
 

 

 

 

 

Nr. 284 – DEC  2020 – 17. ÅRGANG 
 

OBK Coronahold på BBO 
 

JuleNØDDER 
 
Alle iz. 
Din makker åbner i første 
hånd 4 . 
 
Hvad melder du? 
 
Alene iz. 2. hånd. 
 
Første hånd passer. 
 
Hvad melder du? 
 

 
Begrænset valg 

Der har været mange spændende slemmer i 
julemåneden. 

 
 
 
NS: Svend - Olof. ØV: Hørslev – Seidelin 
 
K ud trumfet. EK løste trumferne. 2 til 

K og 3 til 10!, D og E.  
Der kom klør igen trumfet med 10 og hvad 
nu? 
9 med 7 af i Nord og 7! af i Øst var 

Hørslevs fortolkning af begrænset valg. 
12  stik (920). 
Ved det andet bord tog man pengene mod 5  
X (-800), men dog tre imp. 

To sorte 9farver 
i samme halvleg. Sjældent iflg. Kjeldsen 

NS: Hornet – Tulle. ØV: Jan V – Hans 
 
5  = cue-bid og 6  (1430). 
Ved det andet bord passede Nord i 
forventning om et sving, og forventningerne 
blev da indfriet.  
 

NS: Egedbassen – Kokken. ØV: Hans-Jan V 
 
920. 7  ved det andet bord, hvor Syd med 
succes hev E i udspillet. 
 

NS: Sanne-Claus. ØV: Rico-Jesper 
3  = bal slammy med . cue og 1430. 
1430 mod 5  (680). 
Første gang Sanne åbner 1NT med single, 
iflg. makkeren.  



Damejagt 
Damerne er som bekendt også et jaget bytte 
i vor sportsgren, men kan man slippe for at 
knibe damerne, så er det lettere. 

NS: Leif – Jens. ØV: Claus – Sanne 
 
D ud til K. B løb til  K, og  B til  E. 

 
Ved det andet bord trak Syd K og kneb til 
den nu blanke D. En ned. 
 
Jens valgte en anden plan. Han trak E og D 
med 3 af fra bordet og 7, hvor Vest lagde 
4 og bordet trumfede med  2. 

En spar blev trumfet på hånden og Jens slog 
fri med 6 til 10, D og E og der kom mere 
klør til K. 
Sanne slog sig fri med 10, hvor Øst lagde 5 
og Syd trumfede med  8. 
Med tre kort tilbage fulgte B, som Vest 
måtte trumfe overtrumfet med B, og Øst 
måtte bekende. E og K bragte totalen op 
på 10 stik (620). 
Jens gjorde sig således uafhængig af Ds 
placering! 
 

Killing lead 

 
NS: Lars W – Torsten. ØV: Lone og Bo 
 
4  efter esser og 4  efter D. 
Torsten fandt 8 ud til en ned. 

B ud ved det andet bord. 920. 

Nell vandt OBK Coronahold. 
 

Guld til Nell, NLund, 
Sanne, Claus og tutter 
103,80. 
Sølv til Søren & Co. 
90,51. 
Bronze til Kokken & Co. 
82,46 
 

 
Et spektakulært spil fra den sidste aften. 

NS: Jens – Leif. ØV: Gunder – Per 
 
XX var  langfarveflugt. Det er godt nok 
sjældent, man sidder så fedt på flæsket i 
1NT XX, men det gjorde Jens.  
8 ud og otte stik (760). 

 
To chancer 

Hans og Jan V meldte lilleslemmen, og da der 
kom 10 ud til E med 2 af, kunne Hans ikke 
gøre galt. Hans trak trumf og eliminerede 
ruder. Nu vinder spar fra top, men Hans 
spillede 4 mod D, og det så rigtigt ud. 
1430. 

Glædelig jul!! 
(Vi ”ses” vel til Nytåsturneringen ) 


