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Siden sidst: Medaljer
Velkommen til sæsonen 2019-20
Klubbladet byder nye og gamle
medlemmer velkommen til den nye
sæson, som er nr. 16 i rækken siden OBK
NEWS startede i 2004-5.
Der bliver en lille fremgang i aktive
medlemmer, og en stor nedgang i
gennemsnitsalderen, idet vi bla. kan byde
velkommen til ikke mindre end fem
juniorspillere.
Vor fine hjemmeside opdateres løbende
med nyheder, resultater, fotos osv.
http://www.odensebridgeklub.dk
OBK NEWS går i vanlig stil i luften efter
behov primært med aktuelle spil og
dugfriske Canoner ca. hver anden uge.
God sæson!

U16 med Line, Alma og coach Torsten vandt
EM sølv i U-16 i Oslo!
Line og Alma præsterede en helt surrealistisk
butler på +1,78 (4. pladsen).
Vi glæder os til at se sølvpigerne ved bordene
i denne sæson!

Helle, Lone, Bjørg
og Signe vandt NM
bronze i Norge,
efter 4xguld, og
Canonen var med
ved ringside. 

Der blev desværre ingen medaljer til
klubben ved Bridgefestivalen i Svendborg,
men Sanne (og Kirsten SM) blev fjerde i
damepar, og Leif og Jens blev nr. 5 i åben
par, og de spillede topkamp på BBO mod
Rico og Jesper. Leise uglede, og Jan EDB,
Fru og HJ Thurø arbejder ved BBO bordet.
Der var et interessant spil, hvor en
dobling af 4 ”forærede” kontrakten,
men spilfører udnyttede ikke ”gaven”, og
da han har ligget søvnløs lige siden,
napper vi i stedet et spil, hvor formanden
ruttede med de store kort, men der var
mening med galskaben. 
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Udspil E, 2 til K, 5 til D og endnu et
sparstik til ØV. Mens ØV hyggede sig med
sparstikkene lagde Rico K og E! så 4 stik
til ØV og 9 stik til Rico (+600).
Ruder i tide fra ØV, havde der stået -400!
Ingen satte 5 (trumf ud!)

Forstørret målfoto

Sommerbridge
De sidste tre onsdage i august kom der
gang i de åbne huse igen, således at vi
kan træne til sæsonen.
Det første vandtes af Helle og Jens
(2xRasmussen )
I dette spil undgik Helle behændigt at
markere uinteressant med 8xx.
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Ud 2 til 10 og E, 5 til K og 7 til D.
K tog Olof med E, og B og stikkene
skvisede Jens fra D og DBT. Jens lagde
T i håb om at Helle havde 8xx og
klamrede sig til den, og det gjorde hun!

3ut løser sig altid
Helle skjulte sit smukke ansigt bag
”skærmen” efter sin 3ut melding. 
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I onsdags førte Line og Marie foran Sarah
og Hørslev før sidste runde, hvor de
tørnede sammen. +9 til sidstnævnte og
Sarahs første sejr i OBK. (foto Sarah)
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2140 og to-delt top med Rico og Jesper.
Hvor svært kan det være? 

