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Parmesterkabet på BBO 
 

Det lykkedes Helle 
at spille 47 spil i 
Parmesterskabet, 
før hun fandt ud 
af, at der ikke 
spilles med imp 
beregning i 
Parmesterskabet, 
men måske skal 
Helle fortsætte 
med det!?  
 
Helle og Maria er nemlig blevet topscorer 
de to første aftener med 65,92% og 
59,86% 
Top-3 ved halvleg: 1. Helle og Maria 
62,89. 2. Tulle og Hornet 55,09. 3. Sanne 
og Claus 54,38. 
 

Slemmen i spil 1 
Den traditionelle slem i spil 1 var ikke helt 
let at melde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Således gik meldingerne ved tre borde, og 
ingen meldte 6 . 
Den usættelige 7  blev heller ikke meldt, 
men det kan man bedre forstå.  
Sættes kan 7  ikke.  ud trumfes på 
hånden. 4 trumfes på bordet med 7, 
KD hæves, og med hjemgang på E 

følger E tjuhej og 1440. 
3ut i nord led en krank skæbne efter B 
ud. To ned. 

Serv hvor du har hjælp til makker 

 
Seidelin og Rico ved et andet bord efter 
samme meldeforløb fik 4 ud, og så blev 
der 12 stik. Resten var i 4  med mindst 11 
stik. Flere fik 12 stik. 
 

3ut på gal hånd 
Kjeldsens og Verners specielle 1  åbning 
gav ikke pote her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udspil 10 til E og 5. Syd kom ind på E og 
rejste klørfarven, så Verner måtte nøjes med 
ni stik til en ren bund. 
Alle andre spillede i vest, hvor det er 
vanskeligere at finde E ud, eller en hjerter, 
så 430. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 par meldte slem. 13 stik og top efter B ud. 
Leise og Bornholm trak E, og så fik de stik 
for det. 



Serv hvor du har hjælp til makker 
2. aften var der igen en mulig slem i spil 
1, men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle kunne høre en stemme (se 
overskriften), og ud med 5! og en ned. 
 
Hvor Marie sad syd lå 6ut i øst. Vest havde 
også her meldt  naturligt, men Marie 
hørte åbenbart også stemmer, for hun 
servede nådesløst 3! 
 
En spiller i 6ut i vest led en krank skæbne. 
Der kom 2 ud til 4 og 3, og vest tog et 
”billigt” stik på 7!? Nu var der kun en 
indgang i hjerter på bordet, så 10 måtte 
stikkes over med K og E, men det gav 
syd dobbelthold. 3 retur tog vest med 
E fulgt af E og B til K. Syd havde hold 
på 8, og 6ut måtte en ned, da nord 
klamrede sig til 10xxx. AV  
 
Fru Thurø ligger på 
pæn 4. plads med 
gemalen, og Anne 
rutter sjældent med de 
store kort, men 9 ud, 
stak hun omhyggeligt 
med E! Nu var det ikke 
nødvendigt at stikke 
10 over, da bordet 
havde to indgange i 
hjerter. 12 stik. 
 
Per, Claus og Hørslev fik også  hjerter ud, 
og alle fulgte i Fru Thurøs fodspor og stak 
op på E. 3x990.  
 
 
 

På avisspiljagt 
Jeg landede tilfældigt ved dette bord, og 
jeg fornemmede, som spillet skred frem, 
at Niels P var på vej med et avisspil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var rundpas ved tre borde, men ØV 
vinder 3 , så ”offeret” i 4  til halv pris 
var således ok. 
Hans var gloende efter sølv i Danish 
Dynamite om eftermiddagen, men E ud, 
som ser meget naturligt ud, gav Niels P 
chancen, og jeg blev hængende for at se, 
om han kunne udnytte den!? Jeg troede 
faktisk på det allerede her! 
Øst skiftede til 7 til B, D og E. 2 til 
B og D, skift til D til K, og 6 til E.  

Øst åbnede ikke og måtte være 5-5-1-2 
fordeling. 
Så var det jo nemt nok D!! BRAVO!  
130 og ren top. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Aabent på BBO 
spilles på søndag kl. 10.00. 
 
De næste to onsdage færdigspilles 
parmesterskabet med MP beregning  
Formanden har lovet at sætte 
turneringen anderledes op, da den i 
onsdags ikke kørte optimalt iflg. 
formandens mening, der vist blev delt af 
deltagerne.  
 


