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Det nydannede par Frk. Fix og Per sluttede 
forrygende af med +80 og +50 de to sidste 
aftener og henviste tre 1. divisionspar til de 
næste pladser. Sanne og Claus blev B-mestre. 

3ut løser sig… 
3ut vandt 7 gange og gik ned 5 gange, men 
sættes kan den ikke. 
4  K987 
V/Alle    B43 
   84 
   D763 

 T4   DB63
 KT762  985 
 E765  T32 
 KT  B98 

   E52 
   ED 
   KDB9 
   E542 
Vest Nord Øst Syd 
 Per  Fix 
pas pas pas 2ut 
pas 3 * pas 3 * 
pas 3ut ap. 
Ud 2 til D. D! og B! holdt stik, hvorefter 
Frk. Fix spillede 2 til K. Nu var der 9 stik. 
Stikker vest med E og spiller , kan han 
renses i spar og ruder og slutspilles i hjerter til 
udspil fra K, men det skal da lige gøres  

Svært udspil 
Ikke helt let af finde det sættende  udspil fra 
doubleton mod 4  i øst, selvom ”bogen” er 
vild med dette udspil.  
5  9 
N/NS    B642 
   EKBT94 
   E9 

 K863  EDT7 
 ED93  KT8 
 85  D 
 K65  BT732

   B542 
   75 
   7632 
   D84 
Kontrakt 4  i vest (Frk. Fix). Ud E og skift 
til E, og så var det let. To høje ruder trumfet 
anden gang, trækkes ED fulgt af B, og det 
løser sig. ud og igen, når nord kommer ind 
i en minorfarve, beter kontrakten, der kun 
vandt ved to borde i A, men ved fire borde i 
B. Alle fik ruder ud efter nords 1  åbning. 
Øst var spilfører ved de øvrige borde efter fx 
1 , X, 3 , 4  og 4  fra øst. 

680 men hvad med slem? 
Slemmen var ikke meldt i A, men ved to 
borde i B. 
17  B974 
N/Ingen   KB763 
   985 
   7 

 K   T82 
 T54  D2 
 DBT74  632 
 K953  B8642

   ED653 
   E98 
   EK 
   EDT 
Vest Nord Øst Syd 
 Bornholm                   Nissen 
 pas pas 2 * 
pas 2 * pas 2  
pas 4 * pas 4 * 
pas 4 * pas 6  
Ud D. I udgang kommer man let til at hive 
E (680). Nissen kneb til K og var på vej ned 
ligesom ved det andet bord i slem, men 5?! 
retur gav en gratis dobbeltknibning. Lavt fra 
bordet og 1430. 2ut i åbning (22-24) valgte 
Am. Stayman spillerne vel!? 



Lightner 
I onsdags var der mange ”penge” på højkant i 
dette spil. 
6  K9762 
Ø/ØV    T74 
    
   EKBT2 

    EDB4
 D965  EK83 
 EKDT98  B543 
 964  8 

   T853 
   B2 
   762 
   D753 
Vest Nord Øst Syd 
Hafstrøm  Jimmi 
  1ut!! pas 
2  (Staym.) 2  3  4  
6  D! ap. 
Udspil? 
Ja Lightner doblingen ”forbyder” vel normalt 
egen meldt farve og trumf ud, og aktuelt 
forventede nord nedgang uanset syds 
minorudspil, men hvad spiller man egentlig 
ud? 
Nord har ofte en renonce, men syd er længst i 
klør, og bordets førstmeldte ”farve” var klør. 
Klør ud virker også fint, hvis syd leger Zia 
Mahmood og server D! men udover at nord 
tror, at klør igen er fint efter 1ut åbningen, 
hvad lægger man, hvis man vil have 
ruderskift? 2 eller B?  
Udspillet blev 5? 13 hurtige stik (1860) til 
Jimmi (av!) Ingen satte 3x6  i vest, selvom 
øst ved flere borde havde vist korthed i klør. 

2 ud! havde ellers givet spalteplads i dette 
blad  
I B meldte Houdini og Gissemann 
topkontrakten i butler 6  (1370). 
 

DM Klubhold 
Vi havde reserveret plads til et medaljefoto af 
vort hold, men de glemte at alliere sig med 
medvinden, så det blev til den utaknemmelige 
fjerdeplads. Det kneb med at score mod 
bundholdene, og så var det ikke nok med 3-4 
pæne sejre mod topholdene. 
 

Holdturneringen 
De resterende onsdage inden jul (tom 14. 
december) spiller vi hold i to rækker a 6 hold. 

Stilforskel  
Der var forskellige bud på syds hånd efter en 
multi åbning. 
18  BT9764 
Ø/NS    ET9 
   ET9 
   4 

 KD832  5 
 B43  D87652 
 K82  B75 
 95  T86 

   E 
   K 
   D643 
   EKDB732 
Vest Nord Øst Syd 
 Nell                    NLund 
  2 * 3ut! 
pas pas pas 
Udspil 3 dykket til K. EK og D dækket 
med K stukket med E. 10 til B og 690. 
 
Vest Nord Øst Syd 
Rico Stoffer Dall        Marianne 
  2 * pas! 
2  2  pas 3  
pas 3 ! pas 3 * 
pas 3ut pas 6 ! 
pas pas pas 
1370.  
Den var også meldt af Cliff og tut John i B. 

Slem eller ej!? 
19  53 
S/ØV   KD7 
   EKD76 
   D64 

 BT4   K976 
 ET985  32 
 853  T94 
 73  BT82

   ED82 
   B64 
   B2 
   EK95 
Vest Nord Øst Syd 
Hafstrøm Leiiise Jimmi          Canon 
   1ut 
pas 4ut ap. 
Ud 5. 15 hp. inkl. to løse knægte ophidsede 
ikke syd. Aktuelt 12 stik på sort show-up 
skvis af øst (eller knibning af K ) 3 af 6 i 
begge rækker meldte 6ut. 


