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Otte OBK’ere på landshold. 

  
I onsdags klappede vi af Lone, Helle, Leif, 
Jens, Søren, Mads, der som det første 
”rene” OBK hold rykkede på i 1. division 
med divisionsturneringens højeste score. 
Marie, Torsten, Sanne og Claus blev nr. 2 
i 3. division og spiller oprykningskamp 
mod Preben VM. 
John og Røhl vandt Kval.syd på Peter 
Qvists hold. 
Jesper var ca. et stik fra slutspillet, men 
der er kommet et plaster på såret! 
 
Landsholdene til NM og VM er i skrivende 
stund netop offentliggjort: 
NM: Rico og Jesper i Åben række og Helle 
og Lone i Damerækken. 
VM: Helle, Lone og Anita i damerækken. 
Holdkaptajner: Maria for damerne, Claus 
for Mix holdet, og coach ved VM Jan EDB. 
 
Altså OTTE OBK’ere på landsholdene. 
Hvor mange klubber matcher mon det.� 
 

Parkvalen 
Top-3: 1. Per – Bornholm 98. 2. Helle – 
Maria 94. 3. Anders – Niels P. 88. 
 
De ni par over middel gik alle videre til A-
finalen. Den tiende plads gik til Holk og 
Frederik, der var et point bedre end Røhl 
og John. 
Anders og Niels P blev i øvrigt topscorer 
de to sidste aftener. 

Apropos 1. divisionsspillere 
Det lykkedes kun for to 1. divisionsspillere 
at aflevere et postnummer i dette spil.  

 
Vest Nord Øst Syd 
Maria Leif Helle EDB 
 3  D pas 
pas! pas 
Jeg kan endnu se Maria sidde med 
STOOORE øjne og kigge på meldeforløbet, 
fortæller Jan EDB storsmilende. 
Rico i Nord fik samme behandling af 
Sanne og Claus. Tox-800.  
 
Topscorer spil 

 
 
1NT lå i Nord to gange, og spar ud holdt 
kontrakten i syv  stik (90). 
 
1NT lå i Syd tre gange og alle tre gange, 
kom der hjerter ud. 
Ved de to borde endte det med 10 stik 
(180). 
Hvor Niels P og Anders sad ØV kom D ud 
til K (Øst afviste med 7). 2 til D og 
mere klør til E.  
Spar eller ruder retur?  
Anders fandt frem til K! 
og så blev der kun syv stik til spilfører og 
+4 til ØV. 



Singleton 

  
Vest Nord Øst Syd 
Anders Lars Niels P    Morten 
   2  
3  ap. 
Ud 8. 2  viste 11-16 og marmic, så 
udspillet var vel single? Op på E! 130. 
 
P. Lund udspillet 
I 40 år har Peter Lund underholdt som 
kommentator på BBO om udspil fra 
hænder med to mulige udspilsfarver. 
Fra to farver med småkort, serves efter 
teorien Tørens øjne i farven hvor kortene 
har den højeste sum. 
Fra to farver, hvor den ene har esset i 
toppen, serves fra den anden farve, så 
man har indgang på esset, hvis den anden 
farve rejses. 
Teorien refereres ofte i en daglig 
nyhedsformidling. � 
Det blev aktuelt i dette spil.  

  
Ved fem borde var kontrakten 3ut i Nord. 
Tre østspillere servede i hjerter� 
Ved to borde kom 2 ud! Ved det ene bord 
vandt 3ut alligevel, men hvor Hans Letort 
servede en lille klør mod Rico og Jesper, 
gik 3ut ned, og det mente formanden jo 
nok var en hård straf for et bogudspil. � 

Sanshajer 

 
Vest Nord Øst Syd 
  pas 1ut 
pas 2  3  pas 
pas D pas 3ut 
ap.  
 
Et meldeproblem i Nord. Ville 3  i stedet 
for D være Smolen? Ville 4  efter 3ut vise 
den trefarvede hånd? 
Standard var 4  (620). En enkelt var i 5  
(620). 
3ut tager mindst 10 stik (630) og det var 
jo parturnering. To borde var i 3ut. 
 
P/C 
 

  
 
Vest Nord Øst Syd 
Fotografen  Leise 
  2  pas 
3 ! ap. 
 
Efter en alene uz. terrorist Multi spærrer 
p/c på tretrinnet ofte godt. 
Klørbehandlingen gik fint, så 140. 
Ved et andet bord i 3  gik kontrakten en 
ned. Kun Bornholm og Torsten i 4  (130). 
 
IMP across onsdagene den 15. og 22. 
marts, derefter parfinaler. 


