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OBK Coronahold på BBO 
 

Sidste stik på 7 
Turneringen drøner videre. I dette spil 
måtte 7 gået grueligt meget igennem, 
før den udløste en øl fra makker.  

 
NS: Nissen – Bornholm 
ØV: Niels P – Leise 
 
En inviterende xy sans førte til den 
spændende 4 .  
Nissen undgik spar ud, så kontrakten kan 
vinde, og der kom 2 ud til B. 
Bedst er nu 3, men Bornholm fortsatte 
helt naturligt med 7 til B og D og  K 
til E.  
Leise trumfede korrekt 9, men hun 
kunne aktuelt have gjort livet lettere for 
sig selv ved at trumfe med K eller 10 i 
stedet for 3. K og  10 ville den uhøflige 
Bornholmer ikke stikke. Leise stak 9 med 
D fulgt af D stukket med E.  10 

trumfede Leise med  8, og Nord skulle 
lægge et kort fra 106 og D93. Med EK 
synlige på bordet, lignede det ikke, at det 
kostede at kaste 6, men det gjorde det! 
Leise kastede K, trak den sidste trumf 
med B, hvor hun kastede E og sluttede 
med B, 8 og 7! 10 stik (620), og det 
forlyder, at Niels P har lovet at honorere 
med en øl! 

Hammans regel 
Den røgede Bornholmer kender klassikerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En af flere mulige meldinger var 
3NT, sagde Bornholmeren, og 
skrev ”for at vinde” i alertfeltet. 
Rigtigt set med ni hurtige stik 
uanset udspillet.  
Der var også ni stik ved det andet 
bord, men i 4 .  
 

Hvor meget kan den trække? 

 
Sanne valgte 4 . Efter K ud skiftede Øst til 
B, så der blev 12 stik. 

3  åbning ved det andet bord førte til 3NT, 
hvor hjerter ud var mere ubehageligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hornet – Maria ØV. 10 stik med den aktuelle 
klørsits. 620 

3  ap ved det andet bord. 170. 



Efter 4. runde fører Søren med 56,03 før 
Nissen 52,02 og Nell 48,02. 
Søren spillede ikke i onsdags, men det 
gjorde holdpallerne. 

NS: Tøffner – Tegtmeier 
ØV: Gunder – Per 
 
K ud og 6 til B dykket. Skift til  8 havde 

været guld med den anden majorkonge hos 

makker. Aktuelt tog 10 stikket. E og mere 
spar, og der var rejst ni stik. 3ut kan ikke 
sættes. 
 
Ved det andet bord sprang Lone Bilde ind 
med 3 , og så kom NS for højt i 5 . 

NS: Onkel Svend - Olof 
ØV: Bo Lønberg Bilde - Lone Bilde  
 
Der kom 5 ud til B og E. Bo toppede  
ruderne, men med  3-3 var der alligevel ni 
stik (400). 

 
 
 
 
 
 

Således gik det ved det andet bord, og efter 
D ud skulle trumferne løses, og den gik 

ikke, så en ned. 
3ut løser sig altid.  

NS: Sanne – Claus ØV: Seidelin – Hørslev 
 
ØV fik sig meldt op i den gode udgang på 
små værdier, men med god tilpasning. Et 
LFT 3  eller KFT 3  østfra havde nok også 
hidset Vest op. 450. 
 
2  ved det andet bord ved hjælp af Løbe 
Stayman. 200. 

NS: Lars W – Torsten. ØV: Claus – Sanne 
En inviterende xy ut sekvens førte til 4  
med giftigt 2 ud! Ofres 7 i stik et er 
alt godt, men 9 blev lagt til 10 og E.  
9 til K bragte Syd ind på E, og  D var 

rejst til ruderafkast i Vest, så det 
hastede. Klør til E og høj ruder retur 
beter, men lettere med åbne kort. Der 
kom trumf retur og 420. 
Denne gang gik 3ut ned ved det andet 
bord, men den kan vinde. 
 
Danish Dynamit Teams 2 
Tillykke med sejren til Leif og Jens på 
Wieds Vinstues guld hold. 
 
 
Vi drøner videre på BBO med 
holdturneringen de næste tre onsdage. 
 


