Jan V’S trumfkup
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Velkommen til sæsonen 2020-21
Klubbladet byder nye og gamle
medlemmer velkommen til den nye
sæson, som er nr. 17 i rækken siden OBK
NEWS startede i 2004-5.
Vor fine hjemmeside opdateres løbende
med nyheder, resultater, fotos osv.
http://www.odensebridgeklub.dk
OBK NEWS går i vanlig stil i luften efter
behov primært med aktuelle spil og
dugfriske Canoner ca. hver anden uge.
God sæson!
Velkommen til Jan V
Det er ikke så sjældent, at tidligere
medlemmer gør come back, men i år får vi et
helt nyt medlem, som vi byder velkommen.
Jan V Sørensen ved de fleste af os, hvem er.
Jan V har kun spillet bridge i to år, og vandt
bronze ved Begynder-DM 2019 med Anders
Just.
Jan V scorede i sin ungdom 25-20 mål for OB,
og da bentøjer drillede, begyndte han at
jonglere med Chips. Midt i 0erne var Jan V
Danmarks mest vindende pokerspiller, og han
huserede i Las Vegas halvdelen af året. Det
blev til to WSOP armbånd i PL Omaha og
7card stud. I sidstnævnte blev Jan regnet for
verdens bedste. Jan V har vist siddet ved et
halvt hundrede Final tables, og han har været
Heads Up 20 gange, og i øvrigt vundet de 19!!
Det er således en spiller med et killerinstinkt
og et vindergen, som vi nok skal få at se ved
bridgebordene.
Jan V skal spille med Hans Letort, og det
ligner et rigtigt godt match.
Jan V har deltaget flittigt i Danish Dynamite
hele sommeren, og jeg skulle hilse og sige, at
han ikke uventet har blik for spillet! Jeg har
selv haft fornøjelsen med en 3. plads og en
11. plads, meget tæt på guldet, men vi satser
på alle gode gange tre.
Jeg har tygget oceaner af spil fra DD
igennem, og jeg anser dette spil, for
sommerens bedste i DD.

ØV: Paula Larsen – Jan Sørensen
Kontrakt 6 i vest
Der kom E ud og skift til 9, som vest korrekt
tog på hånden med E. 2 til E fik 10 med
nordfra, og 3 dækkede syd ved synet af 10
hos makker omhyggeligt med 9 for at være
sikker på at få et trumfstik. Han gjorde dog
regning uden vært.
Jan V stak med K og så trumfsitsen, men han
gav ikke op. Vest gik på bordet to gange i klør
og trumfede to små hjerter på hånden,
således at han var nede på samme
trumflængde som syd. E og 8 til K førte
til denne stilling:
K fangede syd i et
trumfkup. Aktuelt lagde
syd B og så kastede vest
K, og kneb i trumf til
sidst.
Meget flot spillet. 12 stik
(980). Flere tog den mere
sikre 6 , men 6
er
topkontrakten
i
en
parturnering. 
Hvad nu hvis syd knap så
omhyggeligt havde lagt
5 i stedet for 9 på anden
runde trumf.
Havde Jan V så løst problemet !? 

Generalforsamlingen

Vinoble Grand Prix
Det er ikke meget livebridge medlemmerne
har spillet i sommer, men det er dog lykkedes
formandinden at hive en fotograf frem til
guld i både afsluttende indledende heat og i
finalen i Vinoble Grand Prix i Kerteminde.

Soloslem

Onsdag aften mødte en snes medlemmer
fra til generalforsamlingen, der var godt
overstået på en god halv times tid,
hvorefter der blev serveret leverpostej.
Søren Rasmussen blev valgt til dirigent,
og formand Rico aflagde beretning, der
modtog klapsalver.
Vest
pas
pas
pas
pas
pas

Nord
Leise
1
2
3
4ut
6

Øst
pas
pas
pas
pas
pas
ap.

Syd
Fotograf
1
2
3
4
5

2 = søger. 3 = triple , - værdier og maks
i intervallet 11-14. 3 og 4 = cue-bids. 4NT
= 1430. 5 = To ”E” + D.
1010 med ruder 3-3.

Fast arrival
Fra en af flere private hyggebridger.
5NT = ulige E og void.
Er renoncen ikke i , er vi
for højt i 6 , så 7 !

Vest
Stoffer
pas
pas

Nord
Helle
4NT
7 !

Øst
Far Kaj
pas
ap.
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Ch.
4
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Leise
fremlagde
regnskabet og Rico
fremlagde budgettet,
hvor der blev foreslået
uændret
kontingent.
Klap. klap igen.
Rico blev genvalgt som
formand
med
akklamation.
Poul Just og Henrik Ibsen blev genvalgt til
bestyrelsen, og Stoffer blev nyvalgt i
stedet for Claus, der trak sig.
Kjeldsen og Leif fortsætter som
suppleanter, og ny revisor blev Henrik
Nissen, mens Preben Mohr bliver
suppleant.
Under eventuelt gennemgik formanden
Coronatiltagene i Bridgehuset.
I weekenden skal vi xse fingre for Leise og
Sannes hold, der kæmper om DM medlajer i
Damedivisionen og OBKs hold i FM klubhold
(Rico, Jesper, Leif, Jens, Anita, Søren). De to
førstnævnte forventes at spille i weekenden.
Der er desuden DM slutspil, og søndag er der
Bridgens dag.

Onsdag den 2. september kl. 18.00
indledes
den
nye
sæson
med
fællesspisning, og ca. kl. 19 starter
butlerturneringen.
Vi bliver 18 par i den nye sæson.

