
 

 

 

 
  

Nr. 150 – NOV 2   2012 – 9. ÅRGANG
Hold: 

I jubilæumsudgaven har vi også et af de spil, 

der blev talt meget om.  

Det var hyggeligt at se den tuttende Hen9ng 

Kruuuuuse, der skrev om spillet, som

ved tre borde, hvor man fik ”hjælp”

6  BT53 

Ø/ØV   97 

   KT9873 

   K 

 EK   D9874 

 EKD32  854 

 ED542  B 

 T  ED97 

   62 

   BT6 

   6 

   B865432 

Vest Nord Øst 

Hen9ng Fru And Poul Erik     Linger

  pas 

2 * pas 2 * 

2  pas 4 * 

4 * pas 5 * 

6  ap. 

Kruse fortæller: Jeg ville ikke risikere 1

kravåbnede. 4  = splint. 

Fru And spillede K ud - det tog bordets eneste 

indgang, og så ikke helt almindeligt ud, så klør 

måtte sidde skævt. Under "normale" 

omstændigheder er det vel bare at trumfe et par 

ruder på bordet, men da majorfarverne helst 

skulle sidde fornuftigt, var der med klørlængde 

ikke plads til meget i ruder i Syd, så 

havde jeg ikke fidus til. 

Efter E trak jeg 2 x trumf, herefter 

ruder til trumf - og overtrumf.  

Og nu var stakkels Linger bundfrosset i klør og 

skulle agere vadesten til tre afkast! 

Jeg er stadig i tvivl om jeg valgte bedste plan, 

men en vindende plan er vel en god plan?!

Der er så den ekstra krølle, at hvi

undlader at trumfe, kan jeg stadig vinde ved at 

sætte syd ind på B!  

(En sød pointe, at man ikke må trække 

D, men skal give syd stik for den ☺

. ÅRGANG 

I jubilæumsudgaven har vi også et af de spil, 

Det var hyggeligt at se den tuttende Hen9ng 

uuuse, der skrev om spillet, som vandt 

ved tre borde, hvor man fik ”hjælp” 

 Syd 

Poul Erik     Linger 

 pas 

 pas 

 pas 

 pas 

Jeg ville ikke risikere 1 -ap, og 

det tog bordets eneste 

indgang, og så ikke helt almindeligt ud, så klør 

måtte sidde skævt. Under "normale" 

omstændigheder er det vel bare at trumfe et par 

ruder på bordet, men da majorfarverne helst 

var der med klørlængde 

ikke plads til meget i ruder i Syd, så B i stik to 

E trak jeg 2 x trumf, herefter EK, E og 

Og nu var stakkels Linger bundfrosset i klør og 

 

Jeg er stadig i tvivl om jeg valgte bedste plan, 

men en vindende plan er vel en god plan?! 

Der er så den ekstra krølle, at hvis Linger 

undlader at trumfe, kan jeg stadig vinde ved at 

(En sød pointe, at man ikke må trække B med 

☺ Charles) 

Vest Nord 

Malling Jeppesen 

2 * 2  

4  pas 

 

Udspil 7 (iflg. Kjeldgaard)

mod B, stukket med K. Spar igen til 

K. 10 mod bordet godav 

afkast af to små rudere og rest!

Inde på K kunne nord have ødelagt M

humør ved at spille K, fordi 

afblokeret først, men det var de måske!?

 

Vest Nord 

Sanne Helle 

1  2  

3  pas 

6  ap. 

Kom der  ud? Sanne tog i hvert fald tre høje 

trumfer og de to høje spar fulgt af ruder, hvor 

nord tog K, men der var jo 

til de små ruder – sådan! 

Begge de to sidste spilførere fik ”hjælp” af 

rudermeldingerne. 

De øvrige i 6  fik bare 

”naivt” at ruffe ruder � 

3ut eller 7
28  8432 

V/NS    K953 

   K84 

   E3 

 B6   DT975

 DB86  742 

 B93  62 

 BT76  984 

   EK 

   ET 

   EDT75 

   KD52 

Vest Nord 

 Lønborg 

  

pas 2  (8+) 

pas 3  ca. 10 hp

pas 4  

pas 5 * 

ap. 

2140. 7ut blev også meldt. 13 stik på 

mod vest, så 9 gir’ stik 13!

spilfører en alternativ skvis 

6 af 8 A-par diskuterede livligt, hvorfor de stod i 

3ut. De fleste fik godt nok en ”terroristmulti”

stanget ud østfra, og det gør det svært at finde 7

, men 6ut burde vel kunne meldes

Øst Syd 

 Kjeldgaard    Biavler 

2  pas 

6  ap. 

7 (iflg. Kjeldgaard). Tre gange trumf. Lille 

K. Spar igen til E fulgt af 

10 mod bordet godav K! ED og D med 

afkast af to små rudere og rest! 

K kunne nord have ødelagt Mallings 

K, fordi EK ikke var 

afblokeret først, men det var de måske!? 

Øst Syd 

Stoffer Claus 

2  pas 

4  pas 

og i hvert fald tre høje 

og de to høje spar fulgt af ruder, hvor 

K, men der var jo sorte læg på bordet 

 

Begge de to sidste spilførere fik ”hjælp” af 

B ud, og så forsøgte de 

3ut eller 7  ☺☺☺☺ 

Øst Syd 

  Sidse 

pas 2  

pas 3  

ca. 10 hp pas 3ut 

pas 4ut* 

pas 7 ! 

2140. 7ut blev også meldt. 13 stik på /  skvis 

9 gir’ stik 13! Heldigvis forsøgte 

spilfører en alternativ skvis ☺ 

par diskuterede livligt, hvorfor de stod i 

te fik godt nok en ”terroristmulti” 

fra, og det gør det svært at finde 7

vel kunne meldes. ☺ 



5-5 i minor hos svarer efter majoråbning 
Det var tankevækkende, at I alle med denne 

hånd:  -  DT8 D8652 ED754 per reflex 

meldte 2  efter makkers åbning 1 , selvom 

medierne har skrevet ofte, at det er meget 

bedre at melde minorfemfarver fra neden 

efter majoråbninger! Ved at melde 2  finder 

man bla. let en eventuel minorfit.  

Faktisk er det så godt, at flere er begyndt at 

melde 2  med 5  og 4 ! Sæt 4 over som 

4 i ovennævnte hånd, og det kommer stadig 

på tale at melde 2 !! 

Bornholmsk og ”Vernersk” power 
21  EB8764 

N/NS    2 

   EK7 

   K62 

 D953   KT2 

 EK76  B9543

 BT4  93 

 B8  T93 

    

   DT8 

   D8652 

   ED754 

Vest Nord Øst Syd 

Claus Verner Helle        Bornholm 

 1  pas 2  

pas 4 !? pas 5

pas 6  ap. 

Tju hej. Godt at begge minorfarver var 3-2! 

Hvad melder nord i 2. melderunde? Jeg sad syd 

og meldte naturligvis 2 ! Det gav makker et godt 

alternativ til 3  på den elendige farve, da nord nu 

kan melde 2 ! 5 i minor er vel holdkontrakten!?  

26  KD52 

Ø/Alle   K 

   EK42 

   K862 

 E3   9874 

 DBT854  9762 

 T73  D85 

 T7  E3 

   BT6 

   E3 

   B96 

   DB954 

Vest Nord Øst Syd 

Claus Verner Helle         Bornholm 

2  (Multi) 2  ( -Voigt) 3  (p/c) 3 ! 

pas 4  ap. 

Eneste gamevinder. Også meldt af Tias og NLund. 

Usædvanlig ”Spærremelding” 
19   

S/ØV    64 

   DB9842 

   K8532 

 9654   KDB872 

 EDT5  B832 

 63  K 

 EDB  T6 

   ET3 

   K97 

   ET75 

   974 

Vest Nord Øst Syd 

 Thomas                       Kjeldsen 

   1ut 

pas 5 ! ap. 

En vinder på en god dag, sagde Thomas, og 

aktuelt et godt offer mod 4 . En ned efter 

det naturlige udspil K.  
 

Dobbeltskvis 
Aksel har meget venligt mailet en sød, klassisk 

dobbeltskvis fra i onsdags, hvor Canonen slikkede 

sårene efter slagsmålet i weekenden med 

damerne – og en kantsten � 

32  EB 

V/ØV    E85432 

   53 

   E72 

 9654   K72 

 D  T976 

 ET984  KD 

 D83  BT65

   DT83 

   KB 

   B762 

   K94 
Kontrakt 2  i nord (Henning) 

Ud K fulgt af D og sparskift til B. Trumf til B 

og D, mere spar til E. K og lille ruder trumfet 

og overtrumfet. 10 (  bryder skvisen!) til E. En 

trumf mere. Firekortposition med blåt! 

5, hvor øst måtte kaste klør. Farvel til D, og 

vest måtte også kaste klør. Sidste stik på 7! 140.     

 

NYTÅRSTURNERING!! 
Søndag den 30. december kl. 19.00 

Tilmelding til Rico: 

odensebridgeklub@hotmail.com 


