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Guld og sølv 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOPE, Benno, Rico vandt FM-

fjerde år i rap foran Helle, Poul Erik, Søren og 

Claus. 

Flot comeback 
Aksel Kragh og Henning Schou spillede i 

klubben omkring da den var 50 år. De

comeback med en flot sejr i ”warm
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Kontrakt 3♠ X  i syd (Aksel Kragh)

Aksel: Der var naturligvis flere spil, som kom 

til at gøre en forskel. Specielt mod Mathias 

og Niels, hvor vi var forfulgt af heldet. I

tre spil i runden kunne Tias åbne med 1UT, 

og i alle tre spil erobrede vi kontrakten og 

slap - meget heldigt - godt fra det, selv om vi 

blev doblet hver gang. 

Henning og jeg har ikke spillet meget 

sammen de sidste tredive år, og der er 

naturligvis sket et og andet i melde

systemerne i den mellemliggende tid. Vi 

diskuterede da også bl.a. forsvar mod 

sansåbninger på udturen, men selv om der er 

langt mellem Munkebo og Bogensevej,
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-klubhold for 

fjerde år i rap foran Helle, Poul Erik, Søren og 

Aksel Kragh og Henning Schou spillede i 

klubben omkring da den var 50 år. De gjorde 

comeback med en flot sejr i ”warm-up” 

Kragh)  

Der var naturligvis flere spil, som kom 

en forskel. Specielt mod Mathias 

ls, hvor vi var forfulgt af heldet. I alle 

åbne med 1UT, 

og i alle tre spil erobrede vi kontrakten og 

godt fra det, selv om vi 

har ikke spillet meget 

sammen de sidste tredive år, og der er 

sket et og andet i melde-

i den mellemliggende tid. Vi 

diskuterede da også bl.a. forsvar mod 

sansåbninger på udturen, men selv om der er 

langt mellem Munkebo og Bogensevej, var 

det først på hjemturen, vi nåede til fuld 

gensidig forståelse. Jeg vil

referere meldeforløbene, som bestemt ikke 

var nemme at forstå heller for vore 

modspillere. ☺ 

Jeg husker bedst spil  24, hvor jeg skulle spille 

3♠X hjem. Som det ses, er udspillet svært for 

Vest, som valgte at indlede med

skiftede til en lille spar

hånden fulgt af spar til 

vestfra, så jeg tog ♣E! 

♣B trumfet i vest, der trak 

Vest trak ♥E, og så var kontrakten hjemme. 

Havde vest spillet en lille hjerter i stedet for 

esset, og  havde øst lagt 

kontrakten gået ned. D

undgået ved i tide at trække 

chancen at knibe ♥D. Det var der sikkert flere 

andre sydspillere, der havde gjort for at få ni 

stik, men de var ikke blevet doblet!!

 

Butlerstart: Temaaften
Den første aften spottede j

kun et enkelt par meldte og vandt 4

ingen af kontrakterne kunne sættes med 

magt. De øvrige spillede delkontrakter i spil 3.
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Vest Nord 

Poul Erik Thomas 

  

pas 3♥ 

ap. 

3♥ = 7-9 og ubekendt singleton.

Ud ♦D til ♦E skift til 

kunne kun få 3 stik. 

Her var problemet at melde udgangen på de 

små værdier, og Kjeldsen erkender, at han 

gav ”kaffe” med 4♥ ☺  

det først på hjemturen, vi nåede til fuld 

gensidig forståelse. Jeg vil derfor undlade at 

referere meldeforløbene, som bestemt ikke 

var nemme at forstå heller for vore 

24, hvor jeg skulle spille 

es, er udspillet svært for 

Vest, som valgte at indlede med E og straks 

skiftede til en lille spar, som jeg tog på 

hånden fulgt af spar til ♠E. ♣K fik ♣10 med 

E! (goddag ♣D) fulgt af 

B trumfet i vest, der trak ♠K. 

E, og så var kontrakten hjemme. 

Havde vest spillet en lille hjerter i stedet for 

havde øst lagt ♥9 til, var 

kontrakten gået ned. Det burde jeg have 

undgået ved i tide at trække ♦K og taget 

D. Det var der sikkert flere 

spillere, der havde gjort for at få ni 

stik, men de var ikke blevet doblet!! 

Butlerstart: Temaaften 
Den første aften spottede jeg tre spil, hvor 

kun et enkelt par meldte og vandt 4♥, og 

ingen af kontrakterne kunne sættes med 

delkontrakter i spil 3. 

Øst Syd 

 Søren       Kjeldsen 

 1♥ 

pas 4♥!? 

9 og ubekendt singleton. 

E skift til ♣D, men modspillet 

Her var problemet at melde udgangen på de 

dier, og Kjeldsen erkender, at han 

 



Holdt I åben? 
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Vest Nord Øst Syd 

Gunder Egedgaard Morten       Stoffer 

  pas 1♦ 

pas 1♥ pas 4♥ 

pas pas pas 

Udspil ♣B 

Vest tog ♣E og skiftede til trumf til ♥9 og 

♥10. ♦E fulgt af ♠K dykket og lille spar taget 

med ♠E og spar til ♠D. 

Hjerter til ♥K og ♥E, og vest fik et ruderstik. 

Hvis øst går i mellem med ♥K trækkes der 

kun en gang trumf, inden man går på ruder/ 

spar.  

Udgangen var meldt ved to andre borde, men 

Egedgaard var ene om at tage 10 stik i en 

hjerterkontrakt! 5 borde rundpassede 1♦. 

 
Farvebehandling 
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Vest Nord Øst Syd 

Canonen Schou Leise            Kragh 

   1♣ 

pas pas D pas 

1♥ pas 2♣* D 

pas* pas RD pas 

2ut pas 4♥!  ap. 

Doblingen af 2♣ fik ♣Kx til at se tvivlsom ud, 

men vests pas viste halvt eller helt hold 

(Manko), og da 2ut viste helt hold, var ♣K 

nok ikke så ringe endda. 

Fint meldt af formandinden ☺ 

Udspil ♣7 til ♣K fulgt af ♥E! (goddag ♥K) 

spar fra bordet, så vest fik en spartrumfning – 

aktuelt tog syd ♠K, ♠E og ♠B trumfet. Efter 

♥DB fulgte minortopstikkene, og nord fik kun 

sit trumfstik. 10 stik (420). (2♣ XX vinder 760!)  

En enkelt fik 4♥ foræret efter trumfknibning, 

men ingen andre tog 10 stik regulært. 

Trumfknibningen fører jo til to trumftabere.  

♥K sydpå er sandsynlig efter meldingerne, 

men  faktisk er det bedste farvebehandling - 

alt andet lige -  at trække ♥E, når man kan 

tillade sig en trumftaber!  

4♥ var meldt ved 5 borde. 

 

Tema: Restricted choice 
Et follow-up på Dalls herlige selvironiske 

fortælling i sidste nummer. Spillet er fra 22. 

august. 
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6♦ i øst. Alt andet lige er det jo to til en at knibe 

anden gang i trumf, men der er jo andre metoder.  

Min dejlige makker fik ♠8 ud til ♠B, ♠D og ♠E. 

♦K fik ♦B med fra P.Mohr, og så fulgte 

”Sannelig” ruder til ♦E! (kvindelig intuition!?) ☺ 

Leif Thomsen fik ♦7 ud fra en ”Røget” 

Bornholmer, så han gættede også trumfsitsen ☺ 

Egedgaard fik klør ud fra Poul Erik trumfet i vest. 

Hjerterknibning til ♥K og mere hjerter sydfra! 

Egedgaard gik lige i fælden og kneb i trumf, men… 

PE fortsætter vel i klør, hvis han ikke har double 

ruder! Det tvinger aktuelt øst til at løse 

trumferne, så fint modspil af PE!  

Han får da også ros af Egedgaard ☺ 


