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REALBRIDGE  

Formanden fik den geniale ide at forårets 
første parturnering skulle afvikles på 
Realbridge, og det er en stor succes. 
Ved hvert bord er der en presseloge i 
øverste venstre hjørne, så I bliver som 

vanligt kigget over skulderen. � 
Vi er 16 par, der lagde ud med syv runder, 
og allerede i spil to var der ballade. 

NS: Leif-Jens.  ØV: Marie-Torsten 
2  = Gazilli. 2  = 8+. 4  = cue og 1430. 
4 par i 6 .  
 
Jens fandt eneste sættende udspil 5! 
 
Men vinder 6  med åbne kort? Kun Verner 
vandt efter  ud til D. Knibning med D, E 
og 10 trumfet i Vest. Kun en trumftaber. 

Ved to borde kom der ud til K og E. Tulle 
var tættest på, da han trak E, trumfede 10 
og spillede D. Den blev ikke dækket, og når 
”Zia” ikke dækker, kan man så øge odds ved 
at gå på E og knibe Syd for K!? 
Lettere hinterher, aktuelt dykket til K og en 
ned. 

 
NS: Olof-Svend ØV: Claus-Sanne  
6 ud til E, K til E og 2! til K og en ned. 

Lettere at spille væk fra et es, hedder det sig 
jo, men så er der Hellereglen om splittede 
esser!?�.  
Bornholmeren servede 2 mod 4  i Syd og 
spilfører gav kredit ved at gå op på K. 
Fire par vandt 4 . 

2  = Multi. 4  = transfer til Vests farve. 

Der kom 2 ud til D og E. E for at slippe 

af med klørtaberen i Vest, men 8 og K. 
Klør forfremmer et sættende trumfstik, men 

der kom D igen. Torsten hev E inden E.  



Danmarkspremiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som den første klub i Danmark 
gennemførte OBK en fortløbende to 
afteners turnering, og med succes.  
Der var dog lidt malurt i bægeret, for 

Helles Webcam var i udu��. 
 

Slutspil 

NS: Ella-Alma  ØV: Leif Jens 
 
Ella var vist ene om at finde det bedste 
udspil 9 (2.4) til D og E. 3 til 9.  
Bedst er klør til E! spar til B og K, og 
Nord sættes ind på den markerede B til 
et ægte slutspil. 
Aktuelt fulgte klør til 10 og B. Nu kan 
Nord slå sig fri i klør til kun 11 stik, men 
der kom hjerter til autoslutspillet til 12 
stik, som flere udførte. 

Jens og Leif vandt Kvalen 
 
 
 
 
 

Tag chancen 
I en DD for nyligt var Leise i 3NT med Dx 
overfor to hakker på hånden. Spar ud og op 
på D, der holdt stik! Flere lagde 
lavt�Temaet dukkede op i onsdags. 

NS: Leise-NielsP ØV: Jens Kofoed-Claus 
 
Ud 5. Øst server vel ikke 5 fra EKBT så op 
på D! Fire sparstik og klør, som Vest tog med 
E, Fire  stik til Øst, men 120 og næsttop til 

Leise. Ved to andre borde ville Nord ikke 
”ofre” D i stik et. � 

NS: Leise-Niels P. ØV: Bornholm-Nissen 
 
Leise: 3NT løser sig altid i Niels Ps sikre hånd 
og flyttede ikke til 4 , der er nede med 10 
ud. Hjerter ud til  B og K. Syd skal vist have 
fire ruderstik, og Øst var lang i hjerter, men 

4 til B og E og 10 dykket! 400. 
Finaler i to rækker de næste to onsdage. 


