DM-vindere grebet af bridge
Birgit Petersen og Peter Autrup blev grebet af bridge med det samme, da parret begyndte at
spille sidste efterår. Lørdag blev de to kåret som vindere af DM for begyndere. Vibeke Hastrup
og Jens Petersen tog andenpladsen, mens Hanne Tolstrup og Jess Christensen vandt bronze.

Outsidere fører DM

Finurlige spil

Bag kulisserne

Mayer og Mogensen er
i spidsen ved halvtid

Uventet fejl gav TL’erne
svær afgørelse

Kom med i nogle af
festivalens maskinrum

Parhajer i farvandet ved Svendborg
Af Jan Nielsen
Efter førstedagen føres finalen i DM for
åben par af Jan Mayer og Poul Mogensen.
Parret var ikke blandt bookmakernes
favoritter før start, og det bliver spændende
at se, om københavnerne kan holde
forspringet søndag.

Vest

Nord

Øst

Morten
Klug

Emil Buus
Thomsen

Poul
Jesper B
Clemmensen Thomsen

4♥
pas

pas
pas
4♠

Efter Mayer og Mogensen følger en række
af the usual suspects. Men uanset om
outsiderne holder hjem, eller et andet par
spurter frem søndag, kan vi være sikre på,
at vinderne vil kunne berette om et langt
eventyr. De vil kunne fortælle om, hvor
grueligt mange mere eller mindre umulige
prøver de har måtte stå igennem mod
grumme farlige modstandere. Der er nemlig
mange parhajer i farvandet omkring
Svendborg, og en DM-sejr kræver ud over
dygtighed også held, en god psyke og en
smule fysik.

Morten Klug valgte den aktive tilgang
i meldeforløbet med en dobling af 4♥. Poul
Clemmensen flyttede til 4♠, og hverken Nord
eller Syd mente, de havde til en dobling.
Poul Clemmensen spillede omhyggeligt og
fik otte stik. Han blev belønnet med 12,6
point og en fin start på finalen. Den aktive
dobling fra Morten Klug gav gevinst, for ved
ikke mindre end 12 af de 20 borde fik NordSyd lov til at spille og vinde 4♥. Hvorvidt
doblingen var fornuftig eller ej, kan altid
diskuteres, men man kan ikke diskutere, at
det aktuelt var en yderst fornuftig beslutning
at være aktiv på Vests kort.

Lad os se, hvordan nogle af spillerne kom
i gang lørdag. Da jeg i første runde spurgte
venligt, om jeg måtte ugle, svarede en
grinende Poul Clemmensen: ”Nej du må ej.
Når du er ved bordet, får jeg altid dårlige
spil. Men så lad gå da i den her runde”.

1♣
D

Syd

pas
pas
a.p.

Poul Clemmensen og
Morten Klug kom godt
fra start med deres
aggressive stil.

Ole Raulund og makkeren Kell Krogh mødte
i runde 2 et af favoritparrene, nemlig Martin
Schaltz og Mathias Bruun. I spil 5 fik Martin
Schaltz tidligt i spillet lavet en ikke så
optimal aktion, så det skulle der rådes bod
på senere. Lad os kigge med på spil 4.

♦T 10 og tre gange spar fulgte, og så viste
Martin Schaltz, at han var på vej tilbage på
den samme rute mod 10 stik som de fleste
andre i feltet. Han spillede en lille klør til ♣9,
og dermed blev Syd slutspillet til at give
spilfører de sidste to stik. En lidt mere
dramatisk vej end ved de fleste andre borde,
men som bekendt fører alle veje til Rom.

Martin Schaltz var kommet i 3ut i vest og fik
♥5 ud fra Nord. Han lagde lavt fra bordet og
tog stikket hjemme på ♥K. Umiddelbart ser
der ud til at være en bred motorvej til 10 stik
med tre spar-, tre hjerter-, tre ruder- og et
klørstik – som det blev resultatet ved 16 af
de 20 borde. Bedste chance for tre ruderstik
er ifølge computeren en lille til kongen, og
derefter ruder til 10’eren. Martin Schaltz kom
på afveje i forhold til computerplanen ved at
spille ruder mod bordet, og da Nord lagde
lavt i anden hånd, tog ♦D stikket. Ruder
igen, hvor Syd kaldte i klør, gik til Nords
♦E over kongen. Nu valgte Ole Raulund
at undlade at spille klør igen på trods af
makkers kald og spillede i stedet en hjerter,
der blev taget med hjerter bonde. Nu kom
en ruder mere til Nords ♦B og endnu en
hjerter. Her er bordet inde på ♥E:
♠ 9732
♥D
♦7
♣3
♠ KD5
♥♦6
♣ E84

♠ ET6
♥♦T
♣ D92
♠ B84
♥♦♣ KBT7

I gårsdagens bulletin husker du måske, at
Stig Werdelin fortalte, at han var blevet lidt
mere forsigtig med at melde hårdt efter
udgange, efterhånden som alderen er blevet
mere fremskreden. Stig Werdelin spillede
i en årrække med Lars Blakset, og måske er
også Blakset begyndt at mærke alderen, når
der skal vurderes, om der skal meldes hårdt
efter udgangene.

Vest

Nord

Øst

Syd

Christian
Lahrmann

Mathias
Bruun

Lars
Blakset

Martin
Schaltz

1♠

pas
2♣

1♥
3♠

pas
a.p.

Ved alle andre borde endte ØV i 4♠,
men her vurderede Lars Blakset hånden
til ikke at kunne hæve. Måske på grund af
at ♣K sidder foran klørfarven, eller måske
fordi Lars Blakset snart træder ind
i senior-rækkerne?

Flere par har værktøjer til at vise trekortstøtte, og måske har Nord-Syd også
nogle muligheder i deres system. Men
i hvert fald valgte Syd at genmelde hjerter.
Efter ♣K ud gik der ikke mange sekunder,
inden Mathias Bruun krævede ni stik. Syv
par forsøgte sig i 3ut, og de blev straffet
med minus ni point, da resultatet blev
slået op på såvel den digitale som den
analoge grædemur.
Lars Blakset – melder han forsigtigere
med alderen?

Kontrakten vandt ni stik efter klør ud fra
Nord. Ved fem borde fik ØV foræret det 10.
stik i 4♠, så ni stik i 3♠ gav (kun) syv point
på barometret.

Som nævnt er parturnering sans-turnering,
og temaet optrådte også i den runde, hvor
Peter Fredin – Henning Østergaard som
Nord-Syd mødte Mathias Bruun – Martin
Schaltz. Vi skal se på to spil, hvor der blev
spillet 2ut og 3ut.

Parturnering er sans-turnering, og ifølge den
legendariske amerikaner Bob Hamman skal
man melde 3ut, hvis den melding er en af
flere mulige meldinger. At reglen ikke altid
gælder, viser dette spil fra samme runde.

I spil 10 havde Øst-Vest et specialværktøj
i meldekassen. Syd åbnede med 1♠, og nu
kunne Vest med ottefarve i klør melde 3♠ for
at vise en gående farve og samtidig spørge
efter hold i spar hos makker. Dermed blev
kontrakten 3ut i Øst. Efter ♦3 ud kunne Øst
efter 0,4 sekunder kræve ni stik.
Vest

Nord

Øst

Syd

Christian
Lahrman

Mathias
Bruun

Lars
Blakset

Martin
Schaltz

pas
pas
pas

pas
1♠
3ut

pas
2♣
a.p.

1♥
3♥

”Fik du det hele med, Jan?” spurgte
Henning Østergaard grinende. Ja, det
gjorde jeg, og der var faktisk kun fire par
i 3ut, hvor to endda fik 10 stik efter lille
spar ud fra Syd.

I spil 11 var det så Peter Fredins tur til at få
rollen som spilfører i sans, denne gang 2ut.

Nå, men når man nu har åbnet i fjerde hånd,
er det jo vigtigt at bliver positivt noteret.
Umiddelbart ser det ud, som om der er langt
til otte stik i 2ut. Men dels har vi en af de
mest kreative personer som spilfører, og
dels har Øst-Vest nok deltaget i et par
karaoke-arrangementerne på Kahytten, hvor
de må have sunget for på Beatles-sangen
”With a Little Help From My Friends”. Da
spillet var slut, kunne NS noteret otte stik
i 2ut efter ♦T ud til damen, kongen og esset.
Dermed blev der et spar-, fire hjerter- og tre
ruderstik til spilfører.

I min tid som bridgespiller lærte jeg noget
om en pearson-regel, der lød: Hvis du er
i fjerde hånd efter tre passer, skal du kun
åbne, hvis summen af honnørpoint og
antallet af spar giver mindst 15. Her havde
Henning Østergaard 11 honnørpoint og tre
spar, og da det var Henning Østergaard, der
i sin tid lærte mig at melde, var jeg sikker
på, at han ville passe i fjerde hånd, men ….

Thorvald Aagaard indledte sin bridgekarriere i starten af 1980’erne, og han
kvalificerede sig til DM i åben par i alle
årene fra 1983 til 2003. Siden hen har han
holdt en pause fra topbridge, men i år spiller
han i DM-finalen sammen med junioren
Daniel Brandgaard, der skal til EM på U21landsholdet i næste uge med Christian
Lahrmann som makker.

Vest

Nord

Øst

Martin
Schaltz

Peter
Fredin

Mathias
Bruun

pas
2♦
2♠

pas
2♥
2ut

pas
D
a.p.

Syd
Henning
Østergaard

1♥!
pas

Spillet blev kun passet ud ved to borde,
så tilsyneladende er det ikke alle, der spiller
med pearson-reglen.

Henning
Østergaard og
Peter Fredin
bruger
åbenbart ikke
pearson-reglen.

Daniel Brandgaard, en frisk junior

Så Daniel Brandgaard får værdifuld træning,
og Thorvald Aagaard får nogle gensyn med
den friske juniormeldestil.
”Når min juniormakker Daniel åbner med
3 i minor uden for zonen, forventer jeg, at
han kan have et ret vidt spænd fra en
dårlig femfarve og op til måske endda en
nogenlunde god syvfarve,” fortalte Thorvald

Aagaard i en af pauserne. ”Har du et spil til
at illustrere det?” spurgte jeg.

Ni par var i slem, seks par i 6♦ og tre par
i 6ut. Så det gav en god score bare at
melde slemmen.
Sigurd Lauge Pedersen og Stig Werdelin
fik over middel på spillet ved at doble
modstanderne i 5♦ og så endda ikke få
for klør es.
Flere har spurgt, hvorfor der ikke er BBOtransmission fra DM for åben par. Svaret er,
at det er der også hele søndag, hvor
afslutningen kan følges fra kl. 9, indtil sidste
spil er lagt i mappen omkring kl. 17.

Vest

Nord

Øst

Syd

Daniel
Brandgaard

Flemming
Madsen

Thorvald
Aagaard

Mads
Krøjgaard

3♦
pas
4ut

pas
4♦
pas

3ut
D
6♦

pas
4♠
a.p.

Alene uden for zonen i første hånd kunne
spærreåbningen være shaky, så Thorvald
Aagaard nøjedes med en forsigtig 3ut på
19 honnørpoint. Flemming Madsen havde
måske også været til karaoke og sunget
Beatles, eller også er Flemming bare en
bridgespiller, der ved, at ”bridge is a bidders
game,” så han meldte 4♦ for at vise begge
majorfarver. Doblingen fra Thorvald
Aagaard var for at vise, at 3ut ikke var for
sjov, og 4ut fra Daniel Brandgaard måtte jo
være naturlig og vise, at 3♦ også var sund.
Thorvald Aagaard sagde så:

Lars K. Nielsen og Flemming Poulsen kaldte
mig til side og forklarede, at nu havde de
fundet ud af, hvorfor der ikke var BBOtransmission fra første del af finalen. ”Hvad
er forklaringen så?” spurgte jeg.
”Jo, ser du, Jan. Du går rundt med ondt
i knæet, og vi kan jo se, at for at få strøm til
pc’en, er den koblet på en motionscykel. Da
du ikke kan træde den cykel med dit knæ,
må I jo finde en anden til at træde cyklen, og
han kan først komme i morgen. Simpel og
logisk forklaring, ikk’?” grinede de to
forsvarende danmarksmestre.
Ja-ja, den der ler sidst, ler bedst. Det bliver
en spændende finale i morgen.

”Ja, jeg burde jo nok have meldt 6ut.”
Ved mindst et andet bord åbnede Vest med
3ut, som viste en gående minorfarve. Hvis
det var tilfældet, og ØV har en aftale om,
at 3ut viser en gående syvfarve uden
sideværdier, må 6ut være den rigtige
melding på Østs kort.

BBO-setup til transmissionen i morgen.

Spiller fra Sydney fik jubilæumsvin
Af Erik Wied

Man skal turde begå fejl sammen
Af Erik Wied
For 10 måneder siden dukkede Birgit
Petersen og Peter Autrup op i Bridge 83
i Slagelse for første gang. Inden længe
var de to grebet af spillet – og lørdag
eftermiddag blev parret kåret som
danmarksmestre for begyndere.
”Vi nærmer os pensionsalderen, og så
skulle vi have noget at lave sammen,”
fortæller Peter Autrup, og hans kone
supplerer: ”Det er vigtigt at få udfordringer
og bruge hjernen for ikke at gå i stå.”
Birgit Petersen og Peter Autrup aftalte fra
begyndelsen, at når de kom hjem fra bridge,
skulle de ikke være uvenner. Aftalen er –
næsten – blevet overholdt. ”Man skal turde
begå fejl sammen,” som Peter Autrup siger.
Om to måneder tager han hul på tilværelsen
som pensionist – og har ved den lejlighed
tænkt sig at spille to gange om ugen. Birgit
har lidt længere tid tilbage på arbejdsmarkedet og nøjes indtil videre med én
gang. Peter glæder sig til at spille mere:

Birgit Petersen og Peter Autrup på toppen.
Sølvmedaljerne gik til Vibeke Hastrup og
Jens Petersen, mens Hanne Tolstrup og
Jess Christensen blev nummer tre.

”Jeg bliver bedre og bedre til at forstå spillet.
Jeg kan godt lide at melde og har opdaget,
at det ikke altid gør noget, når jeg går ned
i en kontrakt, fordi modstanderne kan vinde
noget på deres led. Det kan også ske, at jeg
får presset dem for højt op, så de går ned,”
fortæller Peter Autrup
Et eksempel på Peter Autrups friske stil
dukkede op i løbet af DM-turneringen:
Ø / Alle
♠ KD64
♥ B7
♦ 982
♣ E832
♠ BT85
♥ KD8
♦ KB5
♣ 654

♠ E932
♥ 954
♦ T74
♣ DT7
♠7
♥ ET632
♦ ED63
♣ KB9

Vest

Nord
Peter
Autrup

Øst

pas
pas
a.p.

1♠
3♣

pas
pas

Syd
Birgit
Petersen
1♥
2♦
3ut

Vest spillede ♦5 ud til damen. Syd trak ♥E
og spillede hjerter igen. Vest forsøgte sig
med et klørskift, men det var ikke sagen.
Syd rejste hjerterfarven og endte med 10
stik og en deltop.

Finurlige spil fra festivalen
Af Charles
Det sker ikke så sjældent, at der opstår en
blokade i bridge. Men flere jyske deltagere
i åben par blev udsat for en blokade, før
de nåede frem til Svendborg, da en stor
lastvogn stod på tværs og blokerede den
vestfynske motorvej. Heldigvis kunne
substitutter træde ind i de første par runder,
hvor der var flere finurlige spil.

allerede havde meldt pas. Syd blev så dømt
til at passe, ligesom Nord skulle passe
resten af meldeforløbet.
Ved hjælp af stayman kom ØV i 3ut, da Vest
klogelig undertrykte sin femfarve i hjerter
med de få honnørpoint. Flere kom da også
galt af sted ved at melde 4♥, der gik ned, da
NS tog en spartrumfning.
Der kom ♦3 ud til ♦B, og en spar hjem til ♠D
holdt stik. ♥B løb til ♥K, og nu blev Nord
pålagt en straf, jeg ikke har hørt om før, idet
spilfører kunne forbyde Nord at spille tilbage
i en bestemt farve efter eget valg.
Nord fik dog lov at spille tilbage i en vilkårlig
farve, og Nord trak klogeligt ♠E og ♠K, da
der ellers var 11 stik.
10 stik gav dog 82 % til ØV.

Vest

Nord

Preben
Taasti

2♣
2ut

Øst

Syd

Charles

1♣
pas
pas

1ut
2♠
3ut

Det er i øvrigt den tyndeste 1♦-melding,
jeg har set efter 1ut.

1♦/pas
pas
a.p.

Syd meldte først 1♦ efter 1ut, men da Nord
gjorde opmærksom på den utilstrækkelige
melding, nåede Syd at rette meldingen til
pas, inden vi fik tilkaldt turneringslederen.
Det viste sig faktisk at være en meget
sjælden lovparagraf, der skulle i
anvendelse, og to-tre turneringsledere med
flere forskellige sprog kom til bordet. Da
Vest ikke ville acceptere 1♦, fik Syd ikke lov
til at gøre meldingen tilstrækkelig, da han

Charles og Preben Taasti satte
turneringslederne på en vanskelig opgave
ved ikke at acceptere 1♦-indmeldingen.

Vest

Nord

Øst

Preben
Taasti

pas
4♠

pas
5♦

Syd
Charles

1♠
5♠

2ut
a.p.

2ut viste begge minorfarver. Der kom ♣E ud,
og et trumfskift holder kontrakten i 11 stik.
16 par meldte 6♠, men kun fire par fik lov at
vinde. Tre par blev doblet i 6♦ og afleverede
500, mens fire par gik planken ud i 7♦, der
kostede 800.

Kan du skaffe nogle esser?

Jeg mødte Helle
Rasmussen og Lone
Bilde på vej til en runde,
og Helle spurgte
smilende, om jeg ikke
kunne skaffe nogen
esser.

Jeg uglede første spil, hvor damernes
problemer med esserne fortsatte.

Vest

Nord

Øst

Helle
Rasmussen

2♥
3♠
4♥

pas
pas
pas

Syd
Lone
Bilde

2ut
3ut
6♥

pas
pas
a.p.

2♥ viste 5-5 i majorfarverne. 13 stik var ikke
til at røre, og trods manglende esser fik
damerne 63 % på spillet, da en del meldte
6ut, og fire par var i storeslem.
Daniel Brandgaard og Thorvald Aagaard
meldte som de eneste 7ut, dog efter en lille
systemmisforståelse. Daniel Brandgaard
bedyrer imidlertid, at parret også havde
meldt 7ut efter systemet.
Vest

Nord

Daniel
Brandgaard

pas
3♥
4ut
5ut
6♥
7ut

Øst

Syd

Thorvald
Aagaard

pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

2ut
3♠
5♣
6♦
7♠

pas
pas
pas
pas
pas
pas

Efter en overførsel spurgte Vest efter esser,
og Øst viste et eller fire. 5ut forhørte sig om
specifikke konger, og 6♥ spurgte efter ♥K.
Efter 7♠ kunne Daniel Brandgaard tælle 13
stik, 10 i major og tre i minor.

Leo Petersen fik chancen

Vest

Nord

Karl
Lasthein
1♠

2♥
4♣
4ut
6ut!

Øst

Syd

Viktor
Kolding

pas
pas
pas
pas
a.p.

2♣
3♠
4♦
5♠

pas
pas
pas
pas

Juniorne Karl Lasthein og Viktor Kolding var
et af de to par, der meldte 6ut. 2♣ var
udgangskrav. 3♠ viste 16+ og triple spar.
Derefter fulgte cuebids og 4ut efter esser.
Udspillet var ♦D, og 13 stik gav 98 %.

Skvis i bronzeturnering
Fynboerne Finn Pedersen, Thomas Hald,
Jens Kjeldsen og Kjeldsen hyggede sig
i spisepausen. De fortalte om et spil, hvor
Leo Petersens teori om, at udspiller altid bør
trække et es mod lilleslemmer holdt vand,
men der var bare et problem.

Standardkontrakten 6♠ lå nemlig i vest ved
14 borde. Stort set alle fik ♦D ud, og så var
der 13 stik. Ved to borde lå 6♠ i øst, men
kun den ene syd spiller servede med ♥E.
12 stik i spar gav 72 % til NS, mens 13 stik
blot gav 37 %.

John Oris fra festivalledelsen spillede årets
første bronzeturnering, men spillet, jeg
uglede, var mere interessant ved
nabobordet.

Vest

Nord

Øst

Knud
Letort

Kamma
Poulsen

Hans
Letort

pas
2♥
a.p.

pas
2♠

1♥
3♥

Syd
Ditte
Ødegaard

1♠
3♠

Der kom ♥K ud fulgt af ♥9 til ♥E. Øst trak ♣E
og spillede ♣6 til ♣K. Vest fortsatte i klør,

som spilfører dækkede med ♣B. Øst
trumfede og blev overtrumfet af Syd. Syd
spillede spar til Østs es. Øst returnerede
spar, hvorefter Syd trak de resterende
trumfer og ♥D. Vest var favorit til at have ♦D.
Men i stedet for at gætte udførte Syd en
skvis. Syd trak først ♦E og derefter den
sidste trumf. Vest kunne ikke holde både
♦D7 og ♣10 foran bordets ♦K10 og ♣9.
En ned til -100 gav et godt spil, da ØV
havde 110 i 2♥.

Nord spillede ruder til ♦E og mere ruder,
men begge honnører sad bagpå, så det
endte med ni stik og 66 % til ØV.
For at vinde 10 stik skal ruderne løses.
Det lykkedes to par at melde og vinde 4♥.

Førerpar meldte forsigtigt
Midt på eftermiddagen førte Søren
Caspersen og Henrik Caspersen, og jeg
uglede to spil fra runden mod Ole Berg
og Søren Koch.

S. Caspersen, Søren Koch, Henrik
Caspersen og Ole Berg

Sparhold eller ej

Vest

Nord

Øst

Søren
Koch

Henrik
Caspersen

Ole
Berg

1♣

1♥
2♥

pas
a.p.

pas

Syd
Søren
Caspersen

2♦

Efter 2♥ havde Søren Caspersen en
disciplineret pas.
Der kom ♣D ud til ♣E fulgt af ♥7 til ♥D og
♥E. Henrik Caspersen spillede mere trumf,
og inde på ♥K fulgte klør til ♣K.

Vest

Nord

Øst

Søren
Koch

Henrik
Caspersen

Ole
Berg

1ut
3ut

a.p.

Syd
Søren
Caspersen

2♠

Ole Berg opvurderede Øst-hånden til en
15-17-ut. 3ut blev forklaret som en hånd, der
typisk har sparhold – eller håber på, at
makker har sparhold.
Søren Caspersen servede bedst muligt
med ♠D til ♠K. Ole Berg testede klørene,
men måtte konstatere, at farven desværre
ikke sad jævnt. Men da Syd havde vist
6-4 i de sorte farver, var der store chancer
for, at Nord sad med ♥D. Ole Berg trak
derfor ♥K og kneb i hjerter. På den

måde slap han med en ned, hvilket næsten
gav middel.
I det tredje spil i runden, som jeg ikke så,
stod to gange Caspersen i 4♥ med
storeslem i kortene. Storeslem var meldt
ved fire borde, og de fleste var i lilleslem.
Spillet gav derfor 84 % til ØV.
Ole Berg og Søren Koch scorede i alt 66 %
på runden, hvilket sendte Henrik og Søren
Caspersen et par pladser nedad i tabellen.

Festivalen bag kulisserne
Af Erik Wied

Styr på aftalerne - 9
Af Ole Berg Kristensen
Læs gerne artiklen ”Styr på aftalerne – 1” før du
læser denne artikel. Den findes i bulletinen for
lørdag den 9. juli

Spørgsmål 2:
Her er fire alternativer, hvoraf de første tre
er de samme som i spørgsmål 1:

Tre hurtige spørgsmål:
-

Der kan meldes 1ut på alle hænder uden
firfarve i major, også 3343.

-

Det lover firfarve i klør at melde 1ut.

-

Det lover normalt femfarve i klør at
melde 1ut, men kan dog være 3334
(2344 melder 1♦).

-

1ut er blot for at spille og kan sågar
indeholde firfarve i major.

1) 1♣ – (pas) – 1ut
Hvad betyder 1ut?
2) 1♣ – (D) – 1ut
Hvad betyder 1ut?
3) 1♣ – (pas) – 1ut – (pas)
3♣
Hvad betyder 3♣?
Gennemgang af alternativer

Spørgsmål 3:
Der er to alternativer:

Spørgsmål 1:

-

Tillæg og lang klørfarve.

Temaet her er, om man sommetider melder
1ut med firfarve i ruder. Og om antallet af
klør har indflydelse på om, om der kan være
firfarve i ruder.

-

Minimum og blot ønske om at konkurrere
i 3♣.

De tre umiddelbare muligheder er:
-

1ut kan meldes på alle hænder uden
firfarve i major, også for eksempel 3343.

-

Det lover firfarve i klør at melde 1ut.

-

Det lover normalt femfarve i klør at
melde 1ut, men kan dog være på 3334
(2344 melder 1♦).

Mine anbefalinger
Spørgsmål 1:
Min klareste anbefaling er ikke at vælge det
første alternativ.
Om I så foretrækker den ene eller den
anden variant er nok nærmest et
temperamentsspørgsmål.
Spørgsmål 2:
Min anbefaling er at vælge det samme som
under spørgsmål 1. Alternativt kan 1ut være
for at spille og indeholde firfarve i major.

Spørgsmål 3:

Begrundelse for mine anbefalinger

Det er min klare anbefaling at spille med,
at 3♣ blot viser interesse i at konkurrere.
Meldingen bør ikke være inviterende
til udgang.

Husk dette afsnit kan springes over, hvis du
allerede har lavet en aftale med makker.

Tjekliste:
Spørgsmål 1:
1♣ – (pas) – 1ut
Hvad betyder 1ut?
-

1ut kan meldes på alle hænder uden
firfarve i major, også for eksempel 3343.

-

Det lover firfarve i klør at melde 1ut.

-

Det lover normalt femfarve i klør at
melde 1ut, men kan dog være på 3334
(2344 melder 1♦).

Spørgsmål 1:
Det er en god idé at lade 1ut vise klørstøtte,
fordi det generelt er godt at støtte makker.
Når makker får støtte, kan han lettere
konkurrere senere i meldeforløbet.
Spørgsmål 2:
Hvis I vælger det samme som under
spørgsmål 1, er aftalen nemmest at huske.
Men der er samtidig gode argumenter for at
melde 1ut på 6-9 jævne honnørpoint med
et par gode hold i de andre farver. På
de hænder, hvor der ikke er klørfit, er
sandsynligheden for, at I skal spille i sans
øget betydeligt.

Spørgsmål 2:
1♣ – (D) – 1ut
Hvad betyder 1ut?
-

Der kan meldes 1ut på alle hænder uden
firfarve i major, også 3343.

-

Det lover firfarve i klør at melde 1ut.

-

Det lover normalt femfarve i klør at
melde 1ut, men kan dog være 3334
(2344 melder 1♦).

-

1ut er blot for at spille og kan sågar
indeholde firfarve i major.

Spørgsmål 3:
4) 1♣ – (pas) – 1ut – (pas)

3♣?
Hvad betyder 3♣?
-

Tillæg og lang klørfarve.

-

For at konkurrere.

Samtidig er sandsynligheden for en 4-4-fit
i major faldet. Og selv når den er der er fit,
vil farven ofte sidde 4-1 imod, idet doblingen
lover major.
I skal selvfølgelig huske, at bare fordi
I systematisk kan melde 1ut med firfarve
i major, skal I stadig kun gøre det på
velegnede hænder. Pas er også tilladt.
Spørgsmål 3:
I bør spille med, at 3♣ ikke er inviterende,
fordi der er så mange andre muligheder
med en inviterende hånd – faktisk alle andre
meldinger på totrækket end 2♣.
Hvis I er nødt til at passe eller kun melde
2♣ med klørfit, bliver det for nemt for
modstanderne at konkurrere. Men igen
– I skal have den rigtige hånd til 3♣.
Og klørlængden skal være afstemt med
svarene på spørgsmål 1 og 2.

Dagens program - søndag den 17. juli
09.30 - 17.00

Danmarksmesterskabet for åben par

10.00 - 13.30

Bronze parturnering 27

Magisk tavle skabte nyt par

Christine Hostbo (til venstre) manglede en makker til begynderfestivalens turnering. Hun skrev sit navn
på tavlen ved receptionen, og snart meldte Ulla Jørgensen sig. Ulla har lært spillet af sin ven, Aksel,
mens Christine er begyndt sidste efterår. Parret fik en flot femteplads, og et nyt makkerpar var skabt. De
to har planer om at spille sammen fremover, både på nettet og privat – og Aksel må gerne være med.

Dansk Bridgefestival
DM for åben par
Slutstilling, sektion 2
A-rækken

Handicap-gennemsnit: 6,78

Par Spillere
20 Jan Mayer (Søborg Bridgeklub)
Poul Mogensen (Bridgeklubben HCØ)
35 Henrik Caspersen (Aarhus BK)
Søren Caspersen (Aarhus BK)
33 Mathias Bruun (Blakset-Klubberne)
Martin Schaltz (Blakset-Klubberne)
14 Anders Hagen (One-eyed Jacks)
Flemming Danielsen (One-eyed Jacks)
7 Søren Koch (One-eyed Jacks)
Ole Berg Kristensen (One-eyed Jacks)
9 Peter Fredin (Studenterforeningens BC )
Henning Østergaard (Fjends Bridgeklub)
31 Camilla Bo Krefeld (Aarhus BK)
Johan Hammelev (Aarhus BK)
6 Kell Krogh (Rødovre Bridgeklub)
Ole Raulund (One-eyed Jacks)
17 Christian Lahrmann (Studenterforeningens BC )
Lars Blakset (Blakset-Klubberne)
3 Daniel Brandgaard (Rødovre Bridgeklub)
Thorvald Aagaard (Rødovre Bridgeklub)
15 Mikkel Møller Larsen (One-eyed Jacks)
Mathias Møller Larsen (One-eyed Jacks)
16 Emil Buus Thomsen (Aarhus BK)
Jesper Buus-Thomsen (Odense Bridgeklub)
38 Flemming Madsen (Bridgeklubben Nord)
Mads Krøjgaard (Spar K, Esbjerg)
32 Kasper Billy Jacobsen (One-eyed Jacks)
Mads Eyde (Blakset-Klubberne)
10 Christian Fischer (Young Sharks)
Christian Snabe (One-eyed Jacks)
11 Henrik Kruse Petersen (Studenterforeningens BC )
Thomas Berg (One-eyed Jacks)
13 Peter Jacobsen (Rødovre Bridgeklub)
Erling Munk Nielsen (Rødovre Bridgeklub)
22 Øjvind Hulgaard (Aarhus BK)
Jesper Gad (Aarhus BK)
36 Morten Klug (Bridgeklubben Nord)
Poul Clemmensen (Bridgeklubben Nord)
19 Jørgen Røhl (BK 51, Faaborg)
John Andersen (BK 51, Faaborg)
5 Jan Pedersen (Aarhus BK)
Ulrik Zeeberg (One-eyed Jacks)
2 Rikke Skov Mønsted (Aarhus BK)
Nils Mønsted (Aarhus BK)
34 Ginette Blansjaar (Bridgeklubben Nord)
Erik Christensen (Vodskov Bridgeklub)
12 Sigurd Lauge Pedersen (One-eyed Jacks)
Stig Werdelin (One-eyed Jacks)
21 Thorkild Andersen (Kibæk Bridgeklub)
Torben Agersnap (Ikast Bridgeklub 75)
40 Flemming Poulsen (One-eyed Jacks)
Lars Kirkegaard Nielsen (Young Sharks)
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16-07-2022
DM Åben par finale

Sektion
107,9 57,9%

MP

Pl.
2

Turnering Pl.
222,9 58,9% 1

52,4 53,8%

10

166,8 56,7%

2

142,5 60,4%

1

150,6 56,0%

3

76,1 55,6%

5

138,4 55,5%

4

55,9 54,1%

9

120,2 54,8%

5

10,1 50,7%

21

118,5 54,7%

6

86,7 56,3%

4

90,5 53,6%

7

57,8 54,2%

8

88,1 53,5%

8

36,5 52,7%

13

79,7 53,2%

9

9,7 50,7%

22

75,5 53,0% 10

16,8 51,2%

19

66,4 52,6% 11

0,5 50,0%

24

64,9 52,6% 12

30,5 52,2%

16

64,2 52,6% 13

42,5 53,1%

11

48,5 51,9% 14

32,8 52,4%

14

48,1 51,9% 15

10,2 50,7%

20

46,3 51,8% 16

23,1 51,7%

18

45,1 51,8% 17

36,9 52,7%

12

34,5 51,4% 18

65,9 54,8%

7

31,6 51,3% 19

24,5 51,8%

17

28,8 51,1% 20

-25,5 48,1%

27

21,7 50,9% 21

-79,5 44,2%

33

7,8 50,3% 22

90,7 56,6%

3

-0,6 50,0% 23

-4,1 49,7%

26

-1,1 50,0% 24

31,9 52,3%

15

-24,1 49,0% 25

-0,9 49,9%

25

-25,3 49,0% 26
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28 Kjeld Hansen (Studenterforeningens BC )
Preben Schmidt (Blakset-Klubberne)
1 Nils Grove (Næstved Bridgeklub)
Anders Krog (Næstved Bridgeklub)
23 Thomas Mathiasen (Aarhus BK)
Claus Hastrup (Aarhus BK)
30 Ole Vøgg Veje (Skive Bridge Klub)
Poul Bo Madsen (Struer Bridgeklub)
39 Jan Petersen (Kalundborg Bridgeklub)
Thomas Nielsen (Kalundborg Bridgeklub)
37 Lars Peter Damgaard (Aarhus BK)
Preben Taasti (Aarhus BK)
18 John Møller Jepsen (Varde Bridgeklub)
Flemming Jørgensen (Vejle BridgeCenter)
24 Henrik Rübner-Petersen (Ballerup Bridge Club)
Michael Rübner-Petersen (Ballerup Bridge Club)
8 Steven Sidelmann Basnov (Holstebro Bridgeklub)
Jan Tino Knudsen (Holstebro Bridgeklub)
26 Jesper Kampmann (Blakset-Klubberne)
Lars R. Mathiesen (Blakset-Klubberne)
4 Niels Kristian Kristensen (Silkeborg Bridgeklub)
Torben Dalsgaard-Hansen (Viborg Ny Bridgeklub)
25 Frank Kristensen (Fjends Bridgeklub)
John Høgh (Fjends Bridgeklub)
29 Tonni Kjær (Bridgeklubben Nord)
Keld Kjær (Bridgeklubben Nord)
27 Kim P. Sørensen (Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub)
Allan Christiansen (Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub)
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-117,5 41,4%

38

-31,8 48,7% 27

5,1 50,4%

23

-36,6 48,5% 28

69,5 55,1%

6

-67,3 47,3% 29

-34,7 47,5%

28

-69,9 47,2% 30

-47,9 46,5%

29

-89,2 46,4% 31

-57,7 45,8%

30

-89,9 46,4% 32

-93,7 43,2%

37

-97,4 46,1% 33

-66,3 45,2%

32

-102,6 45,9% 34

-80,1 44,1%

34

-114,8 45,4% 35

-89,4 43,5%

35

-140,7 44,4% 36

-92,5 43,2%

36

-164,2 43,5% 37

-59,9 45,6%

31

-170,2 43,2% 38

-131,5 40,4%

40

-232,8 40,7% 39

-127,7 40,7%

39

-292,9 38,3% 40
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Dansk Bridgefestival
DM for åben par
Slutstilling, sektion 2
A-rækken

Handicap-gennemsnit: 15,46

Par Spillere
Sektion
3 Henrik Frydenlund Rosthøj (12,68) (One-eyed Jacks)
190,0 61,5%
Palle Reimann (-1,69) (Spar K, Esbjerg)
36 Torben Sværke (16,35) (Ballerup Bridge Club)
96,0 55,8%
Peter Krogh (16,02) (Bridgeklubben HCØ)
44 Nikolaj Krefeld Hammelev (9,94) (Aarhus BK)
169,0 60,2%
Niels Christian Hammelev (9,63) (Vejle BridgeCenter)
26 Peter Boel Nielsen (13,66) (Fjends Bridgeklub)
93,0 55,6%
Eli Christensen (11,72) (Fjends Bridgeklub)
23 Jens Kjeldsen (9,87) (Bridgeklubben af 1936, Odense)
72,0 54,3%
Kjeld Kjeldsen (12,15) (Bridgeklubben af 1936, Odense)
17 Mogens Boysen (16,02) (Akademisk Bridgeklub, Århus)
78,5 54,7%
Peter Laursen (9,45) (Bridgeklubben Bellevue)
27 Jan Andersen (20,53) (Vejle BridgeCenter)
149,0 59,0%
Niels Krøjgaard (-3,68) (Akademisk Bridgeklub, Århus)
15 Dan Mungaard (10,62) (Studenterforeningens BC )
-18,5 48,9%
Michael Staub (10,62) (Ballerup Bridge Club)
41 Kim Nørgaard Nielsen (11,89) (Studenterforeningens BC )
66,0 54,0%
Dan Nybo Jensen (7,65) (Studenterforeningens BC )
12 Birgitte Rønn (13,13) (Studenterforeningens BC )
63,3 53,8%
Tyge Fogh (15,04) (Holte Bridgeklub)
28 Bo Lønberg Bilde (4,38) (One-eyed Jacks)
37,0 52,2%
Lone Bilde (5,75) (One-eyed Jacks)
30 Peter Hven (20,90) (Ikast Bridgeklub 75)
48,0 52,9%
Henrik Duncan-Hven (19,26) (Ikast Bridgeklub 75)
39 Erik Rolf Olson (17,31) (Hjerter Dame, Birkerød)
57,0 53,4%
Tommy B. Olsen (11,22) (Hjerter Dame, Birkerød)
33 Jannich Laursen (26,57) (Ballerup Bridge Club)
89,0 55,4%
Michael Hvass Miller (11,53) (Ballerup Bridge Club)
25 Lars Therkildsen (13,34) (Bridgeklubben Nord)
122,0 57,4%
Daniel Ravn Tylvad (7,05) (Aalborg Bridgeklub)
46 Nis Rasmussen (17,13) (Spar K, Esbjerg)
-43,0 47,4%
Bjarne Juul Nissen (10,48) (Spar K, Esbjerg)
22 Vilhelm Christiansen (16,44) (Bridgeklubben Nord)
31,6 51,9%
Per Frederiksen (14,87) (Hobro Bridgeklub)
37 Chris Demant (11,57) (Morud Bridge Klub)
-19,0 48,9%
Henrik Demant (8,35) (Morud Bridge Klub)
49 Helle Simon Elbro (17,59) (Ballerup Bridge Club)
121,0 57,3%
Steen Mølgaard (14,53) (Farum Bridgeklub)
45 Anja Serritzlew (10,81) (Slotsbridge - Hillerød)
7,0 50,4%
Peter Byrgesen (9,99) (Slotsbridge - Hillerød)
38 Niels Tofte (11,84) (Søborg Bridgeklub)
108,0 56,5%
Ole Stohn (13,93) (Søborg Bridgeklub)
2 Margrethe Rykov (21,17) (Blakset-Klubberne)
-54,0 46,7%
Per Lund Thomsen (13,42) (Fjends Bridgeklub)
13 Bjarne Mortensen (8,59) (Fjends Bridgeklub)
66,5 54,0%
Morten Køhler Jensen (15,60) (Fjends Bridgeklub)
35 Fie Fischer (17,37) (Vejle BridgeCenter)
100,0 56,0%
Andreas Andersen (15,62) (Vejle BridgeCenter)
31 Finn Pedersen (15,49) (Bridgeklubben af 1936, Odense)
-118,0 42,9%
Thomas Hald Nielsen (15,59) (Bridgeklubben af 1936, Odense)
4 Nikolaj Zeeberg (9,14) (Slotsbridge - Hillerød)
-25,0 48,5%
Andreas Rolf-Larsen (16,63) (Rødovre Bridgeklub)
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2
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2
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-0,56

3

-0,56

9
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4

-0,28

12
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5

-0,45
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-0,85

6

-0,72

3
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-0,25

7

0,48

29

137,2 54,5%

-0,50

8

-0,14

14

104,9 53,5%

-0,13

9

-0,42

15

100,6 53,3%

-0,66

10

0,41

19

99,0 53,3%

0,50

11

-0,70

17

95,0 53,1%

-1,38

12

-0,38

16

93,0 53,1%

-0,61

13

-0,96

10

77,0 52,5%

-1,07

14

-0,62

4

77,0 52,5%

0,08

14

0,46

33

72,6 52,4%

-0,43

16

-0,27

20

61,8 52,0%

-0,54

17

0,53

30

59,0 51,9%

0,19

18

-1,01

5

58,8 51,9%

-0,52

19

0,29

24

33,7 51,1%

0,37

20

-0,69

6

27,0 50,9%

0,16

21

0,31

35

17,0 50,6%

-0,41

22

-0,31

13

16,8 50,6%

0,28

23

-0,87

7

14,0 50,5%

-0,20

24

0,94

44

11,0 50,4%

-0,17

25

0,38

32

11,0 50,4%

0,22

25
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6 Viktor Kolding (21,65) (Bridge 83, Slagelse)
11,0 50,7%
Karl Lasthein (17,62) (Svendborg Bridgeklub)
34 Else Waage (28,05) (Nykøbing F. Bridgeklub)
18,0 51,1%
Christian Patric Vaqué (19,95) (Nykøbing F. Bridgeklub)
43 Karsten Meiland (14,41) (Bridge 83, Slagelse)
-168,0 39,9%
Flemming Øster (15,52) (Bridgelogen Roskilde)
47 Kim Nielsen (17,71) (Bridgeklubben Nord)
-224,0 36,5%
Charlotte Juhl (20,53) (Young Sharks)
18 Steffen Yding (13,45) (Rødovre Bridgeklub)
3,3 50,2%
Johan Bayer (15,40) (Rødovre Bridgeklub)
20 Niels-Peter Meldgaard (16,96) (Bridge 82)
45,8 52,8%
Hans Jørgen Mortensen (17,00) (Aarhus BK)
24 Anton Sathiesh Casipillai (19,71) (Viborg Esserne)
23,0 51,4%
Carsten Abildgaard (8,76) (Aarhus BK)
50 Annette Prehn (16,62) (Ballerup Bridge Club)
-125,0 42,5%
Susan Just Olesen (15,30) (Studenterforeningens BC )
5 Sven Pedersen (19,21) (Ballerup Bridge Club)
-19,0 48,9%
Jacob Øst Hansen (9,11) (Ballerup Bridge Club)
16 Jens Abildgaard Jensen (17,08) (Brønderslev Bridgeklub)
-55,6 46,6%
Preben Knudsen (15,26) (Sæby Bridgeklub)
21 Jesper Jungdal (9,12) (Kolding Bridge Center)
-17,5 48,9%
Peter B Hansen (8,55) (Kolding Bridge Center)
48 Susanne Nielsen (19,16) (Enigheden, Sønderborg)
-57,0 46,6%
Peter Christensen (9,29) (Enigheden, Sønderborg)
8 Ingelise Meiland (28,58) (Bridge 83, Slagelse)
-82,0 45,0%
Elsebeth Maagaard (21,61) (Bridge 83, Slagelse)
42 Knud Erik Strandbæk (18,31) (Vejle BridgeCenter)
-87,0 44,7%
Erik Vase (12,58) (Vejle BridgeCenter)
29 Eigil Hansen (17,14) (Greve Strands Bridgeklub)
-12,0 49,3%
Morten W. Jørgensen (16,22) (Greve Strands Bridgeklub)
1 Birgitte Engelbrechtsen (22,14) (Aarhus BK)
-84,0 44,9%
Anita S. Skøtt (35,61) (Aarhus BK)
9 Torben Jørgensen (21,98) (Rønne BridgeForum)
-71,0 45,7%
Anders Gummesen (9,48) (Rønne BridgeForum)
14 Carsten Lysdahl (15,87) (Herning Bridgeklub)
-80,7 45,1%
Lilli-Ann Nielsen (30,51) (Herning Bridgeklub)
10 Inge Keiser (21,25) (Bridgeklubben Bellevue)
-43,0 47,4%
Peter Enevoldsen (17,86) (Akademisk Bridgeklub, Århus)
32 Arne Steen Sørensen (13,33) (Hjerter Dame, Birkerød)
-96,0 44,2%
Birgitte Drehn (30,84) (Hjerter Dame, Birkerød)
40 Silas Weber Iversen (20,98) (Hjerter Dame, Birkerød)
-148,0 41,1%
Jacob Benjamin Cholewa (20,86) (Young Sharks)
19 Mette Elbech Jakobsen (24,01) (Grænseegnens Bridgeklub)
1,1 50,1%
Annemarie Agnete Brix Bressen (30,02) (Grænseegnens Bridgeklub)
11 (Oversidder)
-165,6 40,0%
7 Jens Erik Jensen (12,73) (Sorø Bridgeklub)
Ib Larsen (22,77) (Sorø Bridgeklub)
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-203,0 37,7%

-0,37

23

-3,0 49,9%

-0,50

27

-0,73

22

-4,0 49,9%

-1,05

28

1,39

48

-14,7 49,5%

0,10

29

1,55

50

-19,6 49,4%

-0,42

30

0,04

25

-34,6 48,9%

0,42

31

-0,47

18

-48,2 48,4%

0,19

32

-0,10

21

-51,0 48,3%

0,61

33

0,97

45

-51,7 48,3%

0,31

34

0,24

30

-58,0 48,1%

0,65

35

0,40

36

-58,7 48,1%

0,40

36

0,59

28

-68,1 47,8%

1,41

37

0,54

37

-72,6 47,6%

0,75

38

0,00

40

-85,0 47,2%

-0,55

39

0,70

42

-89,2 47,1%

0,72

40

0,01

27

-91,0 47,0%

0,62

41

-0,24

41

-117,0 46,1%

-0,76

42

0,55

38

-120,0 46,0%

0,96

43

0,12

39

-133,0 45,6%

0,11

44

0,07

33

-210,0 43,1%

1,25

45

0,32

43

-234,0 42,3%

1,11

46

0,82

46

-235,0 42,3%

1,24

47

-0,79

26

-279,7 40,8%

0,81

48

0,00

47

-303,6 40,0%

0,00

49

1,48

49

-311,0 39,8%

2,27
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