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Hold
Efter 6. runder. A: 1. Dall 85,43. 2. Jesper BT
68,89. 3. Olof 65,93.
B: 1. Marie 96,80. 2. Nell 93,27. 3. Tulle
74,64.
”Birdies”
David Bird udspillene, hvor doubleton er i høj
kurs, kom i fokus i 5. runde.

Kontrakt 4 i øst.
Kun Kjeldsen og fandt ruder ud mod 4 i øst
– endda 10! (Lavinthal!?). Verner skiftede til
klør til E. Rudertrumfningen i nord sætter
kontrakten.
Dall var en af Bird-udspillerne ( 7), men da
spilfører meget rimeligt spillede ruder til D
og
E, fik han også den sættende
rudertrumfning på halsen.

Kontrakt 4 i øst.
Der kom E ud langt de fleste steder, men syd
kunne stadig nå skiftet til ”Birdie” udspillet
5 og få sin klørtrumfning. Nord kunne i
øvrigt vise interesse for klør, hvis man spiller
med Treldes farveskift ved at lægge B eller
10 afhængig af hvilket kort, der viser
interesse for klør!
(Faktisk er klør ud det eneste, der sætter med
magt. Efter E og 5 til 6 og B, kan øst
dykke! Det virker med den aktuelle sits, da
NS har cuttet forbindelsen i spar! )

Kontrakt 6 i nord. (ligger bedst i syd)
Helle læser bogen og servede 4, og så skulle
spilfører strax tage stilling til, hvilken sort
knibning, og spar var forkert.
Leif vandt efter samme udspil.
Damedivisionen: Pigerne i gult
2x20-0 og et marginalt nederlag nok til føring

Efterårets spil!?
Spil 1 6. aften kandiderer vel til efterårets spil
på en aften, hvor kortmaskinen var ”hot” 

Vest
Xpressen

Nord
Søren

Øst
Leiiise
1
2ut!?

Syd
Jesper
pas
pas

1ut
pas
3ut
ap.
Udspil 5 på med K. E, hvor Søren i nord
naturligvis lagde 9! men når man netop har
skrevet flere artikler, hvor man opfordrer til at
lægge T fra Tx bagpå for at ligne DT (og
tilsvarende situationer), går man jo ikke i sin
egne fælde  så B dykket! 9 stik (400).
Ingen andre i udgang.
En ”Birdie” mere

Vest
Jens
2 !!?
pas

Nord
1
2
pas

Øst
Leif
pas
pas
pas

Syd
1
4

Udspil 3
2 blev forklaret: Ikke aftalt, men opfattet
naturligt, og så måtte Jens jo spille sin ”farve”
ud 
Øst nåede således at få tre rudertrumfninger,
og tre ned. -150, men ØV vinder jo 7 på 15
hp.!! Den eneste farve, de meldte var dog
ruder! 
Hvordan reagerer øst på 1 . Michaels 2 viser
jo 4-5 eller 5-5. Maria meldte 2 ind, og så
kom Maria og Helle i 6 X 1310.
Hvordan har 5 X i nord det? B ud eller
ud til trumf, til E og B kan føre til -500,
men nemmere DD. 
Helle og Maria var ene i en hjerterkontrakt.
De øvrige i 4/5 eller 5 . Efter 1 , pas, 1 ,
hvad så med en dobling i vest!?

Vest
Jens
1
2 (6+ )

Nord
Leiiise
pas
pas

Øst
Syd
Leif
XPressen
1ut (F1)
pas
4
ap.

Udspil 8
dykket til B, E, og 2 trumfet med 7. 4!
til E ( D vestfra). 10, 6, K og E og klør
trumfet i syd. To ned.
men hvor var Thomsen reglen!? 3ut i øst er
usættelig 

Flittig læser
Godt man læser sine egne artikler 

Der var flere finurlige spil, som vi forsøger at
få plads til på andre kanaler, der dog er blevet
færre efter Fyens Stiftstidendes nedlægning af
bridgesplalten fra i søndags. 
Den 6. og 13. december spiller vi de næste to
runder i hold, og mon ikke der serveres gløgg
og æbleskiver i kaffepausen den 13.!? 

