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Holdturneringen 
Der er lagt op til en 
spændende afgørelse 
i sidste runde på 
onsdag. Nell fører 
med 129,55 og 
mangler Hørslev. Rico 
har 125,28 og mangler 
Hornet, der ligger nr. 
3 med 103,29. 
Good luck! 

 
3ut løser sig altid 

Standardudspillet førte ikke frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
- - - pas 
1ut pas 3ut ap. 
 
Udspil 4. Ved 4 borde kom vest i 3ut med 
4 ud, og det var det niende stik!  

Ved et bord var 3ut doblet for spar ud, 
men 7x  gjorde av, så det endte med 750. 
 

Alma redobler 
Det var Alma, der havde de vigtige 
beslutninger i det spil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Alma Jesper Torsten     Rico 
1  pas 2  D 

RD! 3  pas pas 

5 ! ap. 
 
5  i øst er den vindende udgang. Næsten alle 
var i 3ut, der er nede med klør ud uanset, 
hvor den ligger. 
Alma sagde efter spillet, at var første gang 
hun havde brugt redobler skiltet  
Torsten overvejede at melde 3nt på Kx - 
men tænkte, at Alma ville melde en gang 
mere efter redoblingen.  
 

Stik et 
Mange kontrakter er spillet ned i stik et (og 
foræret tilbage ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
 Helle  Maria 
pas pas 1  1  
1  pas 2  2  
3  3  pas 4  
ap. 
(gik meldingerne sådan!?) 
Der kom E ud, som Maria omhyggeligt 
trumfede med 10! D holdt stik, og øst stak 
den næste trumf fulgt af E og D, hvorefter 
Maria kunne safespille ruder med 3 til D. 
420. 
En divisionsspiller og en tut sagde ja tak til en 
billig trumfning i stik et med 4? 
De var glade for, at øst ikke faldt fra med E 
to gange!  
 

NYTÅRSTURNERINGEN!! 
29. december kl. 13.00. 
I skrivende stund er der allerede tilmeldt 
30 par, så tøv ikke med at melde jer til! 

ODENSEBRIDGEKLUB@HOTMAIL.COM 
ELLER 30291327 

SENEST 27. DECEMBER 



Fald dog fra 
Det var i den grad temaet i onsdags! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Således gik meldingerne ved de fleste 
borde. Nords dobling var negativ.  
Ved fire borde servede vest spillerne ♠6. 
(1-3-5 højeste). Ved alle fire borde 
dækkede bordet med ♠B og øst lagde ♠D. 
Syd spillerne stak med ♠E, men de 
manglede en helikopter, så de kunne 
komme på bordet og trække de to høje 
klør med afkast af håndens to spar. Der 
fulgte en lille hjerter, hvor vest spillerne 
steg op på ♥E og satte makker ind på ♠K. 
Den næste spar fra øst kunne vest trumfe 
og hæve ♦E. En ned. 
Kontrakten vinder ved at falde fra på 
udspillet, da det bryder forbindelsen for 
modspillet. Hvis udspillet havde været en 
singleton, var det dog ikke en god ide at 
falde fra.  
Der var også en sød pointe ved et andet 
bord, hvor Sarah og Anders (NS) var blevet 
presset i 5♥.  
Mod kontrakter på femtrinnet er det ofte 
godt at serve aggressivt, så vest hævede 
♥E i udspillet for at overskue situationen, 
men så kunne 5♥ ikke længere sættes. 
Vest trak også ♦E og slog sig fri i trumf til 
syd. Hørslev fortsatte elegant med ♦10! 
Den scoopede den nu blanke ♦9 i øst. 
Aktuelt faldt vest fra på ♦10, der holdt 
stik, og så kunne ♦8 trumfes på bordet til 
11 stik (650).  
 
 
 
 
 

To i et 
Fald dog fra temaet dukkede op to gange i 
dette spil. Jeg overværede dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Olof Helle Svend Maria 
- - - 1  
pas 3  ap. 
Ud 9 til E, skift til 7 til D og 2 til D og 
E. På KD forsvandt bordet  sidste ruder. 

Klør til knib gik til K, og Svend fortatte med 
6, 4 og… 7! Olof faldt fra, da Maria ellers 

afblokerer B på bordet, så hun har hjemgang 
til en ny knibning i trumf. 
Vest fik nu beten på D. 
 
Ved det andet bord var kontrakten 2ut X i syd. 
(Syd passede og vest åbnede 1 , Nord gik ind 
med 2  i næste melderunde, og syd meldte 
2ut, der blev doblet). 
Der kom 8 ud til E og skift til 7 til D. Vest 
fortsatte med B til K. 
Syd skal i gang med klørfarven, og spiller han 
2 til 10 SKAL øst falde fra med 5! 

Det er da noget af en variant af ”Fald dog fra” 
 
Det blev imidlertid ikke aktuelt, da syd 
spillede 2 lagde vest D!? Det var en græsk 
gave, for det ”forærer” spilfører kontrakten, 
men kan han læse det? 
Tja syd skal dykke og når han kommer på 
hånden spille 4. Når syd ser 8, er bedste 
chance vel at gå op på E!? naturligvis med 
en spiller af Ricos kaliber i vest, for Rico 
dækker jo ikke med D fra KDx! Rico lægger 
D fra Dx, (eller KD double), men så får syd 

da i det mindste et klørstik ved at gå på E.  
Der er lidt ”poker” i at dække med D, som 
naturligvis er standard for at blokere farven, 
hvis bordet kun har femfarve (og makker så 
Kxx). 
Aktuelt stak spilfører D med E, så vi fik ikke 
svar på vore spørgsmål.  
Det endte -300. 


