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GODT NYTÅR! 
 

Vi indleder det nye år med en særudgave 
af OBK NEWS med spil fra den succesrige 
Nytårsturnering på BBO, hvor der deltog 
44 par fra hele landet.  

 
A rækken vandtes af Bo Lønberg Bilde og 
Lone Bilde 58,80%. 2. Mikkel Nøhr – Lars 
Lund Madsen 55,56. 3. Johnny Thylin – 
Peter Gallmayer 54,17%. 
(Alle resultater kan ses på 
www.odensebridgeklub.dk). 
 

Vindermodspil 

 
NS: Peter Tjubang- Kim Nørgaard 
ØV: Lone og Bo 
 
Der kom E ud fulgt af 5! til B og D. 
Bo i Vest hævede K og satte Lone i Øst 
ind på E og fik en klør trumfning. E til 
modspillet og to ned (-100). 100% til ØV. 

Verner Larsen på topperen 
Lone og Bo var faktisk lidt overraskede 
over sejren, for de fik ikke mindre end 
fem nuller. Her er to styks. 

NS: Verner Larsen – Jens Kjeldsen 
ØV: Lone og Bo 
 
2  var multi, og Syd viste ikke minimum 
med  farve. 
 
2 ud til E skift til 2 til  D,  K og  E. 

Nord skulle nu sikkert hjem for at kaste 
8 på K, og E var en fin hjemgang, da 
den fik K med bagpå. Efter K trumfede 
Nord en spar, spillede trumf til 9, trak 
D og trumfede sin sidste spar. 
Med fem kort tilbage fulgte lille ruder 
sydfra, hvor Vest lagde 10. 
Verner tyggede lidt på den og toppede 
ruderne til 12 stik og 100%. 
 

Rightsided 

NS: Jens Rasmussen – Leif Thomsen 
ØV: Lone og Bo 
2  = GF med . Derefter cue og RKCB (1430). 
6  kan ikke skydes ned i Nord og aktuelt 
heller ikke i Syd med E i plads. 100%, da de 
øvrige spillede 3ut. 



Egedgaards Pressespil 
Jeg vælger dette spil som turneringens 
pressespil blandt de spil, jeg har fået 
tygget igennem. 

NS: Johnny Thylin – Peter Gallmayer 
ØV: Martin Juhl – Thomas Egedgaard 
 
Der kom glimrende 6! ud K, så der ikke 
kan trumfes ruder i Øst. D tog Nord med 
E og skiftede til 10 til E. 5 blev 

trumfet, og 3 gik til E. 
MOMENT OF TRUTH. 
Nord havde næppe K, når han stak med 
E, og Egedgaard læste signalerne som 

hjerterlængde i Syd, så han ramte guldet 
med B! (scoopede 10 i Nord) 10 stik. 
 

Egedgaard i modspil 
Egedgaard kan også spille imod. 

NS: Mikkel Nøhr – Lars Lund Madsen 
ØV: Juhl – Egedgaard 
 
E ud trumfet. Spar til 10, K og 9 trumfet. 
E med 8 af trumfet i Øst. 4, hvor Vest tog 
D og E og skiftede til 8! 

Kun 8 stik (-100) nu, men 25% til ØV, da 
3ut let foræres. K ud er ok, men så SKAL 
der skiftes til klør – svært! 

Klassisk boghånd 
Sjældent har man en så perfekt hånd til 
sin melding. 

NS: Verner Larsen – Jens Kjeldsen 
ØV: Peter Tjubang – Kim Nørgaard 
 
3  spørger om sparhold hos makker 
baseret på en galoperende minorfarve og 
hold i de to to øvrige farver. Ofte er disse 
hold noget mere betændte, men her 
havde Nord en hånd, der kan bruges i 
lærebogen som klassisk. 
Det tog aktuelt lidt tid, før Syd overgav 
sig til klørfarven, men pyt med det, når 
12 stik ikke kunne forhindres.  100%. 
 

Standardudspil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved halvdelen af bordene i A+B var Nord i 
2  doblet eller udoblet, og ALLE servede 
9 (Det gør Bird også, fortæller vor 

xpert), og det forærer den kontrakt. 
Holder D i stik et SKAL Nord dog spille 
hjerter straks for at vinde. 
 
Formanden barsler efter sigende med en 
turnering på BBO fra onsdag den 13. jan, 
mere følger. 


