
 
 
 

 
 

Nr. 226 – MAJ   2017 – 13. ÅRGANG 
 
 GOD SOMMER 
Vi siger tak for endnu en sæson, og ønsker 
god sommer. Canonen hilser og fortæller, at 
den ikke altid bliver modtaget med store, 
brede  smil, men den gør sit bedste. 
og der er altså mange af jer, som ikke behøver 
at skamme sig over at blive Canoneret.  
Vi ses vel i sommerlandet og til de åbne 
huse!? med CANON  
 

Parfinaler 
Rico og Dall vandt A foran Marianne og 
Stoffer, og Søren og Jesper m.fl. vandt B et 
helt point foran Sanne og Claus. 
 

Oliver Sanshaj 
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Vest Nord Øst Syd 
 Oliver  PJust 
   1  
pas 2ut pas 3ut 
pas 4  pas 4  
pas 4ut (1430) pas 5  
pas 6ut! ap. 
2ut = Chips! Poul valgte at vise single  med 
3ut. Alternativt kune han vise single  med 3  
eller melde efter systemet 4  = HHxxx  
Oliver troede nok, at 4  var et honnor cue-
bid. 
Udspil 2 og 990. Efter ruder ud, luner 6-
farven i   De fleste var i 6 , men to gik 
over bord i 7  og en enkelt i 7ut!? 
 
 

Boysen i skvishumør 
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   42 
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Vest Nord Øst Syd 
Boysen  Vinkel 
 pas pas pas 
1  pas 1  pas 
3ut ap. 
Ud 10 til E. 3 til K og 6 til D. 9 til 

K og hjerter til E. Nords sidste chance for 
at hjælpe makker med  tilbage, men der kom 
mere ruder, hvorefter Boysen hev de røde stik 
og gemte Kxxx på bordet. Stakkels syd 
skulle kaste fra E og 9862, og her hjalp 
ingen kære fru moder, så 11 stik (660). 

En bund…!? 
Claus troede, at han havde fået en bund. 
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Vest Nord Øst Syd 
HJThurø Claus Jesper           Sanne 
1  1  pas pas 
2  pas 3ut ap. 
Ud 7 til B og dyk. 3 til D og til K. E 
(goddag D). Jesper tog de sorte stik sluttende 
på K fulgt af K, og stakkels Claus  9 stik, 
men ren bund til Jesper! 
Helle i øst gik det pas, 1 , pas, pas, X, 2 !? 
Den doblede Helle og makker ”overlevede”, 
da han passede. -1400  
Et supermodspil med Gunder og Kaj finder vi 
plads til på en anden kanal! (spil 12) 



Generalforsamling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var et fint fremmøde, og det blev snakket 
en del frem og tilbage, men det lykkedes da at 
få genvalgt Rico, Leise og Helle med 
akklamation. 
Claus’ forslag om at donere 5 ”lange” til 
Skolebridge blev vedtaget enstemmigt, og har 
udløst en skov af likes på de sociale medier! 
(Vor travle, smukke sekretær tog noter til et 
officielt referat). 
 
Den efter følgende bridgeturnering vandtes af 
Dall, Rico og Gunder foran Olof og Linger og 
Helle og Canonen. 
 

Nyt par 
Seidelin og Hørslev har slået pjalterne 
sammen i næste sæson, og modspillet er 
allerede på plads. 
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Vest Nord Øst Syd 
Seidelin Helle Hørslev Bund
   1  
pas 2ut (Chips) pas 3  
pas 4  ap.  
Udspil 9. Lignede kortfarve, så op på E og 

K i håb om blank honnør i vest, men ak  

K og ruder til K og E, skift til 6 til 10 
og B og ruder igen! En bet og en bund! Ved 
to borde fik spilfører E og 2 ud!? 
Dall gik også 9 ud, men hvordan fik han den 
så foræret? Svaret kom næste dags formiddag, 
hvor Dall meldte sig på telefonen 80 km fra 
Ålborg med god til til at tale spil  
Jo Dall fik som nævnt 9 ud til D og K og 
ruderskift, hvor han vist nok lagde D stukket 
med E. Vest fortsatte nu i ruder? Jesper 
gjorde også ”forkert” i trumf, men 10 stik. 
 

Den havde Hamman meldt  
Sekretæren var nervøs for at blive kaldt 
”Hellekyllingen” efter dette spil  
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Vest Nord Boysen        Canon 
 pas pas 1ut 
2  3  D pas* 
pas RD pas 3  
pas pas 
1ut = 14-16. 3  = meld 3  (Rubensohl). pas* 
(double ). RD = kan du så lystre!  
Udspil E og 6. En hjerter dykket og 11 stik. 
Næsttop, da kun en enkelt meldte 3ut i syd 
(600). De to øvrige 130 i 3/4 . 
Hvordan melder man lige den oplagte 3ut!? 
 

Sommer åbent hus 
Der spilles 27 spil med en kort kaffepause på ca. 7 
minutter, så turneringerne forventes at slutte ca. 
kl. 22.30. Indskuddet er kun 30 kr. inklusive fri 
kaffe og eventuelt en ”småkage”, men der slækkes 
ikke på kvaliteten, idet der spilles i styrkeopdelte 
rækker med barometeropgørelse efter hver runde 
og EDB-kort. 
Der spilles fra onsdag den 10. maj til onsdag den 
30. august med start kl. 19.00. 
Tilmelding på tlf. 72 53 40 79 eller mail 
odensebridgeklub@hotmail.com. 
 


