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Sæsonstart 
 
Med Stoffer & Co´s 
velsmagende hamburgerryg 
med flødekartofler og 
mixed salat. 
 

Tidtageren smilede 
venligt ved 
sæsonstarten, men 
tag ikke fejl. Hvis vi 
ikke overholder 
tiden, bliver vi 
noteret i protokollen. 
Vi bød velkommen til 
to helt nye 
medlemmer, der ikke 
har spillet i klubben 
før. 

 
            John                       Knud  

 
Vi lagde ud med imp. par over 6 aftener. 

 
Rico og Jesper var 
ene par i 6 , der 
stort set kun 
hænger på at spille 
trumfer til en 
taber. Odds er ca. 
72%. Spilfører 
valgte percentage 
spillet, E først. 

-11 imp. � 

WJS 

 
 
Vest Nord Øst Syd 
Olof  Hajen 
1  pas 1  D 
2  pas 2  D 
3  pas pas D 
Ap. 
Modspillet fik kun to klør og to 
hjerterstik. 730. 
De fleste sprang til 2  på Østs hånd, men 
”bogmeldingen” med WJS er vel 3  med 
7-farve. 
Dobler Syd, passer Nord vel, og så har vi 
balladen, men Syd melder måske 4 !? 
De fleste var i 4  doblet eller udoblet. 
 

Safespil 
13 stik var uundgåelige, men der var flere 
safespils muligheder i 6ut. 

 
Olof fik 6 ud og stak på hånden fulgt af 
B.  

Et andet safespil er D og 2 til  10. 
Alt førte til 13 stik.  



Odense BK på Realbridge 
Sæsonens første mandagsturnering på 
Realbridge er indledt med 6 hold fra hele 
Dronningeriget inklusive Færøerne. 
Rico lagde ud med 20 og Anita er eneste 
andet hold over middel med 12,54 
Et sjovt spil fra første aften. 

Trumf ud sætter 2   i Øst, men der kom 
8 ud til B og K. B tog hele familien 
med, og der fulgte 7 til K og mere klør 
dækket med D stukket med E. Nord 
hævede 10 og fortsatte i hjerter trumfet 
med 6. Klør trumfet med 8 og 4, som 
Nord fik med 5, da Øst kastede 7. 
Nord var slutspillet og spillede E trumfet 
med 7. En klør trumfet med E førte til 
denne stilling: 

 
 
 
 
 

 
NS havde dobbelt så mange trumfer som 
Afkrogen og bordet tilsammen. 
D dækkede Nord med D, hvor Øst 

kastede 6, og udspil til Østs trumfgaffel 
førte til 8 stik (110). 

Imp. par 
Efter to aftener: 1. Rico og Jesper 69,8. 
2. Leif og Jens/EDB 52,4. 3. Marianne og 
Stoffer/Grønland 46,9. 4. Leise og 
fotograf 29,3. 5. Hajen – Olof 27.6. 6. 
Frede – Holk 10,3. 
 
Trumf ud 

 
Vest Nord Øst Syd 
Røhl Leise John     Fotograf 
  Pas 1  
3  ( + ) D 3  3ut 
4  D ap. 
 
Udspil K! til E. 3 til B og E og 7.  
-500, men godt offer mod 3ut. 
To blev dobet i 3  i Vest med E ud, og 
nu skal der skiftes til trumf. Begge gik da 
også ned. 
 
Nedvurdering 24,6 R&K 
Knud stod vel for sæsonens hidtil mest 
givtige nedvurdering. 

 
 

Vest Nord Øst Syd 
Knud  Hans 
2  (20-21) pas 2  (Lauge) ap. 
Jens åbnede 1 , pas, pas og oplagt 1ut fra 
Dennis, X og -300. Øv. (der var 110 i 2 ) 


