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Holdturneringen 
Der er spillet to runder, og vi venter lidt 
med en prognose. Temaet første aften 
var problemer med at hæve topstikkene i 
modspillet.  

 
3ut løser sig altid 

Ved 5 borde var kontrakten 3ut med 5 
topstik ude, men alle vandt! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
- - pas pas 

1  pas 1ut pas 
3ut ap. 
 
Lad os se, hvordan topstikkene forduftede.  
Ved et bord kom der K ud fulgt af lille ruder 
til E. Nord hævede lige K for at hjælpe 
makker med tilbagespillet, men det var jo et 
ufrivilligt saksekup på makker . Syd kunne 
hæve et ruderstik efter 9 tilbage, men B 
var rejst til spilførere niende stik. 
 
Ved et bord kom der D ud (lovede K). Nord 
var nervøs for, at 7 ikke kunne læses som et 
kald, så han stak op på E og trak i øvrigt også 
K inden ruder igen, men nu var kun to 

ruderstik til NS.  
 
Ved et bord meldte de 1  - 1nt, 2  - 3  - 
3nt...  og den doblede nord, og fik 2 ud.  
Øst spillede lille klør mod hånden, som nord 
stak med E, og fortsatte med 7 via 10 til 
D, ruder til E og 9 igen (træk K først). 

750.  

Hunden gøede ikke 
Ved 3 borde af 3 slap en lilleslem hjem med 
to toptabere, og den ene udspiller har 
erkendt sin brøde. Det var endda spillet lige 
efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vest Nord Øst Syd 
- - - pas 
1  pas 1  pas 
4  pas 4ut (1430) pas 
5  ej vov 6  ap. 
 
Vest lyder vel som 4-5-2-2 og 18-19, da han 
med en kortfarve ville bruge Splint. 
Passivt trumf ud og hjerter med 5 farve i vest 
kommer vel ikke på tale, men hvilken minor!? 
Sydspillerne servede 8, og så kunne øst 
kaste tre klør på vests hjerter. 
”Jeg burde spille klør ud, erkendte en af 
sydspillerne, for makker doblede jo ikke 5 !” 
 

Sort skvis 
En frisk lilleslem meldt ved et bord. 
 

 
 
6  i nord (Helle). E ud skift til K trumfet 
i nord. 3 trumfet, 6 trumfet, 7, hvor 
øst ikke kunne hamle op med syds ”Store” 
trumfer  10 trumfet ( 9 vestfra). B 
lille E og tre runder trumf med knibning 
af D, skvisede øst i sort.  
Klamrer vest sig til 9xx, knibes øst for 
D, så altid 12 stik. 
 



9 farve 
Det største samtaleemne i onsdags var vel 
den fine 9 farve i spil 7. Vi kender alle 
Kjeldsens teori, at der ofte er en givtig slem, 
når der er en 9 farve i spil, og den oplagte 
slem var da også meldt ved samtlige borde 
med undtagelse af Kjeldsen selv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Maria Sanne Helle Claus 
- - - 2ut 
pas 4  pas 4  
pas 4  pas 4ut 
pas 5  pas 6  
ap. 
 
Jeg overværede dette akademiske 
meldeforløb, hvor 4  var sleminvit. 4  og 4  
cue-bids, og 4ut efter esser. 
Flere gik knap så akademisk til værks, og 
flere skreg 6  direkte efter 2ut og en enkelt 
endda direkte efter 2 , der i første omgang 
blot var krav. 1370. 
 

Soloudgang 
De unge damer blev sat i gang igen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vest Nord Øst Syd 
Egedbassen Line Kokken Alma 
1ut 2  pas pas 
D pas 2  3 ! 
pas 4  ap. 
 
620 med trumfer 2-2. Det er 46,3% at løse 
trumferne, så skal udgangen meldes iz.!? 

52-48 
Der skal ikke mange ledige pladser til at 
ændre odds fra topning til knibning i 
trumf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Egedbassen Marie Kokken    Torsten 
- - - 2  
pas 4  4ut pas 
5  5  ap. 
 
2  var 10-13. 4ut forklaret som to-farvet. 
Der kom K ud fra Kokken, så Marie skulle 
løse trumferne, og den to farvede 
indmelding fristede Marie til den rigtige 
knibning med D. 
11 stik (600). 
 

Vest Nord Øst Syd 
Egil  Oliver 
- - - 1  
pas 2  ( ) 4  pas 
pas 5  ap. 
 
Udspil K. Er 4  to-farvet eller en 8-farve 
uden E? Her toppede nord trumferne, og fik 
efter sigende ikke meget ros for det.  
 
Tak for spillet Kurt! 

 
I onsdags holdt vi 1 
minuts stilhed til 
ære for et af  vore 
æresmedlemmer 
Kurt Boysen, der 
døde 81 år gammel. 
 
Tak for spillet Kurt! 


