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Hold: Spil 21 
Vi har afviklet første runde af en tre 
afteners holdturnering. Klubbladets 
intentioner er som bekendt at udkomme 
efter behov, og selvom der kun er spillet 
en enkelt runde, er det NU! 
Spil 21 er på alles læber, og der tales om 
det så langt væk som på Grønland. � 
Kjeldsen var første mand, der ringede 
med klokken (onsdag kl. 22.23), så han 
kommer på først. 

 
4  i Vest med K ud var standard. 
Kjeldsen tog straks E fulgt af tre høje 
trumfer og 9, hvor Nord lagde 2, og 
Kjeldsen gik op på B stukket med D. 
Ruderskift, hvor Nord hævede to 
ruderstik og fortsatte farven trumfet i 
Vest. 
Trækkes den sidste trumf, skvises Nord 
fra K10 og DB5. 6 til E og 7 til K og 
derefter E virkede også. 
 
Lars Walter stak også med E straks og 
trak tre runder trumf fulgt af 8! Den løb 
til D, så no more problems. 
 
De øvrige faldt fra på K i stik et. 

Rico og Jesper NS var Daniel Tylvad 
spilfører. K ud dykket og B til E.  
I stik tre 8! men da Nord lagde lavt, gik 
Daniel op på B til D. Ruder til Nord, der 
fortsatte med 10 til E. 
Den sidste af fem trumfer skvisede Nord 
fra K og DB5. 
 
Leif og Jens NS var Claus 
spilfører.  
Claus stak ruder anden 
gang, trak tre trumfer 
fulgt af 9. (Leif lægger 
K næste gang, men det 

havde ikke hjulpet her) 
9 blev dækket med 10 stukket med D. 
Ruder til Nords B.  
4 retur fører til den kendte skvis, og aktuelt 
K strandede på, at Syd manglede 8. 

 
Anders Rex spillede sig ned i en 
trekortposition med udelukkende hjerter. 
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Vest var inde og spillede 9!? Nord havde 
et slip of mind og lagde 2 ( K!) og så slap 
kontrakten hjem. 
 
Interessant at tre indledte hjerter med 
9 og tre indledte med 8. 
Normalt vil man vel spille den højeste fra 
en sekvens, hvis man gerne vil have næste 
hånd til at dække, og den laveste fra en 
sekvens, hvis man gerne vil have næste 
hånd til at dykke, og det sidste er vel 
tilfældet her�   
 

 
Således fortæller Lone malende om 
spillet på FB. 
Ja sikke et spil. � 



Miss Fit 

 
Sparfarven sejrede til sidst, men på et 
rigeligt højt niveau. 
Der kom udmærket 7 ud til 9 dykket. 
2 trumfet og en haglbyge af trumfer, hvor 
Nord kastede to små ruder, og så var der 
11 stik. De fleste servede K, og så var 
der også 11 stik, da 109 faldt ud. 
 

Farvebehandling 

 
Nissen – Sonne ØV. 
3 ud til E skift til D! til E. K med 7 af 

og 5 til K! 620. (Ingen fandt  ud). 
Isoleret set er det bedste trumfbehandling, 
der klarer D og 10 blank i Syd. Indmel-
dingen sandsynliggjorde vel også E i Nord. 
To uheldige helte spillede 5 til B, som var 
eneste nitte blandt de otte hjerter. � 

Lige spil 
Der er mange slags lige spil, her er et af 
dem� 

D ud til E og mere ruder til B. Skift til 
7 til K og E. Dobbeltknibningen i 

hjerter gik galt, og Nord nåede at rejse 
sine spar, så -800. 
Helle led samme skæbne ved det andet 

bord. �  
 

Fjerdehøjeste 
Udspil af 4. højeste i længste og bedste 
farve har fejret mange triumfer, og var 
der en ny på vej her? 

NS: Rico-Dall. ØV: Kalle-Daniel 
Udspil B, men Dall kunne ikke gøre bedre 
end at hæve de fire gamle spar.600 
(Hold de næste to onsdage) 


