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Holdturneringen 
1. Maria Dam Mortensen (Helle 
Rasmussen, Jesper Buus Thomsen – Rico 
Hemberg) 176,07. 2. Leif Thomsen (Jens 
Rasmussen, Anita Buus Thomsen – Søren 
Rasmussen) 151,90. 3. Niels Gundesen 
118,0. 4. Nell Rindahl 117,71. 5. Henrik 
Nissen 116,78. 

Topkampen 
Jeg skelede til Monradsdysten Maria vs. 
Leif (12,78 – 7,22). 
Begge gik ned i 3ut, hvor nord hævede 5 
 stik, og eneste vindende udgang var kun 

meldt ved et bord. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Verner Svend Kjeldsen Olof 
pas pas 1  pas 
1  pas 2  pas 
3  pas 3  pas 
3  pas 4  ap. 
1  = nat. eller 10-14 ut. 1  = vil stå billigst 
muligt, hvis 10-14 jævne. 2  = 17+ 
3  = ikke interesseret i 3ut! 
Her fungerede ØV’s 1 -åbning godt. 
Udspil E. Der er ingen medicin mod 4 . 
To runder spar fra start trumfet med 2 
korter den lange trumfhånd, men EK og 
 fører til 10 stik! 

5  blev foræret i både øst og vest. 
Sværest i vest, hvor nord skal underspille 
de to gamle spar for at få en klørruf. I øst 
må syd gode serve i spar, men ikke 3. 
højeste. Spilles 2/4 går det lige, når nord 
lægger 8 under 9, vågner syd nok op.  
5  blev ikke sat og 2x3  tog 11 stik. 

6-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Maria Leif Helle Jens 
- - - pas 
1  D 2  ( ) pas 
3  D ap. 
Tja der var 11 stik 670, og det var lidt bedre 
end ved det andet bord 4  X (510).  
 

Slutspil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Maria Leif Helle Jens 
- - 1  1  
D ( ) pas 1ut pas 
3ut ap. 
Udspil 7 til 9 og E. D til K.  dykket 
og  til K (to hjerter af i vest). 5 til B, 
klørstikkene og K. 
Med 3 kort tilbage var syd nede på D8 og 
E, så der fulgte hjerter og opspil i spar 

til 10 stik. 
Det klarede man også ved det andet bord, 
endda til doblet takst! 
 

Parkvalen. 
Der spilles nu fire runder Parkval. afbrudt 
af vor 92 års fødselsdag onsdag den 13. 
februar. 

 
 



Ingen udgang 
Der skete noget, selvom ingen udgang 
kunne vinde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Olof  Svend 
1  pas 1  D 
2  pas 2  pas 
3  D ap. 
Udspil 2 til E. 3 høje spar med 4 af. 
Rød X-trumf og 11 stik (1070). 
 
Vest Nord Øst Syd 
Tut Claus Maria         Sanne 
pas pas 1  2ut 
3  pas pas pas 
2ut = 5-5 i rødt. 
Udspil 8 til 10 og B. 4 til E. 2 
trumfet. 5 trumfet. K. 6 trumfet, og 
ED med vests sidste hjerter af. 
Nord og vest havde 5 trumfer tilbage, og 
Claus kunne undertrumfe 3 gange, så 10 
stik. 130.  
4  i øst sættes kun med trumf ud. I vest 
kan 2  sættes med lille klør ud trumfet og 
trumf! 4  i vest gik -400. 
 

Bedre end sidst 
Hørslev og Seidelin meldte sig selv med 3 
esser mod en 6 , de ikke lige fik sat, så 
de må have oprejsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Seidelin  Hørslev 
- - - pas 
pas 1  1ut pas 
2 * D 2 * pas 
3ut pas pas D 
ap. 
Udspil 2 til K og E. 8 dækkede øst, og 
syd kom ind og fortsatte med 10, som 
nord lod løbe til østs B for at holde 
forbindelsen til makker åben. 950! 
 

Hvilken udgang eller hvilken slem? 
Der var flere muligheder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
A.Rex  Kokken 
- - 1ut pas 
2 * pas 2  pas 
3  pas 3ut pas 
6 !  ap. 
 
1ut = (11)12-14. 2  = x-fer, 2  =ej fire . 
3  søger primært triple . 
 
A.Rex’s overvejelser efter 3ut: ”Makker 
har double . hvilket gør rejsning af  let 
med klørfit, som er obligatorisk i dette 
meldeforløb (mindst 3). Alle mine 
værdier er aktive og "rigtige" i form af es 
og ellers værdier i farverne”. 1370. 
 
4x3ut (690) og 4x4  (680) 
 
Ved det sidste bord fik ”En 
tumpe” (iflg. vedkommende 
selv ) vist 4-4 i minor, og så 
kunne makker melde 7 , da 
han kunne tælle 13 stik. Det 
er korrekt, men…  
 


