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DM Klubhold: Sølv 

 

Jens, Anita, Rico, Søren, Leif, Jesper 
vandt sølv for Odense Bridgeklub ved DM 
Klubhold. Rødovre vandt suverænt, og 
OBK havde pæn afstand til 
bronzevinderne fra Aarhus BK. 
 

Jespers sanser 
De to mest omtalte spil var vel to NT 
kontrakter med Jesper ved roret. En 3NT 
er udsendt med CMN og ligger på vor 
Facebookside, og den anden tager vi her. 

3 ud til B og D. K! holdt stik og  2 til 
B tog syd med E og fortsatte med 10 

til D. 
Jesper slog sig fri med 6!  
 

 

 

 

 

 

 

Mønsted indhallerede sparstikkene frem 
til denne stilling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nord trak E fulgt af 3 til K.  3 til  E 
førte til 7 stik (90). 
 

OCBL October Cup 
Jesper og Rico deltog på landsholdet i 
ovennævnte turnering, hvor det danske 
hold vandt Round Robin blandt 30 hold, 
og de nåede semifinalen mod det 
berømte sponsorhold Nick Nickell. 
Danmark førte efter 2. sektion, men 
måtte se sig besejret. 
Jesper og Rico spillede 1. sektion, der gav 
dansk føring 47-34. 

 
Vest Nord Øst Syd 
Rico Nickell Jesper Katz 
- - - pas 
1  pas 1ut pas 
2  pas 2  pas 
3ut pas 4  pas 
4  pas 4ut pas 
5  pas 5ut pas 
7  ap. 
 

1NT = GF, jævn eller 5+ . 2  = 5+  
enfarvet. 2  = relæ. 3ut = 14-16, 6+ , 
ingen kortfarver. 4  = nat. 4  = cue-bid. 
Derefter RKCB (1430) og storeslemsinvit 
5NT. 13 stik (2140). Lige spil. 



Holdturneringen 
Vi nåede at afvikle 1. runde på BBO og en 
enkelt kamp blev spillet privat. 
Turneringen er herefter neutraliseret. 
 

Rundens modspil 
Jørgen Seidelin nåede at indskrive sig til 
ros fra pressen. 
 

NS: Hornet – Tulle 
ØV: Seidelin – Hørslev 
 
Der kom 2 udtil 8 og B.  D stak vest 
straks med K og fortsatte med 4 til D 
og E. 
Seidelin fandt som den eneste det gyldne 
skift til K!! Den blev dykket, men så 
fulgte 7 til 10 og E. Hornet kunne ikke 
gøre bedre end at hæve K og 
klørstikkene til en ned. 
Ved et andet bord dykkede Hans med K, 
og nu var det to beter med K igen, men 
tredje gang ruder førte til 630.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomsen reglen 
8-9 og 10 korts major fitter spilles ofte 
bedst i 3ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NS: Leif – Jens 
ØV: Claus – Sanne 
 
2  var Multi. 
Der kom 4 ud til 9. Fire sparstik og tre 
ruderstik førte til denne stilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jens havde ikke lyst til at forsøge at 
gætte hjerterne, som fører til et overstik 
ved ret gæt og 0 stik mere ved forkert 
gæt.  
8 løb til 10, og Vest kunne slutspille syd 

i vilkårlig farve til at åbne den anden 
farve, uheldigvis for ØV blev Syd 
slutspillet på sit 9ende stik. 600. 
ALLE andre sugede et bær i 4  med de 
grimme klør i nakken. 
 

Holdturnering på BBO 
Livebridge er ikke mulig foreløbig, og der 
spilles derfor en holdturnering hver 
onsdag på BBO med 2x12 spil med start kl. 
19.00!? 
Hold der ikke ønsker at deltage skal 
melde fra senest søndag den 1. 
november. Vi ses på BBO. 


