
 

 

 

 
  

Nr. 151 – DEC   2012 – 9. ÅRGANG
Aftenens spil: 

Onsdag den 5. december blev der talt en del 
om dette spil, hvor en vanskelig 
hjem primært efter udspilsdirigerende 
doblinger. 
10  B98642 
Ø/Alle    T984 
   3 
   B4 

 DT53   7 
 D53  B762 
 D965  ET872 
 83  975 

   EK 
   EK 
   KB4 
   EKDT62 
Vest  Nord  Øst 
 Dejgaard                    
   
pas 2  D 
pas 3  pas 
pas pas pas 
2  = 0-1 kontrol 
Paul meldte 6  i tillid til ruder ud, og det kom 
der. 1370 
Hvor Stoffer og Sanne sad N-S blev et cue
i 5  doblet, og så kom der også ruder ud. 
1370. 
Lad os se to borde, hvor der ikke kom nogen 
”hjælpende” dobling. 
 
Vest Nord Øst 
 Rico  
   
pas 2  pas 
pas 3  pas 
pas 5  pas 
2  = 5+ . 3  =relæ/afmelding. 4ut/5
 
Udspil 5 til E. B….til E! 1370.
 
Claus og Helle var ene om at sætte slemmen, 
da Claus servede i trumf! -200 

. ÅRGANG 

Onsdag den 5. december blev der talt en del 
om dette spil, hvor en vanskelig slem slap 
hjem primært efter udspilsdirigerende 

 Syd 
                   Tønder 

2  
3  

 6  

i tillid til ruder ud, og det kom 

S blev et cue-bid 
kom der også ruder ud. 

Lad os se to borde, hvor der ikke kom nogen 

 Syd 
Dall 
2  

 3  
 4ut 
 6  

=relæ/afmelding. 4ut/5  nat. 

E! 1370. 

us og Helle var ene om at sætte slemmen, 

Søren Asgers Zia udspil
Dette udspil var som at se Zia, Fredin &
på BBO… 
31  KT63 
S/NS    EDB2 
   B62 
   BT 

 B5   E842 
 T96  4 
 EKD7  T9 
 K732  ED9864

   D97 
   K8753 
   8543 
   5 
Vest Nord 
Bornholm Søren Asger
1ut pas 
2ut pas 
2  =styrkespørgemelding. 2ut = minimum
 
Udspil E! 
Logisk nok, da man nu stadig kan nå at vende 
tilbage til spar, hvis det er det man skal! 
Meldeforløbet lugtede af aktivt udspil! N
tog de første 5 hjerterstik uden problemer. 
3ut blev ikke sat ved andre borde, hvor d
nok er kommet spar ud. En enkelt tog 9 stik i 
3ut, og det ligner hjerterblokade, da der 
ellers er 10 topstik ☺ 
 

Ej ”blåt” til lyst 
8  8 
V/Ingen    75 
   B9753 
   87632 

 BT9643  D52 
 B2  EKD93
 ET8  4 
 DT  EKB4 

   EK7 
   T864 
   KD62 
   95 
Vest Nord 
Canonen  
2  (8-10) pas 
3  (min) pas 
5  pas 
pas pas 
Ud 8.  
Da der ikke var noget musehul, måtte kontrakten 
jo spilles. 1000 ☺ 

Søren Asgers Zia udspil 
Dette udspil var som at se Zia, Fredin & Co. 

Øst Syd 
Søren Asger Verner        Bjarne 

2  pas 
3ut! ap. 

rgemelding. 2ut = minimum 

Logisk nok, da man nu stadig kan nå at vende 
tilbage til spar, hvis det er det man skal! 
Meldeforløbet lugtede af aktivt udspil! N-S 
tog de første 5 hjerterstik uden problemer. 
3ut blev ikke sat ved andre borde, hvor der 
nok er kommet spar ud. En enkelt tog 9 stik i 
3ut, og det ligner hjerterblokade, da der 

Ej ”blåt” til lyst ☺☺☺☺ 

EKD93

 

Øst Syd 
Leiiise 
2ut pas 
4ut pas 
5  D!? 
RD!! ap. 

Da der ikke var noget musehul, måtte kontrakten 



12.12.12. 
Houdinis pointe 

2  92 
Ø/NS    642 
   KT93 
   E862 

 T5   EKDB863 
 T83  B 
 B8764  ED2 
 BT3  97 

   74 
   EKD975 
   5 
   KD54 
Vest Nord Øst Syd 
 Gissemann                     Houdini 
  1  2  
pas 3  3  4  
pas pas pas 
Udspil 10. 
De fleste var i mindst 4  og gik ned, så Ø-V så for 
så vidt rigtigt ved at sælge ud til 4 . 
Øst stak udspillet over og trak endnu et sparstik, 
hvorefter han fyrede en tredje spar afsted. Syd 
kastede 5, og så var der 10 stik. 
Som Houdini påpeger: Træk E først, inden 
tredje gang spar, og forfremmelsen til 10 sætter 
kontrakten! 
 

”Bridgeblindhed” 
5  84 
N/NS    B432 
   ED3 
   D965 

 DT976   EB3 
 KT875  ED 
   BT98764 
 E42  7 

   K52 
   96 
   K52 
   KBT83 
Vest Nord Øst Syd 
 Biavler                  Seidelin 
 pas 1  pas 
1  pas 2  pas 
2  pas 4  ap. 
Udspil 5 til E 
10 lette stik ved at ruffe en klør, men det var 
velfarefrit at liste 9 afsted – der gik banen 
rundt. Vest fik nu blod på tanden og gentog 
knibningen, men Seidelin tog K og fremturede i 
trumf. Én ned. Ak ja K i plads, og der er også kun 
10 stik ligesom ved hjælp af klørtrumfningen � 
Det havde ikke fortjent et lige spil! 

Enkeltmand 
Vi har en dessert fra enkeltmands-
turneringen, hvor den tuttende Thomsen 
spillede med en anden slags Thomsen ☺ 
 
Sannes fantastiske udspil… og Instruktørens 
”idiotiske” modspil! 
ja sådan skriver Leif faktisk i mailen, og det er 
endda redaktøren, der har sat 
Ciitationstegnene ☺ 
24  KD 
V/Ingen   E864 
   DB8 
   D654 

 6542   T987 
 B93  K52 
 K65  93 
 T73  EK82 

   EB3 
   DT7 
   ET742 
   B9 
 
Vest Nord Øst Syd 
Sanne  Instruktøren 
3ut i Syd (ligger bedre i nord) 
Udspil  3! 
Aktuelt skal syd op på E, men det så ufarligt 
ud at dykke, men det var det ikke! Øst tog K 
fulgt af K. 
Nu sætter 2 igen kontrakten, hvis vest 
afblokerer 10, da hun skal ind på K. 
Bedst er 2 i stik to, der tager højde for både 

B9 og 109 i syd. Med åbne kort går 
spilfører naturligvis på B, men så scooper 
10 fra Sanne 9 næste gang! 
Kontrakten vandt ved samtlige borde – også 
her, da Thomsen i stik 3 skiftede til spar � 
Dejligt spil, det…. slutter Leif ☺  

GLÆDELIG JUL 
Redaktionen og Canonen siger tak for en 
herlig efterårssæson med mange forrygende 
spil. I er flinke til at bidrage. 

HUSK: Nytårsturneringen 
søndag den 30. december kl. 19.00 

Tilmelding til Rico. 
I skrivende stund er tilmeldt 19 par, og der er 
lagt op til et godt felt – mon ikke vi bliver 
mange? 


