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OBK på BBO

B ud til K, og B! D og E og 4 til 9
og K. K til E, 10, K og 6 til B!
12 stik (480) og 91,67%.
Onsdag den 25. marts var vi 14 par på
BBO. Top-3: 1. Leif og Jens 59,58%. 2.
Leise og Niels 58,06%. 3. Gunder og Søren
57,29%.
Hurrah for den lille forskel

Riiiive
Line forklarede 4NT som ekstra! (Åbning 2
)

ALLE andre tog to overstik i 4 (680)

Der var også 12 stik i NT, sagde HJThurø,
690 og 100%.
Soloslem

A.Rex og Tommy Kok var ene i slem, og
trumferne løste sig til 1430. 100%

Alma ramte plet, da makker havde de
rigtige hjerter.  83,33%.
Slemmer
Flere
gode
slemmer
singletonudspil imod sig.

havde

et

6 3xned i syd, men vandt to gange i nord.

Ingen aprilsnar

Søndags åbent kl.10.00
Det er planen, at OBK afholder åbent hus
på søndage kl. 10.00 og det startede den
29. marts med 38 par. Bedste par med
spillere fra OBK var 8. Marie og Torsten
58,80%, og 9. Bo og Charles 58,18%.
3ut løser sig altid

Vi spillede faktisk den 1. april med 14 par,
og top-3 var 1. Nell og Niels 67,71%. 2.
Jens og Leif 66,67%. 3. Rico og Jesper
59,72%.
Klørkontrollen
Jeg uglede dette spil ved et par borde, og
spekulerede på, hvordan man fik spottet
den vitale klørkontrol i øst. Det lykkedes
kun for et enkelt par, og de meldte sig
selv ganske frivilligt, og tak for det. 

Efter 3 ud claimede Bo hurtigt 10 stik til
97,22%. Egedgaard fik E ud fulgt af K,
så han fik nok nerver på, men der kom 4
igen, så også 630. 
Kniven på struben

2 = 8-11, 6-farve. 3 = minimum. 3 og
4 ! = cue. 5 = et es. 980 og 100%.
Kineeeeeeeeeeeeseren
Jeg sidder altså med tårer i øjnene. 
Ved ca. 16 borde kom der lille spar ud
sydfra mod 3ut. Spiller man oftest ud fra
damen eller esset? Der var ca. 8-8! Her
lagde spilfører 10 .

Maria – Hans NS. Der kom 4 ud til D. 3
til K og 8 til D og E. 3 til 10, og…
B!! igen og -400!

Parmesterskabet på BBO?
Formanden barsler med at afvikle
Parmesterskabet under en eller anden
form på BBO de næste fire onsdage.
Vi afventer nærmere, men fint at vi kan
mødes på BBO i disse tider.

Pas godt på jer selv!

