
 
 
 

 
 

Nr. 219 – JAN 1   2017 – 13. ÅRGANG 
 

Hold:  Frk. Fix er fortsat i Paris 
 
Vi genbruger overskriften fra 
sidste udgave, da Frk. Fix holder 
Skandsen, men med to runder 
tilbage kan meget stadig ske. 
 
 

Søren og alle vi andre 
Ved 10 af 11 borde i 7. runde gik en oplagt 
udgang ned, hvor man blot skulle løse en 
”klassisk” trumfarve, og det klarede kun 
Søren. 
5  76 
N/NS   T9752 
   82 
   9863 

 B93   K854 
 B63  EKD84
 EB65  KD3 
 KB2  5 

   EDT2 
    
   T974 
   EDT74 
Vest Nord Øst Syd 
Tommy Kok Fru And Søren          Linger 
 pas 1 D 
3 pas 4 ap. 
Et muligt meldeforløb, men det er ikke 
pointen.  
Efter 10 ud til K gik en halv snes koryfæer 
ned ved at hive E?? 5-0 kan kun klares i 
nord, så Søren indledte med B! 3 til 9 og 
E. 5 til E og ruder til B. Søren trak 
trumferne med knibning af 10, mens syd 
blev tripleskviset, og det endte med 11 stik. 
Fire tog kun 8 stik og resten 9 stik. 
En 1. divisionsspiller insisterede på, at få sit 
navn nævnt her som Månedens Klovn, men 
da der er mange af slagsen, og han i øvrigt har 
lovet at være mere omhyggelig i 
divisionsturneringen i weekenden, slipper 
han.  

Killing lead 
Vi er alle meget fixeret på vore udspil 1-3-5 
eller hvad vi nu spiller, men Rico var faktisk 
på sporet. 
30  KB9764 
Ø/Ingen   KD 
   986 
   E4 

 T832   D 
 T32  B876 
 EDB5  T32 
 65  KB732

   E5 
   E954 
   K74 
   DT98 
Vest Nord Øst Syd 
Dall Leiiise Rico            Canon 
  pas 1 
1! 1 2 pas 
pas 3 pas 4 
ap. 
Udspil 2 til B, skift til 6 til E! KD, 
E, E med 8 af og knib med 9. 420. 
Rico overvejede udspil 10! 4x  fra start 
beter, og syd overvejede faktisk 3ut, der ikke 
kan sættes. 
I B satte Egil og Steen faktisk 4  efter 10 
ud. BRAVO! 

Først til NT 
25  42 
N/ØV    ED94 
   K5 
   KDT98 

 98753  ED 
 63  BT75
 7632  E84 
 43  EB65

   KBT6 
   K82 
   DBT9 
   72 
Vest Nord Øst Syd 
 1  1ut D 
2  (x-fer) D 2  D 
ap. 
Ud D, 9 til E. B til D. 4 til E. hjerter 
til K og K! og -1100. Sådan gik det ved 
halvdelen af bordene i både A og B. Helle 
åbnede 1ut i nord, slutkontrakt 3ut (460), men 
det battede ikke meget. 
 



Tema: Kør på med langfarven 
Vi har allerede set effekten af 4x  i Killing 
lead spillet, og temaet gik igen flere gange i 
onsdags. 
7  K7 
S/Alle   D6 
   EKDB82 
   764 

 ET64   5 
 E9543  KB2 
 963  T754 
 E  KDBT2 

   DB9832 
   T87 
    
   9853 
Vest Nord Øst Syd 
   2 * 
D!? pas ( ) 3  pas 
3  pas 4  ap. 
Nord tog EKD, hvor syd lagde tre klør, skift 
til K til E. E, E, K pyha og B og 620. 
Tager nord også B slipper syd af med sin 
sidste klør. En ned. Hvordan får man 4  (11 
stik) i øst? 
Kjeldsen var i 3  i nord med K ud til E. E 
og K og tre høje klør, hvor vest slap af med 
sine ruder og nord trumfede med 7. E med 

10 af trumfede vest. Hjerter trumfet i syd, og 
trumf til K. Spar til B med hjerter af 
vestfra, og to stik til E10 – forfremmelse til 
modspiller og -400. 
6  EKB654 
Ø/ØV    7 
   B98 
   963 

 D2   T873 
 ET65  KB432
 K6  T754 
 EKT85   

   9 
   D98 
   ED32 
   DB742 
Vest Nord Øst Syd 
Hornet Helle Tulle            Maria 
  pas 1  
1ut D RD pas 
2  D RD pas 
2  2  D RD 
pas pas pas 
Spændende meldeforløb  

Ud 2 til 10, E trumfet. 8 til D og K.  
trumfet. Klør til D og E (  af østfra). Ruder 
vestfra (klør hjælper ikke) til B. EKB! E 
og den stående 3, som sikrede stik til 6. 
Holder øst en ruder, trumfer Helle 3 med 6. 
640. 
Leise fandt ruder ud til K mod 2  uden 
hilsen, og nu kunne Futtoget køre med EK10 
trumfet i øst. Hjerter til E og den fjerde klør 
til sættende trumfforfremmelse.  
29  98 
N/Alle   E62 
   T942 
   E975 

 BT4   7653 
 97  DT83 
 EKD63  87 
 T64  KD2 

   EKD2 
   KB54 
   B5 
   B83 
Vest Nord Øst Syd 
Canon  Leiiise 
 pas pas 1  
1  pas 1  1  
pas 3  pas 3  
pas 3ut ap. 
Ud 8 til B, hvor vest kaldte med 3, da 
makker ikke ville nyde tre ruderstik. Spilfører 
tog tre -stik med knibning, men da spar ikke 
var 3-3, en ned. Vinderplanen !? Sæt vest ind 
i ruder i stik 2!! (vi kender temaet, men her 
bruges det imod langfarven ).  
Øst nyder ikke fire ruderstik. 
 
De to kommende onsdage færdigspilles 
Holdturneringen. 
 

90 års fødselsdag 
Det går strygende med tilmeldinger til 
jubilæumsturneringen og festen lørdag den 
25. februar. Der er i skrivende stund tilmeldt 
ca. 40 par, og der er kun plads til 48, så der er 
ingen grund til at tøve med at melde sig til! 
På selve fødselsdagen onsdag den 1. februar 
afholdes en åben reception, hvor alle er 
velkomne til at komme forbi og ønske 
klubben tillykke. Der vil efterfølgende blive 
afholdt en bridgeturnering. 
Nærmere enkeltheder om dette arrangement 
følger. 


