
 

 

 

 
  

Nr. 148 – OKT 2   2012  – 9. ÅRGANG
Skærmtrolde 

Overskriften gav sig selv ☺ 

 

Holdturneringen startede med
storsejre i begge rækker. Det mest omtalte 
spil var dette, der næsten matcher det 
legendariske spil 29 fra sidste nummer
Begge de mest populære kontrakter, 4

 var tricky. 
31  D72 
S/NS    D74 
   T97642 
   B 

 EKB863   95 
 83  KBT65 
 KD5   
 54  EKDT87

   T4 
   E92 
   EB83 
   9632 
Vest Nord Øst 
Canonen Tidtager Leiiise       Surlykke
   
1  pas 2  
2  pas 3  
3ut pas 4  
Udspil B til E, og hvad nu? Trumf til 
fører til nedgang, hvis nord fortsætter i rødt, og 
han kan næsten ikke andet ☺ Der fulgte 
mere spar til D.Ruder igen til E lette
hvor hjerter igen havde givet et ubehageligt gæt!
Fire vandt 4  og to gik ned. 
Tre spillede 6 . Med åbne kort kniber vi 
nord, men det er kun ca. 17%, hvor 
(fire hjerter forsvinder i øst) er ca. 35%.
En spilfører fik E ud ruffet – og syd doblede ikke 
6 , så hjerter til K blev forsøgt. 
vest. Inspireret spillet, men 6  gik ned overalt, og 
det bør den jo også, når D driller. 

. ÅRGANG 

Holdturneringen startede med en stribe 
storsejre i begge rækker. Det mest omtalte 
spil var dette, der næsten matcher det 
legendariske spil 29 fra sidste nummer. ☺ 
Begge de mest populære kontrakter, 4  og 6

 Syd 
Leiiise       Surlykke 

pas 
 pas 
 pas 
 ap. 

E, og hvad nu? Trumf til B og D 
fører til nedgang, hvis nord fortsætter i rødt, og 

Der fulgte EK og 
E lettede trykket, 

hvor hjerter igen havde givet et ubehageligt gæt! 

. Med åbne kort kniber vi Dxx i 
nord, men det er kun ca. 17%, hvor Dx(x) i syd 
(fire hjerter forsvinder i øst) er ca. 35%. 

d doblede ikke 
3-3 og en ruf i 

gik ned overalt, og 
 

Solonedgange
I spil 10 var Dall og Rico ene om at sætte 4
hvor E i udspil skulle følges op af skift til 
Dall hjalp til med Treldes farveskiftsignal. Der 
var 6  i kortene den anden vej.
I dette spil var Dall og Rico ene om at gå ned i 
A-rækken, men også her ku
hive de fire første stik! 
19  B8632 
S/ØV    EKB6 
   E8 
   T2 

 EDT97   5 
 984  5 
 2  DT9764 
 ED73  B9854 

   K4 
   DT732 
   KB53 
   K6 
4  i Syd (Rico) 
Per Nielsen var inde i meldeforløbet i vest 
med 1 . De øvrige forærede kontrakten med 

2 i udspil (formentlig!?), men her gik stik 1: 
E, 2, 5, 4. Per fortsatte med 

i øst, og Peter Qvist havde ingen problemer 
med at finde klørskiftet.
Det kunne N-S vel ikke gøre noget ved? Rico 
var efterfølgende (for)mand nok til at 
erkende, at esser skal stikke konger! Læg 
i stik et, og lad Per tygge lidt på den. 
Fortsætter han i spar, hvis Ø
kald/afvisning? Måske … 

Soloslem
8  T6 
V/Ingen   942 
   E85 
   ED652 

 E42   DB98753 
 T  6 
 KDB42  763 
 K743  98 

   K 
   EKDB8753 
   T9 
   BT 
Vest Nord 
Kaj Dall 
1  pas 
4  5 * 
pas 6  

pas* = krav/opfordrende. 

Solonedgange 
I spil 10 var Dall og Rico ene om at sætte 4 , 

E i udspil skulle følges op af skift til D. 
Dall hjalp til med Treldes farveskiftsignal. Der 

i kortene den anden vej. 
I dette spil var Dall og Rico ene om at gå ned i 

rækken, men også her kunne modspillet 
 

Per Nielsen var inde i meldeforløbet i vest 
øvrige forærede kontrakten med 

2 i udspil (formentlig!?), men her gik stik 1: 
4. Per fortsatte med 7 trumfet 

i øst, og Peter Qvist havde ingen problemer 
med at finde klørskiftet. 

S vel ikke gøre noget ved? Rico 
var efterfølgende (for)mand nok til at 
erkende, at esser skal stikke konger! Læg K! 
i stik et, og lad Per tygge lidt på den. 
Fortsætter han i spar, hvis Ø-V spiller 
kald/afvisning? Måske … ☺ 

slem 

Øst Syd 
Røhl Rico 
2  4  
5  pas* 
ap. 

pas* = krav/opfordrende. 980. 



Succesen fortsætter 
Vi har tidligere rost Dejgaard og Tønder, der 
fik en fin debut i butleren. De fortsætter det 
knivskarpe spil.  
27  K9762 
S/Ingen    T8 
   K932 
   62 

 EDB   543 
 KB75  96432 
 ET7  D 
 D87  KB95 

   T8 
   ED 
   B8654 
   ET43 
Vest Nord Øst  Syd 
Morten Tønder Gunder   Dejgaard 
  pas pas 
1ut pas 2 * pas 
3  pas 4  ap. 
En hæderlig udgang på små værdier, hvor 
spilfører tilsyneladende blot skal undgå tre 
majortabere, men der var andre problemer. 
Udspil 6! 
En klørtrumfning til nord kunne ikke 
forhindres. Én ned. 
Thomas Hald tuttede hos makkerne, og han 
fortalte uopfordret om dette spil ☺ 
17  75 
N/Ingen   D75 
   DT542 
   875 

    KDT93
 E86432  KB9 
 KB93  87 
 EK9  D63 

   EB8642 
   T 
   E6 
   BT42 
Vest Nord Øst Syd 
Hald Henrik Bjarne Olof 
  pas 1  
2  pas 4  pas 
5  pas 6  ap. 
Udspil 5 til K og E, trumfet. E (goddag 
10) og hjerter til… B! og K. Så var det blot 
at trumfknibe B (to ruderlæg) og spille 
ruder til K (efter åbningen) 980 mod et 
plankeværk af 450ere. 

BREAKING NEWS!! 
Odense Bridgeklub vandt DM-Klubhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guld, sølv og guld de seneste tre sæsoner. 
Tillykke! 

Formanden slutspillet 
24  D72 
V/Ingen    B2 
   E985 
   DT85 

 B986   EK53 
 D8  T96 
 KT4  B3 
 KB42  E963 

   T4 
   EK7543 
   D762 
   7 

Vest Nord Øst Syd 
Poul Rico Leif                Martin 
Hansen Hemberg Rømer          Schaltz 
pas pas 1  2  
D* pas 2  ap. 
Udspil E fulgt af K, skift til 7 til 10 og E. 
EK og 3, hvor syd viste ud, så spilfører lagde lavt 
i vest, hvor en honnør var bedre for at skabe en 
hjemgang på hånden til den rejste 10!  
Rico fik for 5 og trak D, men nu var han da i 
det mindste slutspillet! 

   
     
   E985 
   D8 

 B   5 
   T 
 KT4  B3
 KB  93 

    
   75 
   D762 
    
Rico slog sig fri med 8! og modspillet fik to 
ruderstik og -50. DOPE tog 140. 


