1NT med 24 hp.
Det er ofte nok til at vinde 3NT, men…
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Parmestre

Ud D dykket, B til K og E, skift til
10! og 8 hurtige stik til modspillet. -200.
Således gik det ved de fleste bord til ca.
middel.
Den lille forskel
Fru Thurø skød Papegøjen.
Helle og Maria gentog sejren fra 2016
(foto). Efter et hårdt udlæg de to første
aftener lykkedes det at slæbe sig først
over stregen.
1.Helle og Maria 58,55%. 2. Rico og Jesper
5,60%. 3. Tulle og Hornet 57,45%.

Endestationen
To par nåede i mål. (2x2220).
Udspil B. Det gamle mundheld: ”Klør er
sansens fjende”, levede ikke helt op til sit
ry.  Der var 12 stik og det endte med 13.
men ligegyldigt, da alle andre var i 5 .
Soloudgang

2 = Michaels. 3 = krav.

Seidelin – Hørslev ØV. 2 = 3 ktrl.
3 = cue. 4 = ej cue, og dermed K!

7 ud til 10. 3 taget med E. E og K
trumfet, og nord fik K. 100%.

Slem i spil 1
I onsdags var der igen slem i spil 1, men
hvordan meldes den?

3NT med 25 hp.
Vi så 1NT med 24 hp. gå to til lægen. Hvad
med 3NT på 25 hp.!?

Jens stak ikke hoveder i busken, og så var
det let nok. 980.

Alma knaldede B i disken til E, og i
næste stik kom Alma ind på E og fyrede
den næste hjerter af sted. -300.
Det var faktisk normalresultatet, så sans
hajerne havde ikke en gylden aften. 

Seidelin – Hørslev ØV. X blev forklaret som
straf, men den gik ikke.  920.
De fleste passede i vest efter 3 , og det
var ikke helt let for øst at se, at efter en
dobling og den forventede 4 fra makker,
skulle øst hæve til 6 . 
De fleste var derfor i anti parkontrakten
5 .
Lugtede lunten
Da flere hårde slemmer tidligere på
aftenen kunne vinde, gav Maria den
chancen her.

Ud 2 til D. K. 5 til 10. E og to
hjerter trumfet i vest. 1540.
Seidelin og Hørslev var også i 6 , så Sanne
og Claus gjorde klogt i at melde 6 (-500),
der også var et godt offer mod 5 . 

God sommer
Tak for en noget speciel sæson, der ikke
helt fulgte den planlagte sæsonplan.
Det lykkedes dog at få gennemført
Parmesterskabet på BBO.
Spørgsmålet er så, hvornår mødes vi til
normal bridge i klubben igen? Skal vi
vaccineres først, taler vi vel om foråret
2022, men det er som bekendt svært at
spå og især om fremtiden!
Vi kan jo håbe, der findes fornuftige
løsninger, men hvor mange af os
bridgespillere med et alderssnit over 70
år tør sætte ”livet på spil” ved at møde
frem til bridge i indelukkede lokaler med
for lille afstand og sidde og fedte rundt
med de samme kort!?
Men nu ser vi, og hvad fremtiden bringer,
vil tiden vise. Foreløbig har formanden
indkaldt til generalforsamling onsdag den
26. august kl. 19.
Formanden overvejer også at arrangere
en holdturnering onsdag aften på f.eks.
2x12 spil, hvis der er interesse for det.
Indtil videre arrangeres Odense Aabent
med 18 spil hver søndag formiddag kl.
10.00 indtil videre. På BBO.

Pas nu godt på jer selv.
Vi ses på BBO

