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Hold 
En fjerdedel sad i fjerde 
hånd alene iz.  med denne 
næve. En hørte makker 
åbne 2 , og der var da fin 
støtte. En anden kom først 
til fadet efter 4 , pas, 7 !! 
 

Andreas valgte lilleslem i sin bedste 
farve, og mon ikke moderens brilleglas 

havde dugget, hvis han havde meldt 6 � 
Der kom 8 ud til E, og det var vel ikke 
helt let at finde sin single spar til trumf 
hos makker, selvom 8 var en ”høj” klør. 
Der kom hjerter retur og 1370. 

 
Rico og Jesper ØV levnede kun en dobling 
til Marie, og det endte med -1100. 
 
Hans og Jan V ØV gled Hans ind med 5  og 
de garvede divisionsspillere var åbenbart 
ikke enige om svarsystemet efter 

indmelding � Øvrige i 6  (1430). 

Leaping 

 
Leah og Kalle spiller ikke Leaping, og så 
gik det helt naturligt til topkontrakten. 

 
HELO (ØV) spiller Leaping, hvor 4  er 
mindst 5-5 i  + en major. Østs knaster DB 
i makkers farver gjorde valget let. 
Ved et andet bord satsede Øst på egen 
farve, og det kostede -500. 

Hyggeligt at se Julle, som Alma havde 
hyret. 5 ud til D og E. B, K og E. 
D. 3x  med knibning af D. Ruder til K 
og ruder trumfet i Nord, men 450. 
Flere tog kun 420 og en enkelt gik ned. 
 



Guld til Tegtmeier 
 
Tillykke til Claus, Peter. 
Niels Chr. og Michael. 
 
 

NS: Leise - Niels P ØV: Tøffner – NC Hammelev 
 
Guldvinderne var ikke længe om at melde 
den minorslem, hvor trumferne skulle 

løses. � 
Der kom 8 ud til E. 5 til E, og 4, hvor 
Syd naturligvis lagde lavt begge gange, så 
Moment of Truth. 
SUITPLAY var gået ned, for den stiger op 
på D, men den er jo heller ikke 
guldvinder i OBK. Niels Chr. satte sin lid 
til 9!? 1370.  

3ut løser sig altid sagde Jesper og 
formanden.  
4 ud til E og mere ruder førte til 430, 

men 3ut er en vinder i modsætning til 4
som alle andre forsøgte. 
Andreas og Ella NS gjorde kort proces med 
7 ud til E og skift til 7! 

To par fik lov at vinde 4 . 

 
NS: Leif-Jens  ØV: Tøffner – NC Hammelev 
 
Tre par meldte 5  og og havde let ved 12 

stik efter toxspar ud og E. � 
 
 
 
 
 

Således gik det ved det andet bord med 
Hans og Jan V ØV. De slap endda med -
200. 

Tak for sæsonen � 
Det må da siges at have været en noget 
anderledes sæson, men vi har fået det 
bedst mulige ud af det på Realbridge, og 
tak til de mange udenøs – ikke mindst de 
friske juniorer – der bidrog til 
festlighederne. 
Som det ser ud nu er der general-
forsamling sidst i august, og mon vi så 
ikke går i gang ”normalt” til september!? 
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