sparfarven i spil i meldingerne, og NS  
løber med 5♠, som betes en enkelt gang.  
11 imp til Team Vepidan, der får hentet  
en pæn slat i halvlegen, men dog taber  
med 6,86–13,14.

Kamp 3

Weekendens sidste kamp byder på et  
opgør med Niels Mønsted, hvor kaptajnen 
sammen med Morten Stege toner frem.  
Det er et hold, hvortil Team Harries i en 
årrække har været fast hofleverandør af  
imp, og kontrakten bliver da også velvilligt 
forlænget. Eksempelvis da Skribenten  
alene uden for zonen skal finde et udspil 
mod følgende:

♠ET93 ♥K865 ♦B53 ♣B4

VEST NORD ØST SYD

Duck Stege Harries Mønsted

pas
2♠

1♥
5♣

pas
D
a.p.

1♣
2♥



18  DANSK BRIDGE  |  NOVEMBER 2020

Hvad spiller du ud? 
En mulighed kunne være at undgå en  
ulykke i udspillet, og Skribenten flirter med 
et klørudspil, men da der lige akkurat er 
plads til ♣K hos makker, sadler han om og 
forsøger sig med en lille ruder. Udspillet viser 
sig at være det eneste vindende for spilfører:

Ø / NS
♠
♥
♦
♣

D 7 4
T 9 4 3
–
E D T 9 6 5

♠
♥
♦
♣

E T 9 3
K 8 6 5
B 5 3
B 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K B 8 5
D 7
K T 9 8 7 2
7

♠
♥
♦
♣

6 2
E B 2
E D 6 4
K 8 3 2

Spilfører slipper af med to af bordets spar på 
sine ruder, og resten af kortene sidder godt 
nok til, at kontrakten vinder. Ved det andet 
bord tager Direktøren samme antal stik – 
men i 3♣. 10 imp til Mønsted.

Leverancen af næste forsyning af imp lader 
ikke vente længe på sig, da Skribenten med 
ingen i zonen skal tage stilling til følgende:

V / Ingen
♠
♥
♦
♣

K B 9 3
E T 6
6 5
E 9 7 6

♠
♥
♦
♣

5 4
K D B 2
D 9 2
K B 8 4

N
V Ø

S

VEST NORD ØST SYD

Duck Stege Harries Mønsted

1♣
pas
pas

D
pas
3♠

RD
3♣
a.p.

2♠
3♦

Skribenten fyrer et par hjerterhonnører af, 
hvor bordet stikker anden gang. Mønsted  
fortsætter med en ruder til kongen,  
hvorefter ♦B spilles ud af hånden, hvorved  
det er evident, at spilfører er startet med 
fordelingen 4351.

Hvad er din modspilsplan?
For et par år siden strandede Skribenten  
på Nakskov Station. Han gik ind i den 
tilstødende kiosk for at finde et kryds og 
tværs-hæfte til at underholde sig med på 
vejen hjem til storstaden. Nu forholder det 
sig sådan, at Skribenten er lidt kræsen med  
sværhedsgraden, så han stod og bladrede i en 
del af udbuddet, hvilket faldt ejeren af stedet 
for brystet. Denne greb ind med følgende 
formaning: “Du ikke læse! Du købe, og så  
du læse!” På den efterfølgende togtur hjem 
sad Skribenten så og glanede ud ad vinduet. 
Men han burde have hørt efter i timen. For i 
spilllet stikker han, indkasserer sit hjerterstik 
og går derefter i boks for at nå frem til, at  
kontrakten ikke længere kan sættes:

Nils Mønsted slap af med to spar, og så kunne  
kontrakten pludselig vinde.
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V / Ingen
♠
♥
♦
♣

K B 9 3
E T 6
6 5
E 9 7 6

♠
♥
♦
♣

5 4
K D B 2
D 9 2
K B 8 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E T 8
7 4 3
E 4 3
D T 3 2

♠
♥
♦
♣

D 7 6 2
9 8 5
K B T 8 7
5

Skribenten indser, at en fremturing med den 
fjerde hjerter ikke duer, da Øst ved at smide 
♦E samtidig rejser denne farve for spilfører. 
Vest fortsætter med en klør, men spilfører 
går på esset og beder derefter om ♠K, 
hvorefter modspillet kapitulerer. Skribenten 
skulle have fulgt devisen: “Du ikke stikke! Du 
tænke, og så du stikke!” hvilket burde have 
ført til, at klovene holdes væk fra ♦D. Øst 
vinder stikket, sætter Vest ind i hjerter, og nu 
er den fjerde hjerter dræbende for spilfører. 
Ved det andet bord går Vest en bet i 1ut, 
hvilket tilfører Niels Mønsted tre imp.

Endnu en leverance følger, idet Skribenten 
bringer sin makker på glatis, da Økonomi- 
chefen med alle i zonen kigger på:

♠E ♥DT832 ♦EKT9 ♣E65

VEST NORD ØST SYD

Harries Mønsted Duck Stege

1♥
 ?

1♠ 3♣ 4♠

Østs 3♣ lover 9-12 hp.

Hvad melder du?
Økonomichefen accepterer at lade sig  
presse i 5♥, og dermed testes hans evner  
som spilfører med følgende:

♠
♥
♦
♣

E
D T 8 3 2
E K T 9
E 6 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K 4
B 9 7 5
B 5 4
K 7 3 2

Nord server med ♠D, og spilfører ser  
det skuffende bord, som skyldes en  
forglemmelse af typen af Bergen fra 
Skribentens side. Første stik tages på ♠E,  
og ♥D spilles ud af hånden til Morten  
Steges ♥E. Syd skifter til en ruder.

Hvad er din spilleplan?
Økonomichefen anlægger en plan, der  
opererer med, at ♦D er i plads, men  
forudsætningen materialiserer sig  
ikke med denne fordeling:

V / Alle
♠
♥
♦
♣

D B T 9 3
K 6
D 7 3
D T 4

♠
♥
♦
♣

E
D T 8 3 2
E K T 9
E 6 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K 4
B 9 7 5
B 5 4
K 7 3 2

♠
♥
♦
♣

8 7 6 5 2
E 4
8 6 2
B 9 8

Kontrakten går en bet, da spilfører ikke  
får udnyttet modspillets blottelse i tredje 
stik. Et tilbagespil i hjerter på dette  
tidspunkt sætter kontrakten med magt. 
Det aktuelle skift til ruder giver spilfører 
en ekstra chance, som han bør satse på, da 
det ikke længere står bøjet i neon, at ♦D 
er i plads. Ruderskiftet stikkes på hånden, 
derefter indkasseres ♣E, og der spilles en klør 
til kongen. Håndens sidste klør forsvinder på 
♠K, og der trumfes en klør hjem. Nu spilles 
en hjerter fra hånden, og Nord vil være 
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slutspillet. Ved det andet bord vinder jyderne 
10 stik i 4♥, og yderligere 12 imp doneres 
til Nils Mønsted, hvorefter holdet er en sjat 
oppe ved pausen.

I sidste halvleg hedder modstanderne 
Camilla Bo Krefeld – Johan Hammelev,  
og Økonomichefen beslutter sig straks  
for at sprede glæde blandt flertallet af de 
øvrige ved bordet, da Skribenten alene  
i zonen overskuer følgende:

♠KBT9 ♥KD953 ♦– ♣T873

VEST NORD ØST SYD

Hammelev Harries Krefeld Duck

pas
1♦
2♦

pas
pas

1♥
pas

Efter to passer kæler Johan Hammelev også 
for passkiltet, men ombestemmer sig i sidste 
øjeblik og finder det røde pap frem.

Skribenten kan mærke mundvandet, og  
han tjekker, om han har slige skilte i sin  
egen kasse. Da slæden kommer tilbage  

fra den anden side af skærmen, ser  
situationen imidlertid således ud:

VEST NORD ØST SYD

Hammelev Harries Krefeld Duck

pas
D

1♦
2♦
3♦

pas
pas
D

1♥
pas

Mindst en af de to sidste beslutninger 
er alvorligt forkert, og desværre sidder 
Økonomichefen stik nord. Skribenten  
må passe og kan efterfølgende høre  
lyden af sværdet, der sagte glider ind  
i maveregionen på samuraien overfor,  
hvorefter Johan Hammelev noterer tre  
beter. I det andet rum er Tandlægen  
også skredet tre beter – dog som Vest  
i den udoblede 2♠. Alt dette løber op i  
14 imp til Niels Mønsted.

Et par spil senere vælger Skribenten at 
overføre den endelige stillingtagen til sin 
makker, hvilket i sig selv er en dubiøs  
beslutning. I dette leje skal Økonomichefen 
finde det sættende skift:

S / Alle
♠
♥
♦
♣

7 6 2
9 7 6 5 3
E 8 4
T 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E B
B 8 4
9 7 6 3
D 9 7 5

  

VEST NORD ØST SYD

Duck Hammelev Harries Krefeld

2♣
a.p.

2♠ 3♣
1♠
3♠

Knud Harries, Økonomichefen, vovede sig ud på  
motorvejen med 3♦.
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Vest trækker ♣E, hvortil Øst kalder, og Syd 
bekender med ♣6. Derpå følger ♣4 til damen, 
mens Syd følger med ♣8.

Hvilken rød farve skifter du til?
Bordets hjerterfarve ser potentielt grim  
ud, så Øst vælger at få gang i ruderfarven, 
men projektet er ikke vejen frem med  
denne fordeling:

S / Alle
♠
♥
♦
♣

7 6 2
9 7 6 5 3
E 8 4
T 2

♠
♥
♦
♣

D 4
E 2
D B 5 2
E K B 4 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E B
B 8 4
9 7 6 3
D 9 7 5

♠
♥
♦
♣

K T 9 8 5 3
K D T
K T
8 6

Spilfører lader ruderen løbe til bordets es, 
hvorefter hun spiller spar til kongen og 
endnu en spar. Senere bruger hun bordets 
indgang i spar til at gøre rigtigt i hjerter. 
Et lille argument for tilbagespillet i hjerter 
kunne være, at Vest nok havde doblet 1♠ 
med fordelingen 2335. Ved det andet bord 
køber Vest kontrakten i den vindende 3♣, 
hvilket bibringer Niels Mønsted syv imp.

Hen imod slutningen af kampen får Camilla 
Bo Krefeld alene i zonen mulighed for at 
teste ambitionsniveauet med følgende:

♠KD73 ♥96 ♦976 ♣K983

VEST NORD ØST SYD

Duck Hammelev Harries Krefeld

3♦ 3♥ pas ?

Hvad melder du?
Krefeld vælger at presse alt ud af citronen 
med 4♥, hvilket bekræfter det imponerende 
i tempoet på Økonomichefens pas til 3♥ på 
♠E642 ♥KB83 ♦E ♣ET62. Med en dobling 
erobrer han de 800 tilbage fra halvlegens 
første spil, hvilket indbringer holdet 12 imp.

Gevinsten skæpper dog ikke nok i kassen,  
for Niels Mønsted vinder 15,64–4,36.  
Dermed har Team Harries lagt sig på  
sjettepladsen med lidt under middel og  
en horde af sultne hold i nakken.

• • bridgeundervisning på flere niveauer bridgeundervisning på flere niveauer 
• • bridgeturneringer m. præmier, bronzepoint og HCP - reg.bridgeturneringer m. præmier, bronzepoint og HCP - reg.
• • 7 dage med 6 overnatninger7 dage med 6 overnatninger
• • helpension fra skolens økologiske køkken helpension fra skolens økologiske køkken 
• • 2 spændende udflugter i hjertet af Jylland  2 spændende udflugter i hjertet af Jylland  
• • højskoleliv, sang, musik, samvær & hyggehøjskoleliv, sang, musik, samvær & hygge
• • bridgekurser uge 45  i 2020 og 7, 25, 29, 32-34, 42 i 2021bridgekurser uge 45  i 2020 og 7, 25, 29, 32-34, 42 i 2021
• • bridge og golf i uge 21 og 26 i 2021bridge og golf i uge 21 og 26 i 2021

Instruktørteamet består af Mads Krøjgaard,Instruktørteamet består af Mads Krøjgaard,
H.K. Sørensen, Morten Stege, Erik Brok, Arne Mohr  m. fl.H.K. Sørensen, Morten Stege, Erik Brok, Arne Mohr  m. fl.

nørgaards højskole 
danmarks bridgeakademi 

BESTIL BROCHURE PÅ 86682300 
ELLER  WWW.NRGAARD.DK 

♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  

http://nrgaard.dk
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Køb via bridgebutikken.dk eller ring på 48 47 52 13. 
Vi vil også gerne have besøg på Hørkær 32B, 2730 Herlev.

Plexiglasskærme  
til bridgeborde
Vi har med baggrund i coranapandemien fået fremstillet plexiglasskærme i målene  
150 x 68 x 0,3 cm til spilleborde. Opsætning/nedtagning er hurtig og enkel, og  
skærmene står stabilt på bordet.

Skærmene skal afhentes enten i Bridgebutikken i Herlev eller i Hovedgård i  Jylland 
efter nærmere aftale.

Et skærmsæt koster kr. 650,00. 

Specialpris til DBF’s medlemsklubber, ring og hør nærmere.
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Et skærmsæt koster kr. 650,00. 

Specialpris til DBF’s medlemsklubber, ring og hør nærmere.

Nordisk mesterskab 1973 blev spillet på Hotel 
Hvide Hus i Aalborg og gav Danmark den 
første triumf i åben række i dette mesterskab. 
Lida og Johannes Hulgaard samt Henning 
“Fessor” Nielsen og John “Ismanden” Israelsen 
vandt NM, der blev indstiftet i 1946 for at 
genstarte det internationale bridgeliv efter 
anden verdenskrig. 

Jeg kommenterede i ramaet og kunne bevidne 
en næsten uvirkelig afslutning. Med to spil 
tilbage af hele NM tegnede alt til en norsk 
triumf. Danmark spillede mod Sverige  
og manglede to store sving for at gå forbi  
nordmændene, hvis resultat allerede var kendt.

I spil 19 ofrede svenskerne i 4♠ mod 4♥,  
selv om 4♥ ikke kunne vinde – et såkaldt  
fantomoffer. 4♠ blev doblet og gik 800. Ved 
det andet bord vandt Danmark 140 i 3♥. 
Dermed var det ene sving hjemme. Så kom 
spil 20, hvor Lida og Johannes Hulgaard havde 
endnu et superresultat:

V / Alle

♠
♥
♦
♣

E K D T 9
-
D 8 7 4
T 9 8 2

♠
♥
♦
♣

6 3 2
K D 8
E B T 6 5
K B

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B 7 5 4
T 3 2
K 2
E D 5 3

♠
♥
♦
♣

8
E B 9 7 6 5 4
9 3
7 6 4

FRA ARKIVERNE

SVEND NOVRUP
Bridgeskribent

Ismand holdt sig på måtten
VEST NORD ØST SYD
Lida Johannes

1♦
pas

1♠
2♠

1ut
D

2♥
a.p

2♠ gik tre beter, hvilket betød 800 til 
ægteparret Hulgaard i ramaet. Men kunne 
Ismanden holde fingrene fra sin syvfarve i 
lukket rum? Det kunne han! Alle passede til 
1ut efter samme indledning, og Øst tog ni stik. 
150 til fjenden, men NM til Danmark.

Taget var ved at lette, da spillerne blev hyldet 
i ramarummet. John “Ismanden” Israelsens 
kommentar til sin pas over 1ut var: “Jeg havde 
jo kun fem point.”
  
Ved samme NM sad jeg mellem to runder  
i baren sammen med den norske bankdirektør 
og systemteoretiker William B. Herseth. 
Herseth stod blandt andet bag en meget 
populær norsk variant af Vienna-systemet. 
Pludselig hørte vi en bestilling ved et  
nærliggende bord: “Tjener. To Tom Collins  
og en tilstrækkelig regning.”

Vi drøftede, hvad det kunne betyde, så da vi 
skulle bestille, bad vi om to vodka og juice 
samt en tilstrækkelig regning. Vi fik vores 
drinks og den tilstrækkelige regning, der lød 
på fire stykker smørrebrød, to øl og to snaps 
– hvis nogle havde brug for lidt ekstra til 
repræsentationskontoen!

Ved den afsluttende banket blev DBf-formand 
Gunnar Zabel kontaktet af overtjeneren, der 
hævdede, at der ikke var de aftalte 126, men 
127 personer, der forsynede sig ved buffeten. 
Minsandten om ikke han havde ret. Vi fandt 
frem til den ekstra person, som viste sig at 
være en amerikansk turist, der forklarede, at 
han ikke syntes, at hotellet var noget særligt. 
Men buffeten …
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SPILLERE 

PÅ SPIL

Har du
 et sjovt billede 

eller en god 

historie? Så skriv til 

erik@bridge.dk

ERIK WIED
Redaktør

 

JUBILÆUM OG BRON ZETRIUMF

(Fotos: Louise Pedersen, 
Kim Skovrup Andersen, 

Jytte Skjærbæk,  
Palle Holm Pedersen  

og Erik Wied)

50 ÅR er ingen tid, når man 
spiller bridge. For et halvt 
århundrede siden var JENS 
AAGE ROGERSEN med til  
at stifte Beder-Malling 
Bridgeklub og blev klubbens 
første formand. 50-års jubilæet 
blev fejret i september på 
stedet, hvor det hele begyndte 
– Malling Kro. Jens Aage 
Rogersen er nu afløst af SØREN 
ROAR HANSEN (til højre), men 
Rogersen spiller stadig og er 
æresmedlem af klubben.

HENNING LANGBAK erobrede 
årets bronzepokal med en høst 
på 1962 bronzepoint i løbet af 
sæsonen. Flid skal der til, og 
Langbak spiller da også fem-seks 
gange om ugen i Hirtshals og 
Hjørring med fem forskellige 
faste makkere. Ifølge bronze- 
mesteren er det især god kemi 
makkerne imellem, som gøder 
jorden for indtjening af point.
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JUBILÆUM OG BRON ZETRIUMF
SØREN CHRISTIANSEN gik i gulvet forud for 
divisionsweekenden i oktober. Bridgecenter 
Nordsjælland, som Søren Christiansen leder,  
skulle pludselig huse 1. og 2. division på grund  
af corona-kolbøtter. Christiansen måtte i en  
fart importere og samle borde, der passer til  
divisionens skærme. Men da han først kom ned  
i rette niveau, var der ingen ben i arbejdet. 

For mange klubber har coronakrisen 
i hvert fald én fordel: Det er nemt 
at skaffe substitutter. Spillerne i 
Svendborg Bridgeklub har som mange 
andre måttet gå over til kun at spille 
hver anden uge, så der er rift om 
substituttjanserne. MARIANNE DURCH 
(i midten) hoppede straks til, da DIRCH 
OLESEN havde brug for en afløser 
– der er jo også kun ét bogstav til 
forskel. Durch/Dirch er makker med  
Dirchs bedre halvdel, den tidligere 
festivaldronning JYTTE SKJÆRBÆK, 
mens modstanderne er GERDA 
ARILDSEN og RANDI HANSEN.

Et par doblinger og redoblinger pifter ethvert 
meldeforløb op. Ved kreds 4’s imp-par  
i september trillede TOMMY KRISTENSEN  
en 4♥ hjem efter dette usædvanlige  
meldeforløb (fotograferet østfra):

VEST NORD ØST SYD
Sus Vang Tommy 

Kristensen
Palle Holm 
Pedersen

Thomas 
Egedgaard

pas
pas
2♦
pas

1♥
pas
3♦
4♥

pas
1ut
RD
D
a.p.

1♣
D
pas
RD

1ut var fattigmandskøbenhavn, som viste 
5-5 i spar og ruder. D var styrke, og med 
RD anmodede PALLE HOLM PEDERSEN sin 
makker, SUS VANG, om hun ikke nok ville 
melde en farve. Det gjorde Sus Vang, men 
efter yderligere D og RD kom Nord i 4♥, 
der viste sig at være en 5-2-fit. Men takket 
være god info fra meldeforløbet lykkedes 
det TOMMY KRISTENSEN at ro 10 stik i land. 
Imp-par blev i øvrigt vundet af brødrene 
NIELS og MADS KRØJGAARD.
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Seneste sæsons danmarksmester for hold, 
Kasper Konow, lagde stærkt fra land, da årets 
divisionsturnering begyndte i den første 
oktoberweekend. Kaptajn Konow og hans 
kadetter vandt alle tre kampe og fører 1. 
division foran Nils Mønsted. Blandt sejrene 
var 20-0 over et andet tidligere mesterhold, 
Steen Schou. Schou var sygdomsramt og 
måtte stille op med et usammenspillet  
par. Manøvren var ingen succes, og Schou 
indtager sidstepladsen med 2,4 kamppoint. 
Også de mangedobbelte mestre Peter Schaltz 
er startet langsomt og ligger p.t. tredjesidst.

Til gengæld klarede begge oprykkere sig 
pænt. Lars Møller Sørensen vandt blandt 
andet over Peter Schaltz og er nummer  
syv lige foran det andet forfremmede hold, 
Team Vepidan. 

Starten af divisionsturneringen blev lidt af  
et forhindringsløb, da det fredag morgen 
blev besluttet, at arrangementerne i Aarhus  
og København skulle deles op på grund 
af forsamlingsgrænsen på 50 personer. 
Løsningen blev, at 1. division i Aarhus blev 
flyttet til Bellevuehallerne, mens 2. division 
spillede i Vanggaard-Centret. I København 
rykkede 1. og 2. division til Bridgecenter 
Nordsjælland i Birkerød, mens 3. division 
forblev i Blaksets Bridgecenter. I 3. division 
øst måtte en halvleg udsættes, da  
kortfordelingerne ved en fejl kom for tidligt 
på nettet. Men ellers forløb weekenden uden 
de store problemer.

Forsvarende mestre  
gik i spidsen

ÅBEN DIVISION

I Birkerød fik Mathias Bruun overrakt årets 
guldpokal af trofæets tidligere indehaver, 
Mads Krøjgaard. Bruun erobrede pokalen 
med en samlet høst på 114,26 mesterpoint i 
sæsonen, og pokalen får et blivende hjem på 
Mathias Bruuns kaminhylde. Guldpokalen 
går på omgang i 10 år og vindes til ejendom 
af den, som har hjemtaget klenodiet flest 
gange. Bruun har været topscorer tre gange 
siden sæsonen 2010-11, mens ingen andre 
har mere end en sejr i guldræset.

Efter al coronabøvlet glædede alle sig til at 
spille kort. Mads Eyde kom fint fra start og 
indtager efter første weekend tredjepladsen. 
I dette spil fra tredje kamp mod seneste 
sæsons nummer to, Team PharmaService, 
skulle modspillet være omhyggelige med, at 
den rigtige hånd kom ind i afgørende øjeblik.

N / NS
♠
♥
♦
♣

E K 7 4
T 2
E 6 2
D 8 5 3

♠
♥
♦
♣

T 9 6
D B 7 6 5
B 9 3
4 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

3
K 8 4 3
T 8 7 5
K T 9 7

♠
♥
♦
♣

D B 8 5 2
E 9
K D 4
E B 6

VEST NORD ØST SYD
Freddi 
Brøndum

H.C. 
Graversen

Jacob  
Røn

Henrik 
Caspersen

pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

1♣
2♠
3♠
4♦
4ut
6♣

pas
pas
pas
pas
pas
pas

1♠
3♥
3ut
4♥
5♠
6♠

ERIK WIED
Redaktør
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3♥ fastlagde spar som trumf, mens 3ut 
benægtede kortfarver. 4♦ og 4♥ var  
cuebids, og Syd viste to esser plus trumf  
dame efter 4ut. 6♣ bekræftede, at alle esser 
var til stede og viste ♣D, da Nord tidligere 
havde benægtet ♣K ved ikke at cuebidde i 
4♣. Med sin jævne hånd skrinlagde Syd dog 
ambitionerne om storeslem.

Udspillet var ♥D. Kontrakten vinder med 
♣Kx i plads, eller hvis den gale hånd kommer 
ind i hjerter, så modspillet må give klørfavør. 
Henrik Caspersen fik begge chancer med. 
Han stak med ♥E, trak trumf og kneb til ♣B, 
hvorefter han eliminerede ruderfarven og 
spillede ♥T i denne position:

♠
♥
♦
♣

7
T
-
D 8 5

♠
♥
♦
♣

-
B 7 6 5
-
4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

-
K 8
-
K T 9

♠
♥
♦
♣

B 5
9
-
E 6

Jacob Røn skal holde fingrene fra kongen, da 
han er slutspillet, hvis han stikker op. Men 
Røn vidste fra udspillet, at makker måtte 
have ♥B og lagde lavt. Freddi Brøndum kom 
ind og kunne spille klør igen, så Caspersen 
skulle en ned.

Ved det andet bord stod Thomas Vang Larsen 
og Mads Eyde i 4♠, da Eyde blot hævede Larsens 
2♠ til 4♠ efter samme indledning. Kontrakten 
vandt 12 stik, da Morten Bilde i Nord steg op på 
♥K efter en lignende spilføring.

Morten Bilde, som de seneste år har haft 
travlt med skolebridge, har ellers ikke glemt 
at spille kort. I anden halvleg af samme kamp 
fik Bilde senior sammen med sønnen Søren 

forvildet sig op i 3ut, men spilføringen var et 
skoleeksempel på god kortlæsning.

 
Ø / ØV

♠
♥
♦
♣

E 7 4 3
B 7 3
K B 8 2
T 6

♠
♥
♦
♣

D 6
E D 9 8 5
7 6 4
B 9 7

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

9 8 5 2
4 2
D T
E K 8 5 2

♠
♥
♦
♣

K B T
K T 6
E 9 5 3
D 4 3

VEST NORD ØST SYD
Brøndum S. Bilde Røn M. Bilde

1♥
pas
pas
pas

D
2♦
3♦
pas

pas
pas
pas
pas
D

1♦
1ut
2♠
3ut
a.p.

Bilde junior meldte 2♦ for at spille, men 
glemte at parret havde aftalt xy-ut i denne 
situation, hvorved 2♦ var udgangskrav. Da 
farmand meldte videre, vidste han, at noget 
var galt og kunne have passet 2♠. Søren Bilde 

Mads Krøjgaard (til venstre) overdrog guldpokalen  
til Mathias Bruun, som vandt trofæet til ejendom.  
Vi kan vist godt konstatere, at styrken til at vinde  
pokaler ikke sidder i håret.



28  DANSK BRIDGE  |  NOVEMBER 2020

prøvede i stedet at komme af i 3♦, men toget 
lod sig ikke standse. 3ut fik en hilsen med på 
vejen fra Jacob Røn.

Kontrakten kan sættes, men opgaven er ikke 
nem i praksis. Freddi Brøndum spillede ♣7 ud 
til Jacob Røns konge, og Røn fortsatte med en 
lille klør for at holde forbindelsen til makker. 
Morten Bilde lagde straks ♠T i bordet. 3ut 
er nede, hvis Brøndum dækker med damen, 
men naturligt nok lagde han lavt. Bilde tog 
♠KB og skulle nu tage stilling til ruderfarven. 
Han vurderede, at Jacob Røn foruden de to 
sandsynlige klørhonnører måtte have ♦D 
til sin dobling. Følgelig spillede han ruder 
til kongen, indkasserede ♠E og fortsatte 
med ruder, hvor damen pænt viste sig i Øst. 
Ni stik hjemme. Indtægten blev 10 imp, da 
Mads Eyde – Thomas Vang Larsen stod i 2♦ 
ved det andet bord.

Team Dancon kom også godt ud af  
start blokkene og besætter for øjeblikket  
fjerdepladsen. I første kamp mødte Team 
Dancon Peter Teisen. På Dancon-holdet spiller 
den svenske gæstearbejder Peter Fredin,  
der som regel er god for et kreativt indslag:

S / NS
♠
♥
♦
♣

K 6 5
K B T 9 7 5 2
D T
8

♠
♥
♦
♣

E B 9 8 4 2
-
E K B 9 6 3
D

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

7 3
8
8 5 2
K T 7 6 5 4 2

♠
♥
♦
♣

D T
E D 6 4 3
7 4
E B 9 3

VEST NORD ØST SYD
Henning 
Østergaard

Mads Grove Peter 
Fredin

Henrik 
Norman 

2♥ a.p.
1♥

VEST NORD ØST SYD

Ulrik 
Zeeberg

Niels 
Krøjgaard

Ib Chr. 
Bank

Mads 
Krøjgaard

2♥
4♠
D

2ut
5♥
a.p.

pas
pas

1♥
3♣
pas

Vest gik i begge rum ind med 2♥ oven på 1♥. 
Meldingen var michaels og viste spar plus  
en minorfarve. I det ene rum forsøgte Mads 
Grove sig med en snedig pas i Nord. Grove 
ville lægge røgslør ud og skjule superfitten 
i hjerter. Men Peter Fredin i Øst mente, at 
spillet nok tilhørte NS. Fredin lagde et grønt 
skilt på bordet, og Henrik Norman Hansen 
i Syd havde ikke noget at tilføje. 0-1-fitten 
producerede tre stik og -250.

Projektet havde virket, hvis holdmakkerne 
havde fået lov til at spille 4♥ i det andet rum. 
Men Niels Krøjgaard i Nord valgte 2ut, som 
viste hjerterstøtte, hvilket han godt kunne 
være bekendt. 3♣ var minimum, men Ulrik 
Zeeberg havde ingen planer om at give op 
med sit 6-6-uhyre. Zeeberg fortsatte med 4♠, 
som udløste 5♥ fra Nord. Kontrakten blev 
doblet og gik en enkelt bet, så resultatet blev 
10 imp til Peter Teisen.

Mere held med sin majorstøtte havde Niels 
Krøjgaard i dette spil:

Ø / Alle
♠
♥
♦
♣

E K B
9 4
E T 9 6 5
4 3 2

♠
♥
♦
♣

7
D B 8 5 2
K D B 8
D 6 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

T 9 5 4
T 6 3
4 3
K B T 8

♠
♥
♦
♣

D 8 6 3 2
E K 7
7 2
E 9 7
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VEST NORD ØST SYD

Ulrik 
Zeeberg

Niels 
Krøjgaard

Ib Chr. 
Bank

Mads 
Krøjgaard

D
pas

2ut
4♠

pas
pas
a.p.

1♠
3♣

Niels Krøjgaards 2ut viste egentlig firkorts- 
støtte i spar, men efter oplysningsdoblingen 
havde han ingen bedre melding. Udspillet 
var ♦K. Kontrakten kan vinde, hvis Mads 
Krøjgaard får trumfet en hjerter højt på 
bordet og samtidig får fuld valuta for alle 
sine små trumfer på hånden.

Krøjgaard indledte med at stikke med ♦E 
og straks spille ruder tilbage til Vest. Ulrik 
Zeeberg skiftede til ♥D, som Krøjgaard stak 
og spillede spar til bordet og ruder til trumf, 
hvor Ib Christian Bank i Øst lagde hjerter. 
Efter spar til bordet og hjerter til den sidste 
honnør fulgte hjerter, trumfet med ♠B. 
Scenen var sat til afslutningen:

♠
♥
♦
♣

-
-
9 6
4 3 2

♠
♥
♦
♣

-
B
B
D 6 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

T 9
-
-
K B T

♠
♥
♦
♣

D 8
-
-
E 9 7

På ruder fra bordet var Øst i klemme. Hvis 
Ib Christian Bank bruger en mellemtrumf, 
kaster Krøjgaard klør og har tre stik. Og hvis 
Øst skiller sig af med en klør, går ♠8 hjem 
med det samme.

Ved det andet bord var kontrakten 3ut med 
ni nemme stik, så Krøjgaards belønning for 
anstrengelserne var kun ét imp. 

Nogle spil senere fik Mads Krøjgaard  
betydeligt mere ud af besværet, da han  
fandt en dobbeltskvis:

N / NS
♠
♥
♦
♣

9 8 2
E B T 9 6 5
7 3
K B

♠
♥
♦
♣

K B T 5 3
K 8 7 3
K 6 2
5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

7 4
4
D B T 9 4
D T 6 4 3

♠
♥
♦
♣

E D 6
D 2
E 8 5
E 9 8 7 2

VEST NORD ØST SYD

Ulrik 
Zeeberg

Niels 
Krøjgaard

Ib Chr.  
Bank

Mads 
Krøjgaard

pas
pas
a.p.

2♦
3♣
3♠

pas
pas
pas

2ut
3♦
4♥

Morten Bilde kunne grine hele vejen hen til opgørelsen, 
da et meldekiks førte til en doblet hjemgang.
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Niels Krøjgaard åbnede med 2♦, der viste en 
svag hånd med en majorfarve (multi). Bror 
Mads i Syd spurgte et par gange, og Niels 
Krøjgaard erkendte at have maksimum med 
hjerter. Udspillet var ♣5 til bonde, dame og 
es. Krøjgaard fortsatte med ♥D og hjerter til 
knibning fulgt af ♣K, som Vest trumfede. 
En lille ruder gik til ♦9 og frafald i håb om 
en ruderfortsættelse. Men Øst skiftede 
udmærket til spar til damen og kongen.  
Vest spillede ♠B tilbage til ♠E. Men herfra 
kunne Mads Krøjgaard trække trumf frem  
til denne position:

♠
♥
♦
♣

9
6
7
-

♠
♥
♦
♣

T
-
K 6
-

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

-
-
D B
T

♠
♥
♦
♣

-
-
E 8
9

På den sidste hjerter fra bordet var Øst 
tvunget til at holde ♣T, da håndens ♣9 ellers 
stod og måtte derfor kaste ruder. Syd kunne 
nu skille sig af med ♣9, der havde gjort sin 
pligt. Vest skulle til gengæld holde ♠T og 
måtte også kaste ruder, hvorefter ♦E8 tog de 
to sidste stik. Dobbeltskvisen bliver brudt, 
hvis Vest spiller ruder tilbage inde på ♠K.  
Ved det andet bord var Syd gået en ned  
i samme kontrakt, så gevinsten blev 12 imp. 

Kontrakten kan dog også vinde, hvis Mads 
Krøjgaard efter to gange hjerter trækker ♥E 
og spiller ♣K. Trumfer Vest med ♥K og spiller 
ruder, tager Krøjgaard esset og fortsætter 
med ♣9, hvor han kaster en rudertaber fra 
bordet. Øst kommer ind på ♣10, men Syd har 
nu rejst to klør til afkast af spar. Det hjælper  
ikke Vest at lade ♣K holde stik. Men en  
dobbeltskivs er selvfølgelig sjovere.

De to nedrykkere fra den forgangne sæsons  
1. division, Morten Lund Madsen og  
Bjarke Friis (navneskift til Lone Bilde),  
har tilsyneladende tænkt sig, at opholdet i 
næstbedste række skal blive kort. I hvert fald 
har Morten Lund Madsen og Lone Bilde efter 
første weekend sat sig på de to første pladser, 
som udløser returbillet til 1. division.

I Morten Lund Madsens kamp mod Varde 
Bridgeklub fandt holdkaptajnen som den 
eneste en storeslem. Men som Lund Madsen 
siger: “Det skader jo ikke at være lidt heldig.”

S / Ingen
♠
♥
♦
♣

K B 9 5 3
-
E 8 4
E B T 7 3

♠
♥
♦
♣

D 6 2
7 3
B T 7 6 5 3
D 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E T 8 7 4
B 4 2
K D 2
9 6

♠
♥
♦
♣

-
E K D T 9 8 6 5
9
K 8 5 2

VEST NORD ØST SYD

Erik Fjord 
Pedersen

Mik 
Kristensen

Børge 
Larsen

Morten L. 
Madsen

pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

1♠
2♦
4♣
5♥
7♣

pas
pas
pas
pas
pas

1♥
2♣
3♥
4ut
6♥
7♥

Åbningen var ikke nem. Mange foretrak 4♥, 
men Morten Lund Madsen vurderede, at 
makker nemt kunne melde pas på hænder, 
hvor slem var god, og indledte med 1♥.  
2♦ var fjerde farve. Parret spiller ikke  
konventionen som udgangskrav, så Lund 
Madsen måtte springe til 3♥ for at sikre sig, 
at makker ikke sagde pas. 4♣ var naturlig 
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1. division
    1. Kasper Konow 48,01 
    2. Nils Mønsted 43,87 
    3. Mads Eyde 39,28 
    4. Team Dancon 36,22 
    5. Peter Teisen 31,25 
    6. Knud Harries 27,89 
    7. Lars Møller Sørensen 27,23 
    8. Team Vepidan 26,96 
    9. Team PharmaService 26,61 
 10. Peter Schaltz 25,30 
 11. Flemming Dahl 24,98 
 12. Steen Schou 2,40 

2. division
    1. Morten Lund Madsen 51,12 
    2. Lone Bilde 43,00 
    3. Malerfirmaet Nielsen & Justesen 41,87 
    4. Marlene Henneberg 33,30 
    5. Jan Jørgensen 31,95 
    6. Niels Henriksen 30,47 
    7. Michael Beck 27,23 
    8. Lars Mathiesen 24,84 
    9. Peter B. Hansen 23,54 
 10. Henrik Kristensen 20,97 
 11. Karsten Vinther 20,21 
 12. Varde Bridgekub 11,50 

3. division vest
    1. Per Nielsen 40,08 
    2. Team IRG 40,00 
    3. Benny Marquart 39,52 
    4. Team Virksomhedsbørsen 38,74 
    5. Øjvind Hulgaard 33,73 
    6. Lars Kristensen 31,14 
    7. Aabenraa Bridge Center 29,13 
    8. Claus Tegtmeier 28,86 
    9. Marie Henriksen 25,33 
 10. Jens M. Thomsen 24,59 
 11. Kjeld Carsten Sørensen 15,81 
 12. Svend Brassøe 13,07 

3. division øst
    1. Povl Sommer 45,59 
    2. Erik Wied 43,37 
    3. Michael Mulvad 41,18 
    4. Henrik Frydenlund Rosthøj 38,63 
    5. Preben Schmidt 38,18 
    6. Jakob Bjerrum 34,43 
    7. Kim Nørgaard 25,81 
    8. Steen Jacobsen 23,93 
    9. Preben Thaarup 19,98 
 10. Jan Laursen 19,43 
 11. Poul Larsen 17,99 
 12. Jens Astrup 11,48 
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støtte, og 4ut spurgte om esser med klør  
som trumf. Mik Kristensen viste to esser 
uden ♣D. Nu vidste Lund Madsen, at  
sekstrinnet var en god chance. Hvis makker 
havde minoresserne, ville kontrakten være 
næsten sikker, og havde han ♠E, skulle ♣D 
sandsynligvis findes. Lund Madsen satte 
derfor kontrakten i sin solide ottefarve.  
Mik Kristensen blev imidlertid bekymret for 
sin renonce og flyttede til 7♣, som makker 
flyttede tilbage til hjerter.

Udspillet var ruder til esset. Lund Madsen 
spillede en lille spar, hvor Børge Larsen gik op 
på esset, som blev trumfet. Nu var der 12 stik. 
Og da Erik Fjord Pedersen følte sig skviset på 
de mange hjerter og kastede en klør, havde 
Lund Madsen nemt ved at få 13. Ved fem af 
de 12 borde i 2. division stod Nord-Syd i 4♥.

3. division vest føres efter første weekend af 
oprykkerne Per Nielsen, mens Povl Sommer 
har lagt sig i spidsen for 3. division øst. 

Peter Fredin valgte en kreativ pas og spillede på 
en 0-1-fit. Operationen lykkedes, men patienten 
overlevede ikke.
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Bridge skal serveres spiseligt

TORBEN KELSÅ samt  
STEEN LØVGREEN og  
MICHAEL HVASS MILLER
Bridgelærere

BRIDGELÆRER- 

UDDANNELSE 

”Du åbner med 1♠, og makker melder 2♣. 
Hvad melder du så, hvis du har … nåh nej, 
makker melder 2♦. Hvad melder du så, hvis 
du har femfarve, øh, næh seksfarve i hjerter?”

De fleste af os har nok oplevet alt for  
komplekse spørgsmål, når et problem  
blev fremlagt. Den unode skulle gerne  
være udryddet hos 16 nye bridgelærere,  
som nu er færdiguddannet på BLU 
(bridgelæreruddannelsen). De 16 nye lærere 
har gennemført et forløb, som fik en hård 
start med et coronaaflyst kursus. Men de nye 

undervisere har alle løst tre opgavesæt  
med bridgefaglige spørgsmål i Nordisk 
Standard og skulle i den første september- 
weekend gennemføre en række praktiske, 
pædagogiske opgaver. Var de i stand til at 
formidle den gode viden?

Det var de. Samtlige 16 kursister har nu  
kompetencen til at undervise begyndere  
i vores dejlige spil.

Underviserne har blandt andet lært, at for 
at undgå de alt for komplekse udlægninger 
skal bridge forklares konkret og med kort på 
bordet. Som bridgelærer skal du fastholde 
informationerne for øjnene af kursisterne.  
Det kan gøres med whiteboard eller ved  
at have melde- og spillekort på bordet.  
Sekskorts-bridge, moderhånden og hånden  
på bordet er nogle at de teknikker, som vores 
nye bridgelærere nu mestrer.

De vordende bridgelærere var gennem tre  
prøveundervisninger, hvor de underviste  
medkursisterne i temaer som åbnings- 
meldinger, stayman og svarmeldinger, som 
alle er på menuen for begyndere. 

Efter hver prøveundervisning kom  
medkursisterne med konstruktiv kritik, ris  
og ros. Og resultatet udeblev ikke. Alle  
kursisterne lærte de nødvendige teknikker og 
gjorde store fremskridt hen over weekenden.

Kursets sidste tema var de mange hjælpe-
midler, der er udviklet til undervisnings- 
bøgerne i Nordisk Standard. Ud over bøger  
og pilekort drejer det sig blandt andet om 
opgavesæt og PowerPoint-shows, som 
dog kun bør bruges i begrænsede doser. 
Herudover er der ved at blive udviklet 
opgaver via Kahoot samt og undervisnings-
videoer på YouTube.

Dimon Pedersen fra Næstved Bridgeklub lægger 
engagement i undervisningen for at få alle med.
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Bridge skal serveres spiseligt

Et kursus kræver naturligvis evaluering, fordi 
vi altid skal forsøge at gøre undervisningen 
bedre. Søndag eftermiddag var vi alle helt møre, 
og kursisterne klar til at evaluere deres lærere 
– altså os. Men vi kunne næppe have ønsket en 
bedre tilbagemelding. Alle kursisterne mente, 
at de nu kan gennemføre et begynderkursus.  
Et enkelt udpluk fra evalueringen:

“I er rigtig gode eksempler på positive og 
kapable undervisere, der skaber et trygt 
indlæringsmiljø.” Tusind tak!

Simon Jacobsen og Jens Ulrik Andersen agerer bridgeelever ved en træningsundervisning.

Så er (melde)kortene lagt på bordet. Bridgeelever 
skal hurtigt have melde- og spillekort i hænderne.

Den store udfordring er at skaffe  
elever nok til undervisningsholdene,  
så de nye bridgelærere har nogle at  
undervise. Her må vi primært sætte  
vores lid til, at med- og modspillere i  
klubberne får spilleglade venner med  
på et begynderkursus.

Mange af de nye undervisere efterlyste  
overbygningen – BLU2-kurset, som har fokus 
på det faglige indhold i Nordisk Standard bog 
3 og 4, som har masser af de udfordringer, 
som er for vidtrækkende til begyndere. 
Stoffet for viderekomne omfatter blandt 
andet temaer som genåbningsdoblinger, 
steenberg, renoncevisende dobbeltspring  
og negative doblinger.

BLU2-kurset bliver afviklet den 8. og 9 maj 
2021 i Herning med opgaveafleveringer i 
februar, marts og april.

Tak til alle kursisterne for en fantastisk 
weekend.
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MEST FOR

BEGYNDERE

I sidste måned så vi på den vigtige modspils-
regel “lavt i anden hånd”. Men som næsten 
alle principper er reglen ikke helt uden 
undtagelser. I nogle situationer er det  
afgørende, at du stikker et af fjendens kort 
for at forfremme et lavere kort. Hvis det siden 
viser sig, at makker er indehaver af dette 
kort, har vi hjulpet ham til at opnå stik. 

A)   BORDET
  ♣ E T 8 2
 DIG  MAKKER
 ♣ K 7 4   ♣ D 9 6
  SPILFØRER
  ♣ B 5 3

B)  BORDET
  ♣ E B 8 2
 DIG  MAKKER
 ♣ K 7 4   ♣ D 9 6
  SPILFØRER
  ♣ T 5 3

I eksempel A) prøver spilfører med bonden 
fra hånden. Hvis vi lægger en lille, vil han 
uden tvivl nøjes med ♣2 fra bordet. Bonden 
tager makker med damen, men nu er det slut 
for os. Næste gang følger en lille mod bordet, 
og vores K7 er fanget foran bordets ET. 
Spilfører kan stikke vores kort billigst muligt 
og derefter tage resten af stikkene i farven. 
Forfra! Han spiller bonden fra hånden, og 
denne gang dækker vi med kongen. Hvis 
han vil have stikket, må han bruge esset. Nu 
sidder makker med D9 bag på bordets T82 og 

Honnør på honnør –  
eller makker bli’r skør

får dermed to stik! Så vi tjente et stik på at 
lægge “honnør på honnør”.

I eksempel B) har jeg byttet rundt på ♣B  
og ♣T. Det er værd at bemærke, at det ikke 
gør nogen forskel. Hvis spilfører starter  
med ♣T, er det lige så vigtigt, at vi dækker 
med kongen som i eksempel A). Vi kan 
konkludere, at tieren tilhører honnørkortene 
i modspilsreglerne. 

Hvad så, hvis makker ikke har den 9´er, som 
vi håber at forfremme? Tja, så er vi ikke gået 
glip af noget, men vi går glip af noget, hvis 
han har den, og vi ikke dækker!

Det kan anbefales at tage en farve ud af et 
spil kort og lægge kombinationerne op på et 
bord. For de fleste er det lettere at overskue 
med kortene i hånden. 

I de to første eksempler blev en enlig soldat 
sendt på slagmarken. Den enlige honnør  
skal du stort set altid dække, hvis du kan. 
Hvad så, hvis krigeren har hjælp af andre 
ligeværdige honnører?

C)  BORDET
  ♣ D B 9
 MAKKER  DIG
 ♣ T 7 4   ♣ K 5 2
  SPILFØRER
  ♣ E 8 6 3

D)  BORDET
  ♣ B T 3
 MAKKER  DIG
 ♣ D 9 8   ♣ K 5 2
  SPILFØRER
  ♣ E 7 6 4

FREDERIK BJERREGAARD
Bridgelærer
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bordets kort i så fald tager stik. Vi bør lægge 
lavt, lavt og lavt, hvilket i øvrigt stemmer 
overens med anbefalingen om “stik først, når 
den sidste honnør spilles”. Spilfører får tre 
stik, hvilket vi ikke kan forhindre, men han 
får ikke alle fire!

Til slut skal du have et spil fra klubben en 
mandag aften. Meldeforløbet var et af de 
hurtige. Syd åbnede med 1ut, og Nord meldte 
6ut. Her er hele fordelingen:

♠
♥
♦
♣

E K D
E D 9
D B 8
8 6 3 2

♠
♥
♦
♣

T 9 8 4
K 8 5 2
T 7 5
5 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

7 5 3
T 6 4
K 6 4
B T 9 7

♠
♥
♦
♣

B 6 2
B 7 3
E 9 3 2
E K D

Vest startede med et rigtig godt udspil, nemlig 
♠T. Spilfører stak på bordet og lokkede med 
♦D i stik to. Øst kunne sine regler og lagde 
lavt i anden hånd. Syd bad derefter om ♦B. 
Denne gang dækkede Øst helt korrekt med 
♦K (honnør på honnør), og Syd stak med 
♦E. Syd fortsatte med ruder til den nu rejste 
tier i Vest. Vest returnerede – desværre for 
spilfører – endnu en passiv spar. Spilfører  
gik hjem på hånden i klør og forsøgte med 
♥B. Vest lagde omhyggeligt honnør på 
honnør, og spilfører stak med bordets ♥E.

Syd prøvede med to runder klør i håb om, at 
farven sad rundt, men håbet brast. Syd tog 
sit ruderstik, kastede klør fra bordet, og Øst 
gjorde det samme. Sidste mulighed var at 
spille hjerter til knibning med ♥9, men den 
gik galt, og Vest fik det sættende stik på ♥T. 

Stof til eftertanke: Øst har ♦K, men det er 
Vest, der får et stik på ♦T – Vest har ♥K, men 
det er Øst, der får stik på ♥T.

I eksempel C) spilles ♣D fra bordet. Skal vi 
stikke eller falde fra? Lad os se hvad der 
sker, hvis vi stikker med ♣K. Spilfører tager 
kongen med esset, fortsætter med ♣3 fra 
hånden, og makker bidrager naturligvis med 
sin laveste (7’eren). Hvis spilfører er barsk, 
nøjes han med 9’eren, og fanger makkers 
tier! Vi fik ingen stik – så det er en ommer.

Denne gang prøver vi at lade være med at 
stikke ♣D, som dermed cykler uantastet 
rundt. Nu ligger B9 tilbage på bordet. Herfra 
lader vi reglerne om “lavt i anden” og 
“honnør på honnør” tage over. Spilles ♣B, 
er det honnør på honnør, og spilfører må 
ofre esset. Nu er makkers ♣T blevet herre på 
søen. Spilles 9’eren er det “lavt i anden hånd”. 
Spilfører må ofre sit es hjemme, hvis han 
ønsker at forhindre, makker får på ♣T – og 
vores ♣K er forfremmet til et stik.

Er der flere honnører på stribe, bør vi  
først stikke, når den sidste honnør spilles 
(den enlige soldat). 

Den tager vi lige en ekstra gang, for 
princippet om “honnør på honnør” handler 
om at rejse stik til makkers eller vores 
egne lavere kort, ved at en del større kort 
forsvinder samtidig. Er det umuligt at 
forfremme lavere kort til stik, er der ingen 
grund til at stikke – så skal vi bare lægge  
lavt i anden hånd. Prøv at se på følgende: 

E)  BORDET
  ♣ D B T 9
 VEST  ØST
 ♣ 4 3   ♣ K 7 5 2
  SPILFØRER
  ♣ E 8 6

Når spilfører beder om en klørhonnør fra 
Nord, bør Øst stille sig selv spørgsmålet: 
Hvilket kort hos modspillet kan forfremmes 
til et stik, hvis vi lægger kongen på? Et 
hurtigt kig på bordet afslører, at det ikke på 
nogen måde kan hjælpe at stikke, da alle 
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I oktober så vi, hvor vigtigt det er at have  
forbindelse til at tage sine stik. Her var 
temaet at undgå blokade. Denne gang er 
fokus på at ødelægge fjendens forbindelser, 
og teknikken er lige så central som at skabe 
egne forbindelser. Ikke mindst skal du mestre 
frafaldets kunst. Et standardeksempel:

S / Alle
♠
♥
♦
♣

7 6
E D 4
8 7 6 3
K D T 5

♠
♥
♦
♣

K B 8 5 2
9 6 3
D 5
8 6 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D 9 3
T 8 7 5
B T 9 4
E 4

♠
♥
♦
♣

E T 4
K B 2
E K 2
B 9 7 3

VEST NORD ØST SYD

pas 3ut a.p.
1ut

Vest prøver lykken i spar med ♠2. Du  
holder en pause og planlægger spillet.  
I sanskontrakter tæller du dine topstik, og det 
plejer at være som i økonomisk teori – der er 
altid knaphed. Her har du kun seks topstik. 
Men hvis du kan rejse tre klørstik, ser det dog 
ud til, at du vinder din kontrakt. Problemet er 
imidlertid sparfarven.

Øst går selvfølgelig højt i tredje hånd med 
♠D. Men stikker du med esset, er sparfarven 
helt åben. Når fjenden kommer ind på ♣E, 

vil modstanderne snuppe fire sparstik. Din 
plan er derfor at falde fra to gange i håb om 
at ødelægge fjendens forbindelser. I dette spil 
lykkes manøvren. Øst har ♣E og ikke flere 
spar efter to frafald. Ni stik til dig.

Vi tager en lille quiz. Falder du fra?

1 )  
 ♠ K 9 6 5 4
 ♥ K 9 6
 ♦ B 9
 ♣ E 7 3
  
Udspil: ♣D

 ♠ E T
 ♥ E D 5
 ♦ D T 8 7 3
 ♣ K 5 3

VEST NORD ØST SYD

pas
pas

2♥
3ut

pas
a.p.

1ut
2♠

Nords 2♥ er overføring til spar, mens 3ut 
viser styrke til udgang med en jævn hånd 
ved siden af femfarven i spar. Som sædvanlig 
viser optællingen af topstik, at der ikke er 
nok til at opfylde kontrakten – kun syv. Du 
har dobbelthold i fjendens udspilsfarve. 
Falder du fra på udspillet?

2 )
 ♠ B 5 2
 ♥ D 7 4
 ♦ K D 8
 ♣ K B 4 2

Udspil: ♠K

 ♠ E 7
 ♥ B T 3 2
 ♦ E B 7
 ♣ E D 5 3

MADS KRØJGAARD
Bridgelærer

Hold forbindelserne åbne

MEST FOR

KLUBSPILLERE

(2 af 3)
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Hold forbindelserne åbne VEST NORD ØST SYD

pas 3ut a.p.
1ut

Løsninger:

1) Du bør falde fra. Du har syv topstik og  
kan skabe tre mere i ruder. Stikker du straks, 
går det galt med for eksempel denne sits:

♠
♥
♦
♣

K 9 6 5 4
K 9 6
B 9
E 7 2

♠
♥
♦
♣

7 3
8 4 2
K 5 2
D B T 9 8

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D B 8 2
B T 7 3
E 6 4
6 4

♠
♥
♦
♣

E T
E D 5
D T 8 7 3
K 5 3

Stikker du ♣D straks, vil Øst tage ♦E, når du 
går i gang med ruderne. Øst har stadig en klør 
tilbage og spiller den. Inde på ♦K snupper 
Vest sine klørstik, og du går bet. 
 
Men prøv at se, hvilken forskel det gør, hvis 
du falder fra i stik et. Modspillet fortsætter  
i klør, men nu har Øst ikke flere kort i  
den farve, når han kommer ind på ♦E.  
Et sparangreb gør ikke ondt på spilfører,  
da mellemkortene er gode nok til at sikre 
farven, så modstanderne ikke løber med  
for mange stik her.

Den skarpe læser har sikkert set, at  
kontrakten går ned, hvis Vest har begge 
ruderhonnører, hvor den kunne have vundet, 
hvis Syd havde stukket udspillet første gang 
og satset på sparfarven 3-3 imod. Det ville 
dog ikke være bedste spilleplan, da sparene 
3-3 ikke er det mest sandsynlige.

2) Her bør du stikke ♠K. Når modspillet 
indleder med en konge mod en sanskontrakt, 
er udspillet normalt fra KDB eller KDT – man 
sender jo ikke en enlig kriger i marken.

Ved at stikke straks sikrer du dig et stik på 
♠B bag på ♠D. Herefter kan du gå i gang med 
hjerterfarven. Du kan ikke nå at rejse nok stik 
her, men til gengæld får du ♠B hjem som dit 
niende stik. Falder du fra, kan Vest spille en 
lille spar i stik to til dit es – så har du kun otte 
stik og går bet. Hele fordelingen:

♠
♥
♦
♣

B 5 2
D 7 4
K D 8
K B 4 2

♠
♥
♦
♣

K D T 6 3
E 9 5
5 3 2
8 7

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

9 8 4
K 8 6
T 9 6 4
T 9 6

♠
♥
♦
♣

E 7
B T 3 2
E B 7
E D 5 3

I oktober-nummeret skrev jeg om blokade. 
Skæbnen ville, at jeg i divisionsweekenden 
den 3.-4. oktober sad og sov i et spil, hvor  
jeg fra start nok havde fire tabere i hård 
4♥-kontakt. Projektet så dog godt ud efter 
første stik og bestemt også efter udspillet til 
stik to. Men så fik jeg alligevel bekendt med 
♠9 i stedet for en blokerende ♠K. 

Resultatet blev én bet i kontrakt, mine elever 
havde vundet uden at få sved på panden.

Jeg var dog heldig. Dels var vi uden for 
farezonen, og dels var min makker i denne 
halvleg, Jan Pedersen, ude for at ryge.

Modstanderne var venlige ikke at sige noget 
til min makker, men Lars Blakset gav mig 
bogen “Spil bedre” af brødrene Blakset. Bogen 
er nu læst og kan anbefales til alle.
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De seneste aftener i klubben er ikke gået så 
godt, og I er dumpet ned som nummer fem. 
Toget har været lidt afsporet, og det skal 
gerne tilbage på rette spor.

Du sidder Vest og skal indlede meldingerne 
med: ♠EBT93 ♥K3 ♦E ♣KD542. Nogle 
åbner med 1♣ på alle hænder med 5-5 i 
sort af pladshensyn, men I følger reglen om 
femfarver oppefra. Desuden har du styrke til 
at melde 3♣ som udgangskrav, hvis makker 
går på totrinnet. Din makker svarer 2♥, og du 
melder 3♣. Meldingen etablerer udgangskrav 
og viser mindst 5-4 i de to farver. Da makker 
har lovet 10 hp med 2♥, skal du have mindst 
15 fornuftige honnørpoint for at melde 3♣. 
Din makker melder 3♠ efter 3♣.

Hvad viser 3♠?
Makkers melding lover tilpasning i spar.  
I mange situationer kan det være en  
nødmelding (præference), hvis svarer går 
tilbage til åbners første farve billigst muligt. 
Men her er din makker ikke i nød. 3♣  
etablerer udgangskrav, så makker kan  
bruge konventionen fjerde farve med 3♦ 
uden at have ekstra styrke, hvis han ikke  
har fit til spar.

Hvad med styrken til 3♠?
Når der er etableret krav til udgang, er lavere 
støttemeldinger altid stærkere end støtte til 
udgang. 3♠ er med andre ord stærkere end 
4♠ i denne situation. Din makker har noget 
ekstra og er interesseret i slem med en egnet 
hånd hos dig. I mange andre − ja faktisk de 
fleste − situationer er støttemeldinger  
stærkere, jo højere du melder. Det gælder 

både ved svarers første, åbners anden og  
ved svarers anden melding, når åbner viser 
12−18 hp. Men her viser 3♠ tillæg.

Hvad melder du efter 3♠?
Du har en hånd med ekstra spillestyrke  
med Kx i makkers primære farve og en  
femfarve som egen sidefarve. Du vil gerne 
vide, hvor mange esser makker har og 
spørger med 4ut (1430). Din makker svarer 
5♦ – nul eller tre esser. I har alle esser,  
men du mangler trumf dame.

Melder du 6♠?
Det skal du ikke. Du kan spørge efter trumf 
dame med 5♥. Herpå melder makker 5ut. I 
har aftalt, at alt andet end trumffarven viser 
trumf dame, så den har makker, men der 
er åbenbart ikke andet, han kan vise. Du er 
ligeglad. Tre esser og trumf dame er nok til, 
at du vil spille 7♠. Du får ♦B i udspil og skal 
lægge en plan:

♠
♥
♦
♣

E B T 9 3
K 3
E
K D 5 4 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K D 6
E T 5 4 2
8 4 2
E 8

Hvilke overvejelser gør du dig?
Du kan tælle 11 topstik, og klørfarven eller 
hjerterfarven kan give ekstra stik. Projektet 
ser godt ud.

Trækker du trumf?
Nej, så lyserød er situationen heller ikke. 
Trækker du trumf, har bordet ikke flere 
trumfer tilbage, og så skal klørfarven eller 
hjerterfarven sidde 3-3 imod, så du kan få to 
ekstra stik i en af farverne. Hvis du derimod 
venter med trumferne, kan du trumfe 
klørfarven god, mens der stadig er trumfer 
tilbage på bordet. Du vinder med ♦E og 
trækker ♠K. Nu fortsætter du med ♣E, klør til 

MEST FOR  

KLUBSPILLERE

JACOB RØN
Bridgelærer

Stop toget i tide (2 af 3)
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kongen og mere klør til trumf med ♠D. Når 
klørfarven ikke sidder værre imod end 4-2, 
har du 13 stik med denne fordeling:

♠
♥
♦
♣

8 7 5
B 6
B T 9 5
B T 9 6

♠
♥
♦
♣

E B T 9 3
K 3
E
K D 5 4 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K D 6
E T 5 4 2
8 4 2
E 8

♠
♥
♦
♣

4 2
D 9 8 7
K D 7 6 3
7 3

De fleste par har meldt 7♠. Et par stoppede 
i 6♠, og et par var for grådigt og kom i 7ut, 
som gik ned. Da to par desuden gik ned i 7♠, 
ender I med at tjene ni imp på spillet.

Slemmen var en god start på dagen, men der 
er mange spil endnu. Lidt senere i runden har 
du ♠E543 ♥E7 ♦E5 ♣EKBT3 og åbner med 
1♣. Din makker svarer 1♥.

Hvad melder du?
Du viser din sparfarve, men springer til 2♠ 
for at kræve til udgang. 2♠ viser 5-4 i sort  
og 19−21 hp. Din makker tænker lidt og 
springer til 4♠.

Passer du?
Ja, forhåbentlig. Makker ved godt, at du har 
cirka 20 hp, og alligevel vil han ikke længere 
end udgang. Han må være tilpas svag, for 
ellers havde han budt dig op til dans med 3♠. 
Den hurtige vej til udgang er altid det svagest 
mulige, når der er etableret krav til udgang. 
Alle passer, og Nord spiller ♦K ud. Du skal 
finde den bedste plan med disse kort:
 

♠
♥
♦
♣

E 5 4 3
E 7
E 5
E K B T 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K B T 7
9 8 6 3
6 3 2
D 2

Hvilke overvejelser gør du dig?
Der er to tabere i rødt og en mulig taber i 
trumf. Kontrakten er ikke i fare, men drejer 
sig om overstik.

Hvordan spiller du sparfarven?
Du kan knibe begge veje, men skal alligevel 
knibe Nord for ♠D. Du kan nemlig håndtere 
♠Dxxx hos Nord, men ikke hos Syd, der 
skal have ♠D blank, anden eller tredje, hvis 
farven skal spilles tabsfrit. Du vinder derfor 
♦K med ♦E og trækker ♠E. Nu følger spar til 
♠T, hvor Syd er renonce. Du er dermed nødt 
til at knibe en gang til. Efter hjerter til ♥E 
følger endnu en spar. Du trækker trumferne 
og får 11 stik i alt. 

♠
♥
♦
♣

D 9 8 2
B 5 4
K D B T
6 5

♠
♥
♦
♣

E 5 4 3
E 7
E 5
E K B T 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K B T 7
9 8 6 3
6 3 2
D 2

♠
♥
♦
♣

6
K D T 2
9 8 7 4
9 8 7 4

Der var begrænset belønning for resultatet, 
men du havde heller ikke forventet andet.  
Du tjener 1,5 imp på spillet. De fleste har 
spillet sparfarven rigtigt, så pointene kommer 
fra det par, der kom i 6♠ med 11 stik.

I har haft en god aften og er rykket op på 
medaljeskamlen som nummer tre. Afstanden 
til de to par foran er dog ikke stor, så I gør jer 
forhåbninger om at avancere yderligere med 
en god sidste aften.

Jeg vender tilbage i næste nummer med  
flere spil. Indtil da kan du gå i Bridgebio  
på bridge.dk og teste dine evner i at stoppe 
toget, så det ikke bare buldrer ud over  
stepperne, men også stopper rettidigt, når  
der er behov for det. 
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Anders, Berit og Christian spiller i samme 
klub, men i henholdsvis A-, B- og C-rækken. 
Spillene er duplikerede med samme  
fordelinger i de tre rækker. Det sker jævnligt, 
at de tre bliver spilfører i samme kontrakt, 
og indimellem håndterer de kortene vidt 
forskelligt. Prøv at se, hvordan du ville have 
håndteret kortene i de to spil her. Spillene er 
fra parturneringen, hvor kampen om ekstra 
stik er særlig hård i A-rækken.

S / Alle
♠
♥
♦
♣

D 8 7 4 3
T 8 4
7
E D 5 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E K 6 5 2
E
E 9 2
9 6 3 2

VEST NORD ØST SYD

pas
a.p.

3♠ pas
1♠
4♠

Udspil: ♥D

Hvordan spiller du?
Efter at have taget udspillet med esset trak 
alle tre trumferne i to runder. Sparene sad 
2-1 imod, så der var uden problemer 10 stik, 
og kontrakten var sikker.

IB AXELSEN
Bridgeskribent og udvikler 
af bridgesoftware

ABC-spilføring

MEST FOR  

KLUBSPILLERE

Christian gik dernæst efter overstik ved at 
knibe i klør til damen. Men kongen sad blank 
hos Øst, og Christian måtte nøjes med de 
oplagte 10 stik.

Hele fordelingen så således ud:

♠
♥
♦
♣

D 8 7 4 3
T 8 4
7
E D 5 4

♠
♥
♦
♣

B
D B 9 5
K B 8 6
B T 8 7

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

T 9
K 7 6 3 2
D T 5 4 3
K

♠
♥
♦
♣

E K 6 5 2
E
E 9 2
9 6 3 2

Berit var mere forsigtig, for hun tog ♣E med 
henblik på efterfølgende at spille klør op 
mod damen. Det koster ikke noget at tage 
esset først, da Øst-Vest stadig kun får ét stik i 
farven, hvis kongen sidder anden eller tredje 
hos Vest. Da kongen faldt under esset, havde 
Berit 11 stik hjemme.

Anders ville også tage højde for en singleton 
♣K – på en af hænderne. Han krydstrumfede 
hjerter og ruder og sørgede for at ende 
på bordet. Dernæst spillede han lille klør 
fra ED54. Efter ♣K måtte Øst spille til 
dobbeltrenonce i en af de røde farver. Anders 
havde 12 stik hjemme, da han trumfede på 
hånden og kastede en lille klør fra bordet. 

Bemærk, hvor snu Anders var, da han spillede 
en lille klør fra bordet: Hvis Øst har Kx, går 
han måske op på kongen.

I næste spil valgte Christian og Berit lige 
gode planer, en simpel og en avanceret.
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Ø / ØV
♠
♥
♦
♣

E 7 5 4
T 9 2
D 2
E D 8 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D 8
E K D B 8
E K B 4 3
7

VEST NORD ØST SYD

pas
pas
pas
a.p.

2♦
3♥
5♥

pas
pas
pas
pas

2♣
2♥
4ut
6♥

Udspil: ♥7 

Hvordan spiller du? 
Christian trak trumferne i tre runder og 
spillede klør til knibning med damen, men 
Øst stak med kongen, og Christian fik de 
oplagte 12 stik i form af fem hjerterstik, fem 
ruderstik og de to sorte esser.  
 
Berit trak også trumferne, men dernæst 
indkasserede hun ♠E, resten af trumferne og 
alle ruderne. Med to kort tilbage havde hun 
disse kort, hvor ♠K ikke var dukket op:

♠
♥
♦
♣

-
-
-
E D

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D
-
-
7

Hvis samme modstander skulle holde de to 
sorte konger, var der nu rest i klør, men Vest 
kunne holde ♠K, og Øst ♣K:

♠
♥
♦
♣

E 7 5 4
T 9 2
D 2
E D 8 2

♠
♥
♦
♣

K T 6 2
7 5
9 6 5
B 9 6 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B 9 3
6 4 3
T 8 7
K T 5 4

♠
♥
♦
♣

D 8
E K D B 8
E K B 4 3
7

Anders tog udspillet med en høj trumf på 
hånden, spillede klør til esset og trumfede en 
klør højt. Dernæst ♥8 til 9’eren og endnu en 
klør til høj trumf. Han fortsatte med en ruder 
til damen og en tredje klør til trumf. Han 
afsluttede med at gå på bordet på ♠E, trække 
♥T og tage fire ruderstik til i alt 13 stik – en 
såkaldt reverse dummy, hvor hånden med 
trumflængde tager et ekstra trumfstik.

Spil med i Danish Dynamite

Hver aften kan du spille med i Danish 
Dynamite på BBO, arrangeret af DBf - 
garanteret coronasikre turneringer.

• Kl. 20
• 15 spil 
• Danske modstandere og  

turneringsledere
• Bronzepoint til de bedste  
• Pris: 1,25 dollars pr. spiller  

(cirka 8 kroner)

Turneringerne er åbne for  
alle uanset spillestyrke.  
Læs mere på bridge.dk  
under nyheden "DBf- 
turneringer på BBO".
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DENNIS KOCH-PALMUND: 4♣ – pass or 
correct. Fedt problem, men også uløseligt. Har 
makker klør, er 5♣ sikkert kold. Har makker 
ruder (med odds), kan vi meget vel stå, hvor 
vi skal. Indrømmet, 5♦ kan være oplagt, men 
kontrakten kræver godt nok mange ting. 
Sidst, men ikke mindst kan pas være  
vinderen, men igen er meldingen mod odds. 
Folk har tendens til at spille aggressivt ud 
mod den slags, og af den grund får vi sikkert 
klør eller ♥E ud. 

AH: Ja. Modspillet kan med makkers  
minorfarve som trumf indkassere ♥E og  
stikkene i den anden minorfarve. Hvis 
makker har klør, beløber antallet af stik sig 
foruden ♥E til et i ruder (og dermed 11 til os). 
Hvis makker har ruder, beløber antallet af 
stik sig ud over ♥E til antallet af makkers klør 
(0-3) og dermed 9-12 til os. Meget afhænger 
derfor af makkers klørlængde:

BO LÜTKEN: 4♣. Odds er klart for, at makkers 
farve er ruder. Sidder makker med ruder, 
afhænger bedste kontrakt af, hvor mange  
klør hun har. Odds er ikke for single eller 
renonce i klør, hvor vi selv kun har tre kort. 
Det er desværre umuligt at opklare, hvad  
der er i kortene. Det projekt har makkers  
3ut effektivt forhindret.

AH: Bo Lütken har endnu gang meldt røven 
ud af bukserne i sidste måned og er derfor 
med i denne måned som gæstepanelist. 
Velkommen til. Og lad mig benytte  
lejligheden til at understrege, at alle uanset 
forudsætninger er velkomne til at gætte med 
i Meld med eksperterne.

Men tilbage til problemerne: Har tempoet 
noget at sige?

1. N / Alle / Par
♠ E K 7 5 4  ♥ K D 8 3  ♦ 2  ♣  7 6 5

VEST NORD ØST SYD

3ut1 pas ?

1) Gående minor uden sidestyrke 

Hvad melder du som Syd?

MELDING POINT STEMMER LÆSERE

4♣ 10 7 10

4♦ 7 6 5

5♣ 6 3 4

Pas 5 1 4

AH (ANDERS HAGEN): I første spil viser 
makker en gående minor, det vil sige 
EKDxxxx eller bedre i klør eller ruder 
uden væsentlig sidestyrke – ofte defineret 
som maksimalt en dame ved siden af. 
Konventionen er et af de sidste fortidslevn, 
som endnu ikke er blevet udryddet, selv om 
guderne skal vide, at den burde dø. Som regel 
resulterer 3ut blot i, at kontrakten ligger 
på den forkerte hånd eller gør modspillet 
ufatteligt let. Konventionen overlever vel 
især, fordi ingen rigtig ved, hvad de ellers 
skal bruge åbningen 3ut til. Men denne gang 
er problemet faktisk et lidt andet – og et,  
som jeg ikke har set før:

Meld med eksperterne

MELDE- 

PROBLEMER  

FOR ALLE

ANDERS HAGEN
Divisionsspiller
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FREDERIK BJERREGAARD: 4♣ – a tempo. 
Vores fordeling antyder, at makker har ruder. 
Fjenden vil ofte trække et es i udspillet, og 
der må være fire-fem klørstik og et hjerterstik 
til modparten i 3ut. Har makker klør, har  
vi brændt 5♣, men da er tempoet i “flugten” 
vigtig, fordi meldeglade modstandere med 
single klør og en lille åbningshånd måske får 
meldekløe. Selv efter 4♣ – pas – 4♦ kan nogle 
modstandere ikke nære sig, og så får de en 
flidspræmie i form af en dobling.

AH: Bestemt en mulighed. Jeg har selv jokket 
eftertrykkeligt i spinaten i tilsvarende  
situationer flere gange, både med og uden 
fjendtlig pausering. Hvad med sparene? Blot 
en enkelt panelist nævner muligheden …

PETER SCHALTZ: 4♣. Vi har desværre brugt 
meldingen 4♦ til at fokusere på kontroller 
for at melde slem. Det er klart, at hvis makker 
har klør i dette spil, skal vi i udgang. Men 
sandsynligvis har han en gående ruderfarve. 
Jeg mener, det er absurd at gå efter en sparfit.

AH: … og han er ikke videre positivt stemt.  
Og med god grund. Der må mindst være én 
spartaber plus de øvrige toptabere,  
så hvordan skulle spar være bedre end  
minorfarven?

Tom Nørgaard, Gregers Bjarnarson og Peter 
Skafte vælger også 4♣  med tilsvarende  
argumenter. Nu skal vi høre sirenesang:

JOHN MØLLER JEPSEN: 4♦. Pass or correct. 
Ærlig talt, så kunne jeg i kampens hede finde 
på at passe (men det ved du jo godt).

OLE RAULUND: 4♦. Forventer, at makker 
passer med ruder og melder med klør.

AH: Den er god med jer. Meget få spiller 
sådan, er jeg overbevist om. Mon ikke aftaler 
a la understående er mere udbredt:

LARS BLAKSET: 4♦, hvis jeg spiller  
gammeldags. Problemet for mig selv ville 
være, at jeg bruger 4♦ som relæ og “end 

Bo Lütken gæste- 
optræder i panelet  
som månedens  
læservinder.
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signal”, så 4 i major søger lidt hjælp. Dette 
er formentlig mere frekvent end denne 
mystiske hånd! Så i mit eget system må jeg 
nok spille med odds og melde 4♣, da makker 
oftest har ruder.

MORTEN “DUCK” ANDERSEN: 4♦. Dog kun 
med Økonomichefen, som i passende  
tilfælde korrigerer til 5♣, da han stensikkert 
har glemt, at der står “end signal” på  
systemkortet. Forsøget på at snige en 3ut 
hjem frister mere, hvis det var Nords kort, 
som skulle på bordet.

AH: 4♦ som end signal lyder avanceret, men 
betyder blot, at åbner skal melde 4♥ og siden 
passe til svarers placering af slutkontrakten. 
På den måde frigøres 4♥, 4♠ og 4ut til  
slemsøgende/støttesøgende meldinger. 

JENS KOFOED: 4♦, pass or correct – hvis man 
skulle være så heldig at have den aftale. 3ut 
ser ud til at have mindst fem toptabere, ♥E 
og mindst fire minorstik. Bevares, det kan da 

Deltag i læserkonkurrencen 
og vind en plads i panelet

Hver måned kåres en vinder af  
læserkonkurrencen i Meld med  
eksperterne blandt alle indsendte svar. 
Vinderen bliver præmieret med et  
minihæfte og inviteret med i panelet  
i det efterfølgende nummer. 

Ved sæsonens afslutning vil den, der har 
scoret højest i en af sæsonens runder, 
blive tilbudt at prøve kræfter med 
en runde i Tvekampen med sin faste 
makker. 

Ved ligestilling trækkes lod.

være, modstanderne inviterer i hjerter  
fra esset, men så tror man nok også på  
tandfeen. 4♦ er derimod en vinder med 
double klør hos makker.

AH: Ja, er det ikke egentlig sådan, at 
4♣-flokken spiller makker til ruderfarve med 
præcis double klør? Med single skal man i 
5♦, og med triple kan man vel lige så godt 
passe og tage chancen i 3ut. Aktuelt havde 
makker ♣Bxx, og fjendens kort var fordelt  
af tandfeen (♣Exxxx over for ♣KD, hvor 
hånden med ♣KD også havde ♥E = 600 
hjem). Spillet beviser selvfølgelig ikke andet, 
end at heldet følger de tossede, men giver 
alligevel stof til eftertanke. Modspillets 
tendens til hapse esser i denne sekvens  
kan oven i købet skabe blokader, selv når 
tandfeen ikke har været på spil. 

HANS WERGE: 5♣. Kan ikke forestille mig,  
at jeg er ene om det synspunkt!

DORTHE SCHALTZ: 5♣. Hvis man er så 
uheldig at have anvendt 4♦-meldingen  
til noget andet, vil jeg melde 5♣ og gå en  
ekstra bet.

NIS GRAULUND: 5♣. Det er tæt mellem 4♣  
og 5♣, men hvis makker har klør, er udgang 
ikke langt fra at være sikker. Og har han 
ruder, kunne han jo have single klør og lidt 
held – eller en masse held i form af ringe 
modspil. Og i hold i zonen skal man melde 
hårdt på udgangene.

AH: Hmm. Diplomaten i mig er sådan set 
enig i, at en ekstra bet ikke koster alverden 
i hold. Men de resterende 98 procent af mig 
bliver nødt til at henlede opmærksomheden 
på to forhold, der må siges at spille ind 1) 
Det er ikke hold. 2) Det vil ofte ikke være en 
ekstra bet, men den første.

JESPER DALL: Pas. Undskylder, når det koster 
mere end at løbe i makkers farve. Forventer 
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CHRISTINA LUND MADSEN: 3ut. Atter tænker 
jeg, at andre må se problemer, jeg ikke gør. 

AH: Ja, spillet bliver mindre kompliceret, når 
man går ud fra, at der er udgang i alle kort. 

JESPER DALL: 3ut. Makker har ♠Txxx 
♥Kxxx ♦xx ♣EDx, og de kort hæver han 
sgu ikke en 2ut til game på. Mine topkort og 
den femte klør gør denne hånd langt mere 
værd end 13 hp. Tag tyren ved hornene!

NIS GRAULUND: 3ut. For hårdt, men  
udfordringen er, at hvis makker har klørfit, 
er der ikke langt til ni stik. 3♣ er næppe nok 
til at få ham i gang med ♠xxxx ♥Kxx ♦xx 
♣EDxx, og 2ut fokuserer ikke på klør.

AH: Er I siamesiske tvillinger eller hvad? 
Samme fornemmelse må min matematik- 
lærer have haft, da han rettede mine  
blækregninger det år, hvor jeg sad ved  
siden af Janus, klassens kloge-åge. Hvordan  
kan man angive to næsten identiske  
konstruktioner, når ens makker kan  
have tusindvis af hænder? Hvorfor ikke 
♠KDBx ♥xxxx ♦x ♣EDxx, hvor 6♣ er 
oplagt og 3ut død? Hvis man alligevel har 
tænkt sig at melde udgang, kan man vel  
lige så godt indlede med:

DORTHE SCHALTZ: 2♦. Jeg vælger at over-
melde og følge op med 3♣. Både 5♣ og 3ut  
er i spil som slutkontrakter, og selvfølgelig  
er det også en mulighed blot at spille 3♣. 

GREGERS BJARNARSON: 2♦ fulgt af 3♣. 
Sekvensen er vel krav, men skulle makker 
finde på at sige pas, er det sikkert også meget 
godt. Der skal meldes hårdt på udgang, når vi 
kan placere pointene.

AH: Sekvensen lyder som den slags krav,  
der fremsættes før et folketingsvalg, og  
som senere viser sig ikke at være helt så 
ufravigeligt, når ministerposterne skal 

ikke ros, når vi napper ni stik. Altså er alt, 
som det plejer.

AH: Meldekursus, del 1:

CHRISTINA LUND MADSEN: 4♦? Pass/correct? 
5♣ står vel. Hvis ikke jeg kan det, må jeg 
melde 4♣. Bare virkelig bittert, hvis makker 
har klør. Jeg synes ikke, problemet lever op til 
din vanlige tåkrummende standard, da der 
vel ikke er så mange andre muligheder. Hvis 
nogen i panelet passer 3ut, så giver jeg et 
gratis meldekursus på fem minutter. 

AH: Tiden starter nu. Vi vækker Jesper om 
præcis fem minutter. 
 

2. Ø / Alle / Hold
♠ T 6  ♥ E D  ♦ E 9 8 6  ♣ K 9 5 4 2

VEST NORD ØST SYD

pas D
1♦ 
pas 

pas
?

Hvad melder du som Syd? 

MELDING POINT STEMMER LÆSERE

2ut 10 6 7

2♦ 9 5 1

3ut 8 3 7

3♣ 8 3 3

1ut 3  1

2♣ 2 4

AH: Så skal vi i gang med den under- 
udforskede disciplin genåbning. Ingen 
har den fjerneste anelse om, hvad makker 
dukker op med. Han kan være forholdsvis 
svag eller have almindelig åbningsstyrke. 
Han kan have klassisk fordeling ... eller 
mindre klassisk. Er vores potente 13 hp  
nok til udgang?
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fordeles. Man kunne også vælge en  
inviterende opfølgning:

PETER SCHALTZ: 2♦. Makker er formentlig 
majororienteret og kan både have en lille 
hånd og en almindelig oplysningsdobling. 
Jeg vil følge op med 2ut i næste runde, som 
jeg anser for at være en stærkere invit end 
en direkte 2ut. Jeg håber på ♦T eller bedre 
hos makker.

AH: Jeg kan godt blive lidt rundtosset af den 
slags omveje. Hvis man vil invitere i sans,  
så synes jeg følgende er mere nærliggende:  

JOHN MØLLER JEPSEN: 2ut. Keep it simple 
og straf ikke makker for at beskytte.

OLE RAULUND: 2ut, men er faktisk fristet af 
at melde 3ut. 

AH: Hvor langt kan sådan en genåbning 
egentlig gå ned?

BO LÜTKEN: 2ut. Makkers genåbnings-
dobling kan gå ned til 9-10 hp, så der er 
grund til at træde varsomt.

TOM NØRGAARD: 2ut. Jeg passer normalt på 
ikke at straffe makker for en hård dobling 
i denne position. Det er mega-øv at have 
holdt åbent på 4414 og og 8-10 points og så 
høre makker brøle mange ut’er. 

AH: Nogen lavere?      

FREDERIK BJERREGAARD: 2ut. Min makker 
kan have ned til syv-otte ret flåede point  
i denne situation. Med kun firfarve i klør 
ville jeg faktisk nøjes med 1ut. 3ut er at 
straffe makker for at genåbne. 2ut levner 
også plads til, at makker med ideel fordeling 
(♠KDxx ♥Bxxx ♦x ♣EDxx) melder 3♦  
for at spørge, om jeg har enkelthold eller 
noget mere alvorligt. I så fald vil jeg gå efter 
klør som trumf.   

AH: Ja, klør er en reel mulighed over for 
single ruder. Og nu vi er ved pointgrænser, 
hvor meget viser 2ut så?

DENNIS KOCH-PALMUND: 2ut. Cirka 12-14 
hp. Mit alternativ er 2♦, som er krav, indtil 
vi har fundet fit eller meldt ut. 3♣ kan også 
komme på tale, men det virker, som om ni 
stik i ut er nemmere end 11 i klør. 

AH: Ja, og 3♣ lægger da lidt skjul på vores 
1,99-hold i klør og solide åbningshånd?

PETER BOHN SKAFTE: 3♣. Lidt tung invit.

AH: Ja, tak skal du have. Der går dyr med 
snabler rundt i zoo, der er lettere end den. 

LARS BLAKSET: 3♣. Hellere en god naturlig 
melding end et gæt. Vi kan have 6♣ i  
kortene og gå ned i 3ut. Min længde i ruder 
gør det mere sandsynligt, at makker har 
længde i klør.

JENS KOFOED: 3♣. Makker låner tre hp til 
sin genåbningsdobling i baghånd, som kan 
gå ned til otte-ni hp. Hvis han har en sund 
åbning, går han videre, og så finder vi 3ut, 
hvis det er der, vi skal spille. Har makker en 
skrabet hånd, for eksempel ♠KBxx ♥Kxxx 
♦x ♣Dxxx, vil jeg hellere spille 3♣ end 2ut, 
som er den alternative melding

AH: Er der ikke spil for 5♣, selv over for  
det skrald?
 

3. N / Alle / Hold
♠ B T 8 6 5  ♥ D 9 2  ♦ -  ♣ D B 7 4 3

VEST NORD ØST SYD

1♦ 1ut ?

Alt naturligt

Hvad melder du som Syd? 

1. V / Alle / Hold
♠ E D B 8 6  ♥ E 2  ♦ K 8 5  ♣ D 9 3

VEST NORD ØST SYD

* 2ut vil vise 10+ hp og 4+ ♠-støtte

1. Hvad melder du som Syd?

2. Ville du have meldt 2ut, hvis det var naturligt og inviterende?

MELDING POINT STEMMER LÆSERE
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MELDING POINT STEMMER LÆSERE

Pas 10 10 16

2♣ 9 5 2

2♠ 7 2 4

D 2 1

AH: Makker åbner, og fjenden melder 1ut. 
Det lader til, at honnørpointene er  
nogenlunde ligeligt fordelt, og vi har to  
fornuftige femfarver at konkurrere i. 
Hvilken skal vi vælge?

JOHN MØLLER JEPSEN: Pas. I disse tider kan 
det være fornuftigt at blive hjemme!  

AH: Sundhedsmyndighederne ved  
muligvis en ting eller to om smittetryk og  
håndhygiejne (med tryk på muligvis), men 
bridge har de sgu ikke forstand på. 

CHRISTINA LUND MADSEN: Pas og lille klør 
ud. Jeg troede faktisk ved første øjekast, 
hånden var et udspilsproblem. Alle gode 
gange tre. Hvis klør viser klør og en major,  
var jeg nok valset ind med det, men ellers  
kan jeg ikke se formålet med at melde  
på totrækket i zonen med potentiel  
giga-misfit og udgang skræmmende langt 
væk. Problemet var kommet mere til sin  
ret i en parturnering. 

AH: Formålet er da ellers mindst lige så  
indlysende som faren. At forsøge at vinde  
en kontrakt i stedet for bare at forære 
fjenden 90 point. Der er ingen grund til at 
affærdige problemet, udelukkende fordi  
man ikke selv tør melde. 

JENS KOFOED: Pas. Jeg ser ikke umiddelbart 
noget alternativ.

AH: Okay. Jeg ser to. Og følgende melding  
er ikke et af dem:

BRIDGE OG HØJSKOLE

Spil bridge og oplev højskolestemning 
på den gamle herregård.

Undervisere:
Jacob Røn, Peter Nielsen, H.C. Nielsen, 
Mads Eyde, Thomas Vang Larsen (Otto)  
m.fl.
Kurser i 2021:
Mandag d. 15. - fredag d. 19. februar 2021 
Mandag d. 26. juli  – Søndag d. 18. august 2021
Mandag  d. 16. – fredag d. 20. august 2021
Mandag d. 18. – fredag d. 22. oktober 2021

EGET TOILET/BAD · SMUK NATUR · GRØNT OG ØKOLOGISK
www.brandbjerg.dk · Telefon: 75 87 15 00

LARS BLAKSET: 2♦ som good-bad multi.  
Må man det? 

AH: Nej. “Alt naturligt” inkluderer ikke  
konventioner. Og selv hvis meldingen er 
kunstig, kribler det ikke rigtig i fingrene  
for at sige 2♦.

PETER BOHN SKAFTE: Pas. Jeg holder mig 
væk fra en gættekonkurrence, selv om både 
2♣ og 2♠ frister.

Bridge er en gættekonkurrence, og pas er 
også et gæt. Når der er vished, kan alle være 
med. Når usikkerhed og gæt er involveret, 
skilles fårene fra bukkene.

DORTHE SCHALTZ: Pas. Jeg har ikke kræfter 
til en melding på disse kort med renonce  
i makkers farve.

http://www.brandbjerg.dk
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AH: Jeg kan godt se, at der er risiko for spildte 
ruderværdier hos makker. Men omvendt ved 
vi også, at Øst har en god del af sin styrke i 
ruder som følge af 1ut-meldingen. Jeg ville 
tro, at Øst i gennemsnit har flere honnørpoint 
i ruder end makker, og det er jo et argument 
for at melde. 

BO LÜTKEN: Pas. Der er et vist håb om, at 
makker kan melde igen, når vi passer. Hvis 
makker ikke melder ruder igen, er vi godt 
kørende. Det er også muligt, at Vest tager 
ud i en farve. Det vil give os mulighed for at 
komme ind i kampen om kontrakten.

AH: Jeg tror ikke, det er realistisk, at makker 
introducerer noget, vi bliver glade for at  
høre. Og hvad med fjenden? Modstanderne 
har næppe værdierne til stayman, men  
en hjertertransfer måske? Bliver vi bedre 
stillet af det? 

Frederik Bjerregaard og Dennis Koch-
Palmund var også fristede til at melde,  
men passede efter tilsvarende overvejelser. 
Hans Werge ligeså – dog uden at være det 
fjerneste fristet.

Og med tøsedrengene af vejen kan vi initiere 
den sjove del af problemet. Velkommen til 
gættekonkurrencen:

MORTEN “DUCK” ANDERSEN: 2♠. I denne 
måned køber jeg ♠EKxx ♥xx ♦Kxxx ♣Exx.

AH: Hvorfor ikke? Du har fortjent dem.

TOM NØRGAARD: 2♠. Som jeg spiller ud/
imod, kunne jeg ikke drømme om at passe 
1ut, ej heller at doble. Så valget ligger  
mellem 2♣ og 2♠. Jeg tager chancen og 
vælger den melding, som tager mest plads 
fra de andre. Så vågner jeg sikkert op med 
koldsved, når næste hånd flækker bordet 
med et rødt skilt.

AH: Fjenden bør være badet i sved, ikke dig. 
De spiller jo mod en af de få modige i feltet. 
Lad os få tjenesten fra problem 1 returneret. 
Meldekursus, del 2:

JESPER DALL: 2♣. Mere fleksibelt end  
2♠, hvilket jeg nok havde meldt i en  
parturnering. Det er en fejl blot at overveje  
at passe til 1ut.

AH:  Hører du efter, Christina?

PETER SCHALTZ: 2♣. Hvis alt er naturligt,  
har jeg måske to skud i bøssen. Så jeg prøver 
med 2♣ først, så kan jeg eventuelt overveje 
2♠, hvis der kommer en runde til. Man kan 
vel godt lide at melde.

AH: Mere specifik omkring planen i en  
eventuel senere melderunde var følgende 
trio: The Aulunds vil melde:

OLE RAULUND: 2♣. Typisk er spillet en  
kamp om delkontrakten. 2♠ har den fordel, 
at vi på meget gode dage kan vinde 4♠.  
2♣ har den fordel, at vi siden kan melde 2♠, 
hvis modparten (eller makker) melder.

NIS GRAULUND: 2♣. Åbner får flere  
muligheder end efter 2♠ – måske  
tager makker ud i 2♦, måske melder  
modstanderne hjerter, og i begge tilfælde 
kan jeg introducere spar.

AH: Gregers Bjarnarson foretrækker derimod 
at respektere makker:

GREGERS BJARNARSON: 2♣. Respekterer 
makkers 2♦, men konkurrerer i 2♠ på  
fjendens 2♥.

AH: Det må være noget, der er kommet til,  
efter vi to spillede sammen. 

På gensyn i julemåneden!
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Læser top-10

1. Simon Ortmann.   .   .   .   .   .   .  29
–. Pim Bussink  .   .   .   .   .   .   .   .   29
3. Sonja Pedersen  .   .   .   .   .   .   .   28
–. Per Hellung-Larsen    .   .   .   .   .  28
–. Leif Vanting  .   .   .   .   .   .   .   .   28
–. Harald Halaburt    .   .   .   .   .   .  28
7. Mads Krogsgaard  .   .   .   .   .   .   27  
–. Peter Koch Larsen  .   .   .   .   .   .   27 
9.  Poul Erik Olsen  .   .   .   .   .   .   .   26
–. Flemming Jacobsen   .   .   .   .   .   26

Vinder af denne måneds MME blev  
Simon Ortmann efter lodtrækning. Han 
modtager et minihæfte og en invitation til 
at deltage i panelet i næste nummer. 

Se alle scorer på bridge.dk / Medlemsinfo / 
Dansk Bridge

BESVARELSESFRIST 
Send venligst svar på de nye  
problemer senest 10. november  
til Morten Andersen på  
duckdk@outlook.dk

NYE PROBLEMER
 
 
1. Ø / Alle / Hold
♠ D 9 8 4  ♥ K 7 3 2  ♦ D  ♣ B 9 7 2

VEST NORD ØST SYD

 
1♠ 
pas 
pas 

 

2♦ 
D 
3♦

pas 
2♠ 
RD 
pas

pas
pas
pas 
 
?

Hvad melder du som Syd? 

 
2. S / Ingen / Hold
♠ 6  ♥ K B 8  ♦ E D 7 4  ♣ E B 8 4 3

VEST NORD ØST SYD

 
2♥ D

 
pas 

1♣
?

Hvad melder du som Syd?

 
3. V / NS / Hold
♠ -  ♥ E K B 9 8 6 2  ♦ D 8  ♣ E D B T

VEST NORD ØST SYD

pas 
3♠1 

pas 
pas 

1♠ 
4♠

D
?

1) Firkorts-fit med 10 hfp

Hvad melder du som Syd?

♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣

KROMANNS BRIDGEREJSER
Jul og/eller nytår på det 5* hotel Sera i Antalya med all inclusive. Gode flytider fra Kastrup ....................... fra 6100 kr.
St.bededagsbridge ved Flensborg 28.april–2.maj og Kreta 15.–22.maj..

Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm – 9746 4143 – Mail: liddy@c.dk – Info/tilmelding: www.kromanns-bridge.dk

http://www.kromanns-bridge.dk
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Velkommen til efterårets sidste Tvekamp, 
inden vinteren er over os. På tronen finder 
vi seniorverdensmestrene fra 2019, Henrik 
Norman Hansen og Søren Christiansen,  
som sætter rekord, hver gang parret melder  
et nyt sæt hænder til Tvekampen. Siden  
september sidste år er sejrsrækken ubrudt, 
uanset hvilke landsholdspar samt diverse 
danmarks- og verdensmestre der har prøvet  
at vippe mestrene ned fra piedestalen.

Udfordrerne er i denne måned københavnske 
Lars Villinger og Kim Bensby, som spiller på 
Lars Møller Sørensens nyoprykkede hold i  
1. division. Efter første weekend ligger holdet 
på syvendepladsen, og udfordrerne har lidt 
over middel i multien.

Bensby og Villinger har spillet fast sammen 
i næsten 30 år, de fleste sæsoner i 2. division, 
men indimellem med en visit i 1. division. 
Gennem alle årene har Bensby og Villinger 
spillet alternative systemer, for eksempel med 
tvetydige pas-åbninger. For tiden er systemet 
Viking Club, som er baseret på relæpræcision 
med en række specialaftaler. I defensiven 
bruges transferindmeldinger på ettrækket og 
2♣ som en begrænset oplysningsdobling.

Vi kan altså forvente en række relæsekvenser, 
som ikke er decideret læservenlige, men til 
gengæld kan være fascinerende i forhold til  

JENS KOFOED
Divisionsspiller

at opløse makkers hånd. Kim Bensby får  
det sidste ord i  præsentationen: 

“Meldestilen er aggressiv, og det er perfekt, 
hvis man kan afgive en melding, som giver 
makker hovedbrud. Meldeglæden er den  
væsentligste brik i vores makkerskab.”

Vi skal også lige omkring månedens  
bidragydere, inden det går løs: Tak til  
kontrollanterne – Susanne Fogtdal, der hjalp 
mestrene gennem sættet, og vores redaktør, 
Erik Wied, der assisterede udfordrerne.  
Også tak til Jacob Røn, som har leveret alle 
spillene. Gør gerne som Jacob og send  
meldeproblemer til:

TVEKAMPEN
v/Jens Kofoed
Borgbjergallé 13
8300 Odder
E-mail: jkristian@live.dk

1. N / Alle
Nord åbner med 3♠
♠
♥
♦
♣

7 3
K T 8 5 3
E K B 5 3
5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B T
E D B 7
8
E K D 7 6 3

VEST ØST VEST ØST

Norman Christiansen Villinger Bensby

       (3♠)
4♦
5♥

4♣
5♣
pas

       (3♠)
4♦
5♥

4♣
5♣
pas

Tvekampen
Henrik Norman Hansen – Søren Christiansen
Kim Bensby – Lars Villinger
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Modparten spærrer i 3♠, og tvekæmperne er 
pressede med det samme. Mestrene spiller 
med hævet michaels, hvor indmeldingen 
4♣ viser 5-5 i klør og den anden majorfarve, 
så Christiansen har problemer. Skal han 
doble eller måske afgive et stærkt spring til 
5♣? Christiansen vælger den mindste løgn, 
nemlig 4♣, der viser 5-5 i hjerter og klør. 
Norman har fine kort og er sleminteresseret 
i hjerter. Han kommunikerer interessen 
via 4♦. Øst er med på slemlegen, men 
mangler sparkontrol, så med et cuebid i klør 
benægter han kontrol i spar. Vest kan nu se 
to spartabere, og parret står sikkert i 5♥.

Udfordrernes meldeforløb er magen til, men 
med nuancer i meldingernes betydning. 
Bensby vælger også at vise 5-5 i klør og 
hjerter, men her viser Villingers 4♦  
blot gode kort. 5♣ fra Øst er naturlig  
og benægter sparkontrol, og så lander  
udfordrerne også på fødderne i 5♥.  
Flot start af tvekæmperne.

“Hvorfor giver 5♣ så lidt?” vil nogle måske 
spørge. Men efter tre gange spar, hvor Nord 
har en kendt syvfarve, er kontrakten død 
selv med trumferne 3-3.

Score Stilling

5♥ .    .    .    .    .    10
3♠D  .   .   .   .   .  7
4♣ .    .    .    .    .    .  3
5♣ .    .    .    .    .    .  1

Norman - 
Christiansen

10

Villinger – 
Bensby

10

2. V / Alle

♠
♥
♦
♣

K B 9 7 5
B
E D B 5
B 7 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E D 4
E 9 8 5
8 7 4 3
K D

VEST ØST VEST ØST

Norman Christiansen Villinger Bensby

1♠
3♣

2♣
4♠

1♠
2♣
3♦
3ut
4♦
4♠

1ut
2♦
3♥
4♣
4♥
pas

Så skal vi over til et uforstyrret meldeforløb, 
hvor forskellen på den naturlige stil og  
relæmeldingerne bliver tydelig. Norman 
åbner naturligt med 1♠, og Christiansen  
skal på totrinnet for at kræve til udgang.  
Han vælger 2♣ frem for 2♦ på grund af 
farvekvaliteten, og fordi han har trekorts-
støtte til makkers femfarve i spar. Norman 
foretrækker lidt atypisk at støtte på trefarven 
i stedet for at vise sin egen sidefarve.  
Dermed er rudertilpasningen ude af 
spil. Med minimum hos makker sætter 
Christiansen slutkontrakten i 4♠. Endnu  
en 10’er til mestrene, selv om meldingerne 
ikke var helt så naturlige som forventet.

Kim Bensby er altid god for en forklaring på sine 
meldinger - og gerne makkers også.
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Villinger åbner også med 1♠, og Bensbys 
1ut er udgangskrav. 2♣ fra Vest benægter 
minimum, og nu følger fire relæmeldinger 
fra Bensby, som ikke viser noget, men blot 
spørger. Vest oplyser om: firfarve i ruder, 
5143-fordeling, et af fire esser og en af fire 
konger. Et lige så sikkert pletskud til  
udfordrerne. De fleste af os andre må  
nøjes med at melde 1♠ – 2♦, 3♦ – 4♠.

Score Stilling

4♠ .    .    .    .    .    10
3ut.   .   .   .   .   . 9
5♦, 5♠   .   .   .   .  8
4ut, 6♦, 6♠.   .   . 6

Norman - 
Christiansen

20

Villinger – 
Bensby

20

3. Ø / Ingen

♠
♥
♦
♣

K B
E B 2
E 8 5
K D B 9 8

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E D T 7 4
K D
D B T 7 2
5

VEST ØST VEST ØST

Norman Christiansen Villinger Bensby

2♣
2ut
4♣
6ut

1♠
2♦
3ut
4ut
pas

1ut
3♥
4♣
4♥
4ut
6ut

1♠
3♦
3ut
4♦
4♠
5♦
pas

6♦ hænger på ♦K blank, anden eller  
tredje i plads, mens 6ut har forskellige 
tillægschancer, for eksempel klørudspil  
fra Nord eller at ♣10 falder ud, inden  
ruderknibningen tages.

Christiansen åbner med 1♠, og Norman 
kræver til udgang med 2♣. Øst viser  
rudersidefarve, og Vest viser hjerterhold  
med 2ut. Det ser naturligt ud at vise  
femfarven i ruder, men med god hjælp til  
at holde hjerterne vælger Øst 3ut. Vest  
fisker efter sekundær klørstøtte med 4♣,  
men Øst er naturligvis negativ og melder  
af i 4ut. Den kan Vest imidlertid hæve til 
lilleslem på ren råstyrke.

Bensby åbner med 1♠, og Villingers 1ut 
er udgangskrav. 3♦ viser tillæg – hvor en 
åbningshånd kan gå ned til ni hp – plus 5-5  
i spar og ruder. Og så går Vests relæmaskine  
i gang: Øst viser 5251, et af fire esser, en  
af fire konger og nul eller tre damer. Vest  
sætter smukt kontrakten i 6ut og beskytter 
dermed mod hjerterudspil, hvis makker  
har ♦K og ikke ♥K.

Flot meldt af begge par. Men toppen går til 
6♠, hvor et klørudspil giver god chance for at 
sikre afkast til ruderne. Og uden klørudspil 
forsvinder klørtaberen på hjerter.

Score Stilling

6♠ .    .    .    .    .    10
5♠ .    .    .    .    .    .  8
5ut, 5♦, 6ut   .   .  7
6♦ .    .    .    .    .    .  5

Norman - 
Christiansen

27

Villinger – 
Bensby

27

4. Ø / Alle
Nord melder ruder billigst muligt,  
dog højest 3♦
♠
♥
♦
♣

D T
8 7 6 2
D T
E K D B 8

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E K 9 7 5 3 2
E 4
K
7 5 4
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VEST ØST VEST ØST

Norman Christiansen Villinger Bensby

2♣    (2♦)
4♠

1♠
3♠
pas

1ut   (2♦)
D
3♣
5♣

1♠
pas
2♠
4♣
pas

Hænderne har stik nok, hvis bare skuden  
kan styres i lilleslem. Projektet skulle vel  
være overkommeligt med 13 stik uden for 
ruderfarven.

Christiansen åbner med 1♠, og 2♣ fra Norman 
er udgangskrav. Nord stikker 2♦ ind, og Øst 
giver gas med 3♠, rimeligt med 10 kort i de 
meldte, sorte farver. Norman har ikke noget let 
bud. Han har stikpotentiale i klør og medløb i 
spar, men intet rødt cuebid. Han vælger at stive 
til 4♠, og Øst må kapitulere.

Bensby åbner også med 1♠, og Villingers 1ut  
er udgangskrav – den kender vi efterhånden. 
Men da Nord blander sig med 2♦, kommer der 
grus i maskineriet. Pas fra Øst viser tillæg,  
men tolkes som minimum. Vest dobler for 
at holde gryden i kog, og Øst viser først en 
enfarvet sparhånd og siden klørstøtte. 
 
Men da Vest har indtryk af at sidde over for  
en minimumshånd, ender udfordrerne i 5♣. 
Ikke den store forskel, men i Tvekampen kan 
en pind betyde alt, når slutstillingen skal  
gøres op.

Score Stilling

6♠, 6ut  .   .   .   10
6♣ .    .    .    .    .    .  9
5♠, 5ut  .   .   .   .  6
5♣ .    .    .    .    .    .  5
3♦D  .   .   .   .   .  2

Norman - 
Christiansen

33

Villinger – 
Bensby

32

5. V / ØV

♠
♥
♦
♣

3
B
K D B 6 5
E D 7 4 3 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K 9 6 5
E K D 9 6
E 7 2
5

VEST ØST VEST ØST

Norman Christiansen Villinger Bensby

1♣
2♣
2ut
pas

1♦
2♠
3ut

2ut
pas

6♦

Hvor højt skal man her? Meget afhænger  
af udspillet og hvilken hånd kontrakten 
ligger på. Topkontrakten er 6♦ i Øst, hvor 
vinderchancen afhængigt af udspil ligger 
over 50 procent.

Norman åbner som Vest med 1♣, og 1♦  
fra Christiansen viser hjerterfarve. Vest 
genmelder 2♣, og Øst beskriver sin hånd 
med 2♠. 2ut viser blot ruderhold – mon 
ikke – og 3ut afslutter budgivningen. Hvis 
man som Vest ikke vil reversere på sin hånd, 
er det måske en overvejelse at åbne med 1♦ 
og få vist begge minorfarver – valget er et 
spørgsmål om smag og behag. Her kan Vest 
vise sin seksfarve, og ruderne er jo stadig i 
spil med firfarve hos makker.

Bevæbnet med meldekasse er Lars Villinger klar til  
at tage hul på Tvekampen.
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Villingers 2ut-åbning viser mindst 5-5 i 
minorfarverne og 10-15 hp. Bensby håber 
på gode ruder hos makker og giver gas med 
6♦. Sådan! Og så endda på den rigtige hånd. 
Bensby viser rundens største Tvekampsnæse.

Udfordrerne snupper ti-tallet, mens mestrene 
får ni. Føringen på en pind er væk inden 
sidste spil.

Score Stilling

6ru (Ø)  .   .   .   10
4ut (V), 5ut (Ø)  .  9
4♥, 6♦ (V)  .    .    .  8
5♥ .    .    .    .    .    .  6
6ut, 5♦, 5ut (V)  .  5
6♥ .    .    .    .    .    .  3
5♣ .    .    .    .    .    .  2

Norman - 
Christiansen 42

Villinger – 
Bensby

42

6. V / ØV

♠
♥
♦
♣

K T 9 8 5 4
K D B 6
3
K 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

7 6 3 2
E 4
E D 5 4
E D 5 3

VEST ØST VEST ØST

Norman Christiansen Villinger Bensby

1♠
3♠
4♥
5♣
6♣
Pas

2ut
4♣
4ut
5♦
6♠

1♠
2♥
3♣
3♥
4♣
4♠
5♣
5♠

1ut
2♠
3♦
3♠
4♦
4ut
5♦
pas

10-kortsfit i spar, masser af kontroller og 
masser af stik. Det eneste, der mangler, er tre 

Efter mere end et år har vi nye mestre på tvekampstronen – Kim Bensby og Lars Villinger.
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honnører i trumf. Vi har alle været i dårligere 
slemmer, men denne er bedst at stå ude af. 
Helst i 4♠, men 5♠ er bedre end 6♠.

Norman åbner med 1♠, og Christiansens 2ut 
er udgangskrav med firkortsstøtte. 3♠ viser 
tillæg og single ruder, og 4♣ er et cuebid med 
stærk sleminteresse, hvor 3ut havde været 
”unserious”, altså lidt svagere. Vest viser  
hjerterkontrollen, og Øst tjekker esser.  
Vest viser et enkelt, og 5♦ spørger efter ♠D.  
Den viser Vest med 6♣, da han vurderer, at 
seksfarven i spar er lige så godt som trumf 
dame. 6♣ viser samtidig ♣K og så undgår 
mestrene ikke 6♠.

Udfordrerne indleder for fjerde gang med 
1♠-1ut, udgangskrav, og 2♥ fra Villinger viser 
hjerter eller en balanceret hånd. Øst bruger 
nu relæ fem gange og får oplyst: 6-4 i major, 
6412-fordeling, nul eller tre af fire esser, tre 
konger og en dame. Til slut spørger 5♦ fra 
Øst, hvilken dame der er tale om. 5♠ viser ♥D, 
og så ved Bensby, at slem er på grænsen. Han 

passer til 5♠ og lægger sejren i udfordrernes 
hænder efter et flot sæt fra begge par.

Resultatet sender Christiansen og Norman  
ud i kulden, men efter en meriterende
sejrsrække, der varede mere end år.  
Tak for mange gode meldinger fra senior- 
verdensmestrene og på gensyn til Villinger 
og Bensby i juleudgaven af Tvekampen.

Score Slutstilling

4♠ .    .    .    .    .    10
5♠ .    .    .    .    .    .  9
3ut (Ø)   .   .   .   .  8
6♠ .    .    .    .    .    .  7
6ut (Ø)   .   .   .   .  6
3ut (V)   .   .   .   .  5
5ut (Ø)   .   .   .   .  4
6ut (V)   .   .   .   .  3
3ut (V)   .   .   .   .  2

Norman - 
Christiansen

49

Villinger – 
Bensby

51

G
u
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p
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tTIDSPUNKT  Lørdag den 20.  
februar 2021, kl. 9:30 - men 
kom i god tid, da der er  
morgenbrød til de morgenfriske.

SPILLESTED  Grænsehallerne  
i Kruså.

PRÆMIER  Kontanter / vin og 
chokolade / Guldpoint.

TURNERING  Kvalifikation om 
formiddagen med 22 spil – finale 
om eftermiddagen med 33 spil.

TURNERINGSLEDER   
Lars Andersen

INDSKUD  300 kr. pr. person inkl. 
frokostbuffet og jubilæumskage.

TILMELDING  Via  
mbridge.dk/4440/  -  senest  
d. 05.02.2021

BETALING  Sydbank reg. 8065  
kto. 1077036 senest 10.02.21

Grænseegnens BK - 50 års Jubilæum

♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣  ♠  ♥  ♦  ♣

http://mbridge.dk/4440/
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NYT OM 

MESTERPOINT

Titelskift 
Her kan du se alle titelskift (undtagen tilføjelse af stjerner i forbindelse med eksisterende 
titler) i perioden 9. september til 7. oktober 2020. Følg også med på bridge.dk under 
Fanebladet ”Turneringer” og punktet ”Mesterpoint (MP)”. 

STORMESTER 
IVera Petersen, Reinholdt Bridge 581,52
 
FORBUNDSMESTER 
Svend Thaarup, Ruder Es, Hvidovre 258,36
 
KREDSMESTER 
Sys Nymand, Køge Bridge Klub 54,02
Vera Nybo Jensen, Herning Bridgeklub 62,85
Steen Krarup, Skive Bridge Klub 64,26
Peter Lauritsen, Viborg Ny Bridgeklub 65,34
Peter Nicolaisen, Kolding Bridge Center 70,06
Marianne Hammer, Haslev Bridge Klub 56,12
Rita Larsen, Sæby Bridgeklub 61,65
Elin Jørgensen, Skjern-Tarm Bridgeklub 66,60
Finn Løgager, Svendborg Bridgecenterclub 66,62
Annie Jensen, Blakset-Klubberne 55,02
Bjørn Bek, Københavns Bridge Klub 72,18
Birthe Dalgaard Sørensen, Bridgeklubben Bellevue 65,10
Elisabeth Sommer, Bridgeklubben Bellevue 68,76
Tanja Christensen, Gentofte Bridgeklub 50,23
 
DISTRIKTSMESTER 
Ole Gyrup, Holstebro Bridgeklub 30,46
Per Mark, Kjellerup Bridgeklub 30,12
Orla Hougaard, Køge Bridge Klub 30,08
Inge Mikkelsen 30,29
Aase Thomsen, Nakskov Bridgeklub 30,08
Poul Moes, Lyngby Bridge Klub 30,08
Jens Mortensen, Pandrup Bridgeklub 30,03
Karen Ludvigsen, Ølstykke Bridgeklub 30,29
Helle Jul Larsen, Langeskov Bridgeklub 30,52
Frank Sterup, Roskilde Bridge 1945 30,18
Svend Erik Jensen, Ruder Es, Hvidovre 30,01
Hanne Petersen, Dragør Bridge Club 30,02
Jette Groth Berntsen, Vestegnens Bridgeklub 30,09
Jytte Jochumsen, Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub 30,22
Jørgen Henriksen, Rønne Bridgeklub 30,44
Grethe Svendsen, Spar-2, Rønne 30,17
Cecilie Rølle, Ringkøbing Bridgeklub 30,25
Cecilie Bilde Kofoed, Aarhus BK 15,02
Kirsten Koefoed, Vestlolland Bridgecenter 30,43
Kirsten Tullberg, Egebjerg Bridgeklub 30,05
Marianne Thesbo, Bridgecenter Nordsjælland  30,20
Kai Korskilde, Sorø Bridgeklub 30,45
Inga Jensen, BK 75 Silkeborg 30,18
Anne Marie Jepsen, Thisted Bridgeklub 30,01
Anne Margrete Henriksen,  
Kerteminde Bridgeklub 30,15

Gorm Folmer-Petersen, Havdrup Bridgeklub 30,13
Hans Christoffersen, Blakset-Klubberne 30,05
Niels Ole Olsen, Rosenholm Bridgeklub 30,08
Kamma Ingvorsen, Vejen Bridgeklub 30,26
Jette Lunøe Frederiksen, Blakset-Klubberne 30,07
Mogens Nørregaard, Svaneke Bridgeklub 31,29
Birgit Berth, Sorø Bridgeklub 30,28
Thomas Thomasen, Støvring Bridgeklub 30,13
Annette Millinge, Svendborg Bridgeklub 30,07
Michael Dickenson, Viborg Esserne 30,10
Kirsten Parbst, Bridgecenter Nordsjælland  30,20
Elisabeth Lippert, Bridgecenter Nordsjælland  30,14
  
KLUBMESTER 
Pia Bro Christensen, Væggerløse Bridgeklub 2,08
Knud Evald, Aabenraa Bridge Center 2,24
Karl Hjortdal Jensen, Brovst Bridgeklub 2,13
Vibeke Agersted, Ringsted Bridgeklub 2,2
Henrik Nielsen, Enigheden, Sønderborg 2,21
Anette Jerris, Nykøbing F. Bridgeklub 2,37
Oda Petersen, Brædstrup Bridgeklub 2,12
Lars Chr. Elbrønd Pedersen, Læseforeningens 
Bridgeklub 2,03
Frank Kærgaard, Svaneke Bridgeklub 2,13
Birgit Horstmann 2,00
Tove Bjørn, Klub 96, BK for Rødding og Omegn 2,05
Olaf Vig, Hals Bridgeklub 2,02
Hans Peter Mikkelsen, Herning Bridgeklub 2,19
Ellen Thun, Kolding Bridge Center 2,09
Viggo Piil Petersen, Nykøbing F. Bridgeklub 2,33
Julie Sigsgaard, Blakset-Klubberne 2,69
Karin Thorsen, Ballerup Ældrebridge 2,30
Bente Jensen, Roskilde Bridge 1945 2,04
Jette Gravgaard, Klub 96, BK for Rødding  
og Omegn 2,18
Jette Thomsen, Løgstør Bridgeklub 2,22
Birgit Piil Pedersen, Nykøbing F. Bridgeklub 2,10
Monika Hostrup, Strandhuse Bridgeklub 2,05
Connie Arentsen, Næstved Bridgeklub 2,06
Grethe Barlund, Væggerløse Bridgeklub 2,02
Grethe Rose Rasmussen, Nyborg Bridgeklub 2,12
Susanne De Lichtenberg, Næstved Bridgeklub 2,07
Kirsten Buchbjerg 2,01
Kirsten Petersen, Næstved Bridgeklub 2,00
Ole Packness, Søborg Bridgeklub 2,24
Ole Brændgaard, Vejle BridgeCenter 2,23
Caja Budtz-Jørgensen, Blakset-Klubberne 2,26
Jane Planck, Bridgecenter Nordsjælland  2,01
Axel Vøgg, Aarhus BK 2,04
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Poul Holmgaard 2,26
Gerda Schmidt, Herning Bridgeklub 2,24
Hanne Grete Drost Hundebøll,  
Ældre Sagens Bridgeklub 2,01
Jutta Madsen, Islev Bridgeklub 2,07
Jørgen Boldt, Blakset-Klubberne 2,39
Dorthe J. Brandt, Bridgecenter Nordsjælland  2,04
Flemming Thurøe, Ældre Sagens Bridgeklub 2,06
Christian Kruse, Gentofte Bridgeklub 2,88
Bo Rårup Jørgensen 2,02
Kaj Andersen, Middelfart Bridgeklub 2,07
Kaj Stabell Jørgensen, Brædstrup Bridgeklub 2,29
Per Ebdrup, Odder Bridgeklub 2,06
Ella Rosthøj 2,68
Ulla Mikkelsen, Nykøbing F. Bridgeklub 2,03
Keld Elmegaard Mortensen,  
Østsjællands Bridgeklub 2,61
Jane Ballisager, Rønne Bridgeklub 2,16
Rene Krogh Jonassen, Brovst Bridgeklub 2,27
Anne Grethe Rasmussen, Nyborg Bridgeklub 2,05
Leif Arild, Horsens Bridgecenter 2,00
Erik Bendixen, Farum Bridgeklub 2,22
Carl Næsbøl, Haderslev Bridgecenter 2,16
Poul Sørensen, Nyborg Bridgeklub 2,13
Jørn Pedersen, Brædstrup Bridgeklub 2,01
Lars Madsen, Otterup Bridgeklub 2,10
Bent Rasmussen, Langelands Bridgeklub 2,01
Karen Müller 2,29
Søren Obel, Billund Bridgeklub 2,19
Niels Jørgen Nielsen, Morsø Bridgeklub 2,16
Helle Abildgaard, Nykøbing F. Bridgeklub 2,56
Britt Selvig, Slotsbridge - Hillerød 2,06
Klaus Lütze, Faxe Bridgeklub 2,56
Asmus Asmussen, Aabenraa Bridge Center 2,20
Stefan Evers-Gross, Herning Bridgeklub 2,13
Birgit Thye-Petersen, Toftlund Bridgeklub 2,07
Birgit Sjøgreen, Bridgeklubben Kongerne 2,03
Bitten Beck-Hansen, Nyborg Bridgeklub 2,04
Susanne Jagd, Aabenraa Bridge Center 2,08
Kirsten Hoffmeyer, Bridgeklubben 56, Silkeborg 2,31
Flemming Søndergaard, Nysted Bridgeklub 2,04
Per Birkemose, BK 51, Faaborg 2,08
Cora Madsen, Bridgecenter Nordsjælland  2,03
Lisa Herlet, Blakset-Klubberne 2,57
Rolf Nordsborg, Blakset-Klubberne 2,04
Koos van Zanden, Bridgeklubben Nord 2,04
Gert Roos, Blakset-Klubberne 2,06
Karen Rosenkrans, Blakset-Klubberne 2,16
David Florander, BK59 Holbæk 2,12
Niels Jørgen Englich, Holbæk Bridgeklub af 1949 2,04
Jacob Storch, Beder-Malling Bridgeklub 2,00
Lasse Mølholm Hansen, Mårslet Bridgeklub 2,31
Preben Blidegaard, Skjern-Tarm Bridgeklub 2,08
Birger Hoff, Bridgecenter Nordsjælland  2,12
Lisbeth Klingert, Blakset-Klubberne 2,27
Henning Horstmann 2,00
Kirsten Kleis, Mårslet Bridgeklub 2,04
Hans-Henrik Elofsson, Blakset-Klubberne 2,11

Husk, at du nu også kan læse 
medlemsbladet på din mobil
telefon eller tablet. 

Her kan du finde en hurtig vejledning til, hvor-
dan du downloader appen til din enhed:

Ved Apple:

1. Find din App Store på din enhed og åbn 
den

2. Skriv ”Dansk Bridge” i søgefeltet

3. Ud for appen ser du et ikon, der hedder 
HENT. Tryk på HENT.

4. Når appen er downloaded til din enhed, vil 
du se at der i stedet for HENT nu står ÅBN

5. Tryk på ÅBN

6. Nogle vil skulle bekræfte downloadingen 
med sit Apple ID, andre vil kunne nøjes 
med at bekræfte med touch identifikation

7. Appen ”Dansk Bridge” er nu tilgængelig på 
din enhed

8. Du vil i appen kunne læse medlemsblade-
ne fra maj 2018 på din mobil/tablet 

Dansk Bridge bliver tilgængeligt i app’en senest 
midnat til den 1. i hver måned. App’en er i læ-
sevenligt format, og det er muligt at zoome ind 
på teksten blot ved at trykke på den tekstdel, 
man ønsker at læse.

Det er nogenlunde samme fremgangsmåde 
hvis du har en Android enhed eller en Kindle. 

God læselyst ☺ 
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NYT FRA

Vind sølvpoint i din klub 
Nu har du igen chancen for at vinde sølvpoint.  
I uge 45 fra mandag den 2. november til  
fredag den 6. november afvikles klubsølv  
med turneringer hver dag. 

Klubsølv arrangeres af DBf, men spilles i de  
enkelte klubber. Alle klubber spiller med  
samme kortfordelinger, så resultaterne kan  
sammenlignes på landsplan. Der er sølvpoint  
til de bedste lokalt og guldpoint til topscorerne 
på landsplan. 
 
Forhåndstilmelding til klubsølv er ikke  
nødvendig. Du kan læse mere om turneringen 
på brige.dk under fanebladet "Turneringer". Gå 
ind under "Parturneringer", "Klubsølv 2020".

Topspillere skal forsvare  
Danmarks farver 
Udtagelseskomiteerne har udtaget  
landsholdstrupper til sæsonen 2020-21.  
P.t. er status på diverse mesterskaber usikker  
på grund af corona. Men hvis turneringerne 
bliver til noget, skal Danmarks repræsentanter 
findes blandt disse spillere:

Åben række
Lars Blakset – Søren Christiansen
Mikkel Larsen – Sejr Houlberg Jensen
Andreas Marquardsen – John Norris
Michael Askgaard – Kasper Konow
Henrik Caspersen – H.C. Graversen
Dennis Bilde – Emil Jepsen

Seniorrække
Flemming Dahl – Thomas Berg
Dorthe Schaltz – Peter Schaltz
Mads Grove – Henrik Norman Hansen
Jørgen Hansen – Steen Schou
Klaus Adamsen – Dennis Koch-Palmund
Knud-Aage Boesgaard – H.C. Nielsen

Damerække
Amalie Palmund – Charlotte Koch-Palmund
Lone Bilde – Helle Rasmussen
Dorte Cilleborg – Anita Buus Thomsen
Stense Farholt – Tina Ege

Mixed række
Marlene Henneberg – Jens Ove Henneberg
Signe Buus Thomsen – Peter Jepsen
Dorthe Schaltz – Peter Schaltz
Rikke Christensen – Nils Mønsted
Camilla Bo Krefeld – Johan Hammelev
Stense Farholt – Henrik Caspersen
 

Midtvejsmøde i Korsør 
Det årlige midtvejsmøde afholdes lørdag  
den 7. november i Korsør. På midtvejsmødet  
deltager valgte repræsentanter for DBf's  
distrikter. Repræsentanterne skal blandt andet 
drøfte budget for 2021, medlemsstatus og BC3. 
Læs mere om midtvejsmødet i december- 
nummeret af Dansk Bridge

Køb julegaver og støt bridge 
Ved at købe julegaver hos www.gavepartner.dk  
kan du spare op til 60 procent på kendte 
mærkevarer – og samtidig være med til at støtte 
bridgens udvikling. DBf har et samarbejde med 
Gavepartner, som ejes af ægteparret Dorthe og 
Peter Schaltz samt deres datter, Anne Mette.

Du kan se udvalget af blandt andet gaver,  
brugskunst og køkkenudstyr her:
www.shop.gavepartner.dk/dbf – brug  
koden "bridge".

Bridge og corona
På hjemmesiden har vi samlet alle  
informationer om bridge og corona. Find den 
samlede oversigt via forsiden af bridge.dk. 
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DIGITAL BRIDGE HJÆLPER
Ny app husker dine spil. 
Besøg www.techbridge.dk og bestil din DIGITAL BRIDGE 
HJÆLPER eller ring til Peter Hjortkjær på 3020 2932.

BRIDGE PÅ DEN GAMLE GAARD, STUBBERUP
5.-7. februar, 19.-21. marts, 14.-16. juni og 12.-14. juli
To overnatninger, fuld pension m/eftermiddags- og  
aftenkaffe samt undervisning og turnering kr. 2.085.
Steen Løvgreen, hanst4760@gmail.com

Danmarks 
Bridgeforbund

Dansk Bridge
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BRIDGE- 

HJØRNET

♠ ♥

♦♣

Vests hænder til Tvekampen
(Østs hænder findes på side 12)

1. N / Alle
Nord åbner med 3♠  
♠73 ♥K T853 ♦E K B53 ♣5

2. V / Alle
♠K B975 ♥B ♦E D B5 ♣B72

3. Ø / Ingen
♠K B ♥E B2 ♦E85 ♣K D B98

4. Ø / Alle 
Nord melder ruder billigst muligt, 
dog højest 3♦
♠DT ♥8762 ♦DT ♣E K D B8

5. V / ØV
♠3 ♥B ♦K D B65 ♣E D7432

6. V / ØV
♠K T9854 ♥K D B6 ♦3 ♣K2

KALENDER
NOVEMBER
2 -6   Klubsølv

8   Pokalturneringen, 2  runde 

14 -15  Åben division 

21 -22   Damedivision



- Nyhed!
Guadeloupe 15 dage. 
12. - 26/11 inkl. super ½-pension.
Fra: 15.600,- 

Alicante 8 eller 14 dage 
20. el. 27. dec på 4* hotel i centrum. 
Delvis pension og festmiddage. 
Varmeste sted i Europa om vinteren 
- oftest 18+ grader. 
(Afgænger af Covid-19) 
Fra 4.995.- 

Nytår Polen 
7 dage 3* wellnesshotel, 27/12-02/01 

underholdning. 
Fra kr. 5.500,- 
OBS: I år sejler vi t/r med bridge 
ombord!

Nytår på 4* Hotel Svendborg 
29/12-1/1. 1⁄2-pens, galla m. dans og 

 

Fra 4550,- 

Tenerife 
10. - 17. januar 4* i Puerto de la cruz. 
delvis. ½-pension, transfer og 
city-tour m. dansk lokalguide. 
Ofte 21+ grader. 
Fra kr. 4995,-    

Mallorca 10 dg bridge- og 
cykeltur 1/10 - 10/10. 3 dg 4* 
Nautic, 4 dg på på herregård og 2 
dg i Palma på 4*. Delv. pension. 
Cykler om dagen, og spiller bridge 
om aftenen. 
Fra 8995,- 

Reinholdt Bridge er klima bevidste. 
Vi køber et træ  pr. deltager!

Alle priser tillægges kr. 50,- der bl.a. dækker afgift til Rejsegarantifonden. 
OBS: Corona-afgift på 1,75% tilføjes rejsens pris!

41  41  51  96            info@reinholdt-bridge.dk            www.reinholdt-bridge.dk

SPONSORER

...sans for oplevelser
- rejser med undervisning og Bronzepoint, men uden handicapberegning

Blakset Bridgecenter

Nyhed: 
Køb din chokolade på 
webshop: 
MALEKUCHOCOLATE.DK

- 2021 -- Nyhed!
Mortensaften på 3* Hotel Falster.
6.-8. november. 2x3 retter, 1x 
frokost, bridge og undervisning alle 
dage.
Fra: 2495,-.

- Nyhed 
Weekend-bridge med Knut 
Blakset og Christian Reinholdt. 
12-14/3. 
Fuldpension, masser af bridge og 
undervisning. 
Tema: Parturneingstaktik.
Fra: 2995,-.

Påske på 3* Hotel Falster
1.-4. april.
3x 3-retter, 2x frokost, bridge og 
præmier.
Fra: Kr. 3350,-

- Nyhed
Berlin 22.-26/4.
Kørsel t/r i egen bus med spilleborde. 
Diverse ud�ugter og pension.
Pris: Se hjemmesiden.

- Nyhed 
Ø-hop med cykel i det Sydfynske:
9.-14 maj.
Lyø, Avernakø og Ærø. Inkluderet 
skøn vandretur.
Bor på 4* Hotel Svendborg.

- Nyhed
Kokkeskole og bridge på Samos. 
22.-29./5.
Lær det græske køkken at kende 
helt fra bunden med dygtig kok.
Inkl. vandreture og frokost på 
gourmet restaurant.
Fra: 8995,-

- Nyhed (14)-15-18/4 Besøg din 
skønne hovedstad, København.
Hotel Best Western, Hebron, Guidet 
tur i "Latinerkvarteret", havnerund-
fart, havnebussen til spektakulær 
restaurant, Assistenskirkegården, 
Christiansborgs Gobeliner. Mulighed 
for Tivoli. 
Pris og program på hjemmesiden.

- Nyhed
Færøerne med det hele.
31/5-6/6 
Kr. 15.995,-

Kursus på Samos i "Kampen ved 
bridgebordet" - bogen af Christian 
Reinholdt og Jacob Røn fra 2018. Fra 
12.-19. juni, Kursus i bogens tema på 
Samos. Helt nye opgaver og emner. 
Fly fra Kastrup. 
Fra kr. 8995,-.

Svendborg 4* Hotel Svendborg 
sommerkursus. 4-9/7. Lækker 
½-pension og undervisning ved 
Frederik Bjerregaard og Christian 
Reinholdt. 
Fra kr. 5195,-

- Nyhed! Norge – Vestlandet
3.-13/8.11 dages luksustur til Vestlan-
det i Norge med Lars Blakset og 
Christian Reinholdt, DFDS og 
Christians VIP-bus. Flotte hoteller, 
lækker mad, Hellesylt, Geiranger, 
Atlanterhavet, Kjenndalsbreen, lokale 
guider, vinsmagning, ka�e og øl i 
bussen, bridgeturnering, undervis-
ning og samtlige ud�ugter 
inkluderet. 
Fra kr. 15.995.-  

http://www.reinholdt-bridge.dk
http://www.reinholdt-bridge.dk
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