U16 på slap line
De to friske U16 spillere Ella og Eigil går
uimponeret til sagen.
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Hold
Vi er i gang med en holdturnering over
fem onsdage på Realbridge. Der deltager
10 hold, som spiller Monrad om
bronzepoint og handicapregulering.
Kortmaskinen gik amok i 2. halvleg med
ca. fem slemmer i syv spil, men vi starter
med 1. halvleg, dagen før Leises føsda.

Det lykkedes ikke for Ella at skræmme Syd
væk fra hjerterne, men sparfarven kom
aldrig i spil. -150 var givet godt ud imod:
Således
meldte
Tegtmeier og Tøffner
ved det andet bord. Med
K i plads var det en fin
kontrakt. 1010 med D
ud.

Sjælden standardkontrakt.
NS: Niels P-Leise. ØV: Søren-Afkrogen
Da Leise blev smækket i 5 flyttede Niels
P til 5NT, der ligeledes fik smæk.
Der kom 8 ud til B. E bekræftede
rudersitsen, og så fulgte E og 5 til 9.
6 til 10 og E fulgt af 9.
Vest kom til at lægge pres på sin makker
ved at stikke med K (dyk!) og spille spar
til D. I dette stik var Øst skviset i rødt.
Aktuelt kastede Afkrogen en ruder, men
så forsvandt 2 i Syd, og ruder fra top
førte til 11 stik (870).
3ut (630) ved det andet bord.

2 = Multi. 2 = p/c.
3
(-250) gik det ved fire borde.
Nordspillerne kunne/ville åbenbart ikke
doble. Ͱ

Slemmmmmmmmmmmmmmmer

NS: Leise-Niels P ØV: Helle-Lone
Ingen fandt 7 eller 7 .
Hvor Vest kunne åbne 2 , Bikini, burde
det umiddelbart være muligt, men det er
ikke så ligetil. Øst kan spotte et es og D
hos makker og så håbe det er E, men
hvordan meldes den med sikkerhed?
Ved et andet Bikinibord afsluttede Øst
med 4 .
Ved tre borde gik det pas, pas og 2/3 i
Nord, og kun 4 .

Ud 5 til E. Niels P trak en enkelt trumf
og trumfede sine klør på bordet med
hjemgange på trumfninger i ruder. 1430.
Den var kun brændt ved et bord. En
spiller fik B ud dækket med K stukket
med E. Lille spar blev for fedtet trumfet
med 2 ◻

NS: Nissen-Bornholm ØV: Nell-Niels
7 var kun meldt ved dette bord,
juniorstyle, selvom Vest glemte at melde
6 undervejs. Doblingen juniorlike fik
taksten helt op i 2470.
De øvrige var kun i lilleslem, da ingen? fik
meldt 6 . Hornet fik vist vist renonce med
4 ?, men toget standsede i 6 .

Her var så en slem, der ikke skulle
meldes. 2NT = Bekkasin, hvor Øst viste
minimum og single . Cue-bids og 1430,
og bremset i tide.
Frekvens: 5x-50. 5x450.
Vi fortsætter de næste fire onsdage!

