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Velkommen til sæsonen 20
Klubbladet byder nye og gamle medlemmer 

velkommen til den nye sæson. 

I skrivende stund er formanden i gang med at 

knytte de sidste løse ender sammen, og han 

regner med, at vi bliver  26/28 par.

Bladet er peppet lidt op med nyt LOGO, men 

ellers regner vi med i vanlig stil at gå i luften 

efter behov primært med aktuelle spil og 

dugfriske Canoner. I praksis udkommer vi 

cirkus hver anden uge. 

God sæson! 

 

Medaljer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signe, der nu er emigreret til Hovedstaden

og Dennis vandt EM-bronze, og Helle og Lone 

vandt suverænt guld ved DM-Damepar.

 

Formanden på slap line
I det første sommerspil skal vi se formanden 

på slap line. 
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Velkommen til sæsonen 2012-13 
Klubbladet byder nye og gamle medlemmer 

I skrivende stund er formanden i gang med at 

knytte de sidste løse ender sammen, og han 

par. 

Bladet er peppet lidt op med nyt LOGO, men 

ellers regner vi med i vanlig stil at gå i luften 

efter behov primært med aktuelle spil og 

dugfriske Canoner. I praksis udkommer vi 

Signe, der nu er emigreret til Hovedstaden,  

bronze, og Helle og Lone 

Damepar. 

Formanden på slap line 
I det første sommerspil skal vi se formanden 

Vest Nord 

Herløv Rico 

  

1  1  

3  pas 

Udspil 2.  

tja B og D og skift til 

EK fulgte trumf, hvor R

E. K, sparruf i syd og 

halvdelen vandt 4 . 

 

Røde 1. div
Spiller I ikke med restricted choice mailede 

jeg til Jesper Dall (med behørig smiley 

forklaringen kom prompte!

 E8652 
Ø/ØV  K 
 ED872 
 92 

D  B73 
B975 T42 
T65 K94 
EKDT6 8753

 KT94 
 ED863 
 B3 
 B4 
4  i Syd (Dall)  

Dall: Hehe ☺ 

jeg pløjede 4 : Kristoffer trak 2 gange klør 

den lå i syd efter 2  indmelding 

til... D! Den grublede jeg længe over og 

konkluderede, at jeg ikke selv ville skifte fra D 

blank, og da slet ikke hvis jeg ikke har 

fald er ruderskift "oplagt"

bordet og toppede spare

måtte den være i plads) 

 

Jeg er fortsat tilfreds med den del af ana

- meget ekspertagtigt ☺

 

...og efter spillet diskut

geniale D tilbagespil uden hvilket jeg 

ALDRIG havde toppet...da det pludselig gik op 

for mig at jeg havde været alt for nærsynet 

og misset et baby-slutspil: Cash dog 

spar til kongen - eliminer hjerterne og spil øst 

ind i spar. 

Så der var røde 1.div-ører tidligt på aftenen!

☺☺☺☺

Øst Syd 

Klewe        Stoffer 

1  pas 

1ut pas 

4  ap. 

D og skift til 9! løb til E. Efter 

EK fulgte trumf, hvor Rico piskede op på 

K, sparruf i syd og E. To ned, hvor 

Røde 1. div-ører ☺☺☺☺ 
Spiller I ikke med restricted choice mailede 

jeg til Jesper Dall (med behørig smiley ☺), og 

forklaringen kom prompte! 

: Kristoffer trak 2 gange klør - 

indmelding - og skiftede 

D! Den grublede jeg længe over og 

konkluderede, at jeg ikke selv ville skifte fra D 

blank, og da slet ikke hvis jeg ikke har K (i så 

fald er ruderskift "oplagt"). Så jeg stak på 

bordet og toppede sparerne, kneb i ruder (nu 

måtte den være i plads) - nej! 

Jeg er fortsat tilfreds med den del af analysen 

☺ 

...og efter spillet diskuterede jeg kort det 

D tilbagespil uden hvilket jeg 

ALDRIG havde toppet...da det pludselig gik op 

for mig at jeg havde været alt for nærsynet 

slutspil: Cash dog K før 

eliminer hjerterne og spil øst 

ører tidligt på aftenen!  

☺☺☺☺ 



Emigrant fra solskinsøen
Henrik Ibsen er lokket til vor ø af en af vore 

dejlige fynske piger, og jeg  fornøjede mig 

med et åbent hus med emigranten, hvor det 

var spændende at se den bornholmske stil.

Vi spiller sundt, naturligt og solidt, 

proklamerede bornholmeren ☺ 
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Vest Nord Øst 

 Bornholm                  

   

pas 1  1  

2  3 ! ap. 

130, hvor de fleste lagde -100 i 5

 

30 D642 
Ø/Ingen T87 
 B9652 
 2 

KT83  B95 
ED2 KB965
3 K84 
D9865 B3 

 E7 
 43 
 EDT7 
 EKT74 
Vest Nord Øst 

 Bornholm                    Canonen

  pas 

pas 2 !! pas 

pas pas pas 

2  var aftalt som WJS, og den solide 

bornholmer havde vel ikke dårligere end 

sjette!?  

Efter en naturlig 3 i udspil til 

nok at tage 9 stik, men alligevel… 

Sådan melder vi altså på Bornholm, lød 

forklaringen. Vi kunne aldrig 

melde 1  ☺ 

kinsøen 
Henrik Ibsen er lokket til vor ø af en af vore 

fornøjede mig 

med et åbent hus med emigranten, hvor det 

var spændende at se den bornholmske stil. 

, naturligt og solidt, 

 

 Syd 

                 Canonen 

pas 

 pas 

100 i 5 . 

 Syd 

Bornholm                    Canonen 

 1  

 3ut 

var aftalt som WJS, og den solide 

bornholmer havde vel ikke dårligere end K 

D var det let 

nok at tage 9 stik, men alligevel… ☺ 

Sådan melder vi altså på Bornholm, lød 

 finde på at 

X-Frøken på gæstevisit
Anita har nok at se til med den lille nye, 

henrivende Johanne, men det årlige åbne hus 

med Canonen skulle også passes. Her måtte 

X-Frøkenen bruge skvismetoder for at klare 

kontrakten hjem. 

28 EKB752 

V/NS  D32 

 2 

 D43 

T83  D6 

KT4 EB9765

T74 KB8 

KB76 52 

 94 

 8 

 ED9653 

 ET98 

Vest Nord 

Sidse Anita 

pas 1  

3  3  

pas pas 

Udspil E fulgt af klør dykket til 

sparskift knebet til D. Hjerterskift trumfet 

og alle trumferne, hvor vest blev skviset fra 

K og Bxx. 10 stik (420).

 

Henrik Ibsen har ”indberettet” sin nye 

makker i det selvsamme spil 

 

Vest Nord 

 Verner 

 1  

3  4 ! 

pas pas 

Udspil E 

Klørskiftet udeblev, og så gav Verner ikke 

flere chancer. Der kom 

af E med afkast af en taber og en ruder 

trumfet. Så var det blot at toppe trumferne 

og gå på E og kaste taberne på de rejste 

ruder. Huuu heeeeeeeeeeej

 

Sæsonstart onsdag 05.09 kl. 18.00

Hamburgerryg med gemüse og kortspil. 

Husk tilmelding til PJust senest søndag: 

just@galnet.dk (66 12 70 88).

Butler indledes onsdag den 12.09 (Holdkval!)

Frøken på gæstevisit 
Anita har nok at se til med den lille nye, 

henrivende Johanne, men det årlige åbne hus 

med Canonen skulle også passes. Her måtte 

Frøkenen bruge skvismetoder for at klare 

EB9765

Øst  Syd 

Lønborg  Canonen 

2  D* 

pas 4  

pas 

E fulgt af klør dykket til K og 

D. Hjerterskift trumfet 

og alle trumferne, hvor vest blev skviset fra 

Bxx. 10 stik (420). 

Henrik Ibsen har ”indberettet” sin nye 

makker i det selvsamme spil ☺ 

Øst Syd 

                Bornholm 

2  D* 

pas 6 ! 

pas 

Klørskiftet udeblev, og så gav Verner ikke 

flere chancer. Der kom 8 retur til D! fulgt 

E med afkast af en taber og en ruder 

trumfet. Så var det blot at toppe trumferne 

E og kaste taberne på de rejste 

heeeeeeeeeeej  1430 ☺ 

Sæsonstart onsdag 05.09 kl. 18.00! 

Hamburgerryg med gemüse og kortspil.  

Husk tilmelding til PJust senest søndag: 

(66 12 70 88). 

Butler indledes onsdag den 12.09 (Holdkval!) 


