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OBK på BBO

Kampklar på BBO søndag morgen. 
Der er ved at komme gang i klubben igen,
men nu foregår det på BBO. I lørdags
spillede 8 testpiloter en prøveturnering,
og søndag blev den første turnering
afviklet med 12 par og et handicapsnit på
9,76.
Top-3: 1. Leise og Niels 62,22%. 2. Helle
og Lone 59,44. 3. Rico og Jesper 57,78.

Ved 5 af 6 borde var syd i 4 , hvor
vinderplanerne er K i plads (50)% eller
træk E og rejs D, som vinder med
trumfer 2-2, 3-3 og xx sammen med
højst xx . Det er vist over 50%.
Sådan spillede Fru Thurø, Jens og Rico og
måtte suge et bær.
Leise og Hans fik 5 ud, så de valgte
”knibningen” af K. 2x420. I dette spil
gjorde Bikini åbningen i nord, at Sanne
valgte trumf ud.
3ut løser sig…
Jens Kofoed kender åbenbart Thomsens
4-5-6-7 regel  eller er det Hammans
rule?

Gab op
En enkelt spiller var for fedtet. 

HJThurø indledte med EKD og Sanne
trumfede tredje gang med 8! Den var
akkurat stor nok.
Lone Bilde trumfede også med 8. 2x620.
Mod vinderne Leise og Niels var spilfører
for fedtet og trumfede med 2 (-100).

En inspireret 3ut med hp i underkanten,
men en levefarve! B ud og 630.
Mod 4 i vest efter x-fer var Birdudspillet
6 fra doubleton mere effektivt end i
ovenstående spil. 
OBK turnering på BBO onsdag 18.45!!
Jan EDB kører en turnering på onsdag med
ca. 24 spil. Meld jer til ved at svare på
formandens mail eller tlf. 3029 1327

Slemme piger
Damelandsholdsspillerne meldte denne
soloslem.

4 = cue. 4ut = RKCB (1430). 5 = Et E.
5 = D? 5 = Ja og K.
Der kom trumf ud til E, E og 3 trumfet.
3xtrumf, 2 til E. 2 til E, 4 til D og
9 til 10!
Med tre kort tilbage havde vest D7 og
K og syd 8, D og K. K udsatte vest for
en show-up skvis. Aktuelt 7 af, så bordet
stod. 13 stik (1440).
Jens og Leif meldte 6 , men det forslog
ikke mod 4xut (1020).

21,55 R&K honnørpoint
Der var forskellige vurderinger af østs
hånd, der blev vist som, 17-19, 18-19, 1920. Jeg ville ikke skamme mig ved at åbne
2ut (21)22-24. Rubens og Kaplan vurderer
hånden til 21,55 hp.

2 ud gav chancen for et overstik, og
drlund lagde korrekt lavt i vest, så 940.
Jesper og Rico meldte 7 og Rico fik også
chancen med 2 ud, og han greb den!
2140.
Your lead?
Et udspil fra testturneringen lørdag.

Killing lead
Leise fandt udspillet

Udspil D, og det endte med 11 stik (660).
K ud ved det andet bord og -300.
Udspil B! Øst tog K og spillede klør til
E. 10 til E og Kofoed spillede på
chancen 3 til K, og så måtte han to ned,
som var lige så dårligt som en ned.
To steder lå 3ut i vest.
Jens servede D, der holdt stik, og syd
kaldte med 2. Det er ikke helt let ved
bordet at finde det sættende sparskift!
Problemet med at spille B igen var, at
det rejste spilføres 9ende stik.

OBK Damer på landsholdet
50% af Damelandsholdet er medlem af
OBK. German Bridge Trophy er allerede
aflyst. Vi må se med Neighbour Challenge
i Glostrup og EM på Madeira!?

