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Raritet: Lilleslem i alle ”fem farver” 
For tredje gang nogensinde spottede 
redaktøren et spil, hvor der kan vindes 
lilleslem i alle ”Fem farver.” 
Udgang i alle fem farver er også sjældent, 
men dukker dog op af og til, hvis man lige 
får øje på det. 
Det er nemmere nu om stunder, hvor 
Bridcentralen under hvert spil angiver 
antallet af mulige stik double dummy. 
Lilleslemmen dukkede op i første runde af 
handicapturneringen. 
 

 
Vest Nord Øst Syd 
 Verner                   Kjeldsen 
 1  pas 2  
pas 2  pas 6  
ap. 
 
1  = naturlig eller 11-14 jævne. 2  = 
Stayman (SMART systemet). 
 
Det inspirerede udspil 2 gav en gratis 
knibning med D og E fældede K, og så 
afgav Kjeldsen kun et trumfstik. 1370. 
Som vi kan se vinder 6 , 6 , 6 , 6  og 6ut 
double dummy. 
Næsten alle var i 6ut, men ingen andre 
vandt lilleslem, selvom de fleste fik 
hjerter ud, der vel næppe var fra D.  
 

 

12 tagstik 
 
I dette spil kunne lilleslem vindes 
undtaget 6 . 
 

 
Vest Nord Øst Syd 
1  pas 1  pas 
2  pas 6ut ap. 
 
Således meldte Jan V – Olof og Beata 
Sarna – Mogens Pedersen ØV, og tog de 12 
tagstik. 
Tre par var i 6 , der er tricky, da 
percentagespillet i trumf ikke fører frem 
og efter 8 ud til E må spilfører trække 
tre høje spar og kaste B, men udover 
trumfproblemet, har han problemet med 
2 på hånden. 

Efter klør ud og tre høje spar spillede Rico 
trumf til 10, og så slap han med en 
trumftaber. 980. 
De to øvrige gik ned.  
 
Instruktivt modspil 

 
4  kan holdes i 10 stik, og presses ØV i 5  
kan den sættes, men kun hvis Nord 
indleder med to høje ruder, som korter 
den lange trumfhånd i Øst. 
Trækkes alle Nords trumfer, løber Øst 
også tør, og knibes i klør inden 
trumftrækning, kan Syd inde på K give 
makker en trumfning. 
 



 

Handicapturneringen 

 
Guld: Lars og Morten -1,31. 2. Knud og 
Hans -0,77. 3. Niels P – Hørslev -0,72. 
 
Medaljeopgør 

 
Vest Nord Øst Syd 
Knud Hørslev Hans Niels 
   1  
2  pas 3ut ap. 
 
Jeg havde ikke regnet med K i plads 
efter EKD og E sydfra, men det var min 

heldige dag, skriver Hans. � 600. 
 
Ingen spær 
 

 

 
Vest Nord Øst Syd 
 Rico                Jesper 
1  pas 2  3  
pas 3ut ap. 
 
Ingen andre spillede 3ut med de 9 stik. 
Alle østspillerne følte nok ikke for at 
melde 3  alene iz. � 

Hvordan kommer NS så i 3ut� 
 
Kniven på struben: 50-50? 

 
Ved fire borde var Øst i 3ut med 4 ud. 
Der er enighed om, at det er 50-50, men 
alle fire lagde K. -200. 
 
Jeg har spurgt 6 spillere på et hæderligt 
niveau. De var også enige om 50-50, men 
alle 6 gik på K. Pudsigt ik� 
 
Mand eller kylling? 

 
Alle åbnede vist 4  i Øst. 
Fem sydspillere gik på banen og det 
kostede 2x-800, 1x-1100 og 2x-1400. 
Tre spillede imod 4 , der både fik lov at 
vinde og slap med en ned. 
Fotografen servede E fulgt af K, hvor 
Leise afviste kraftigt med 9, så 
hjerterskiftet var ikke svært trumfet. 
E og  til B og K. 

Spilfører løste trumferne, men to ned og 
0%. Surt show. Par er en hård sportsgren. 


