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I løbet af to uger har Helle vundet Pro

ved CBI, er rykket op i 1. division og har 

vundet guld i DM-Damehold for 6. år i rap

Rico, Jesper, DOPE og Martin kvalificerede sig 

til DM-slutspillet og Marie, Torsten, Claus

Egedgaard rykkede op i 3. division. Flot!

Minihold 
Efter 9 af 12 runder er Rico i front med 16

foran Leiiise 152 og Tias 146. 

Taber på taber 
Vi lægger ud med dette instruktive spil, som 

jeg har lavet en del research på, og tak for 

svarene. 
7 D5 
S/Alle  DT632 
 E8 
 8643 

EBT86  K432 
EB5 874 
96 T73 
E92 KDB 

 97 
 K9 
 KDB542 
 T75 
Vest Nord Øst 

Leiiise  Canonen

   

1  pas 3   

3 * pas 3  

. ÅRGANG 

Helle vundet Pro-am 

p i 1. division og har 

for 6. år i rap. 

kvalificerede sig 

slutspillet og Marie, Torsten, Claus og 

Egedgaard rykkede op i 3. division. Flot! 

12 runder er Rico i front med 163 

Vi lægger ud med dette instruktive spil, som 

har lavet en del research på, og tak for 

 Syd 

Canonen 

pas 

 pas 

 ap. 

3  (8-11 og xxxx ). 3  = Invit.

Et perfekt meldeforløb til topkontrakten efter 

min beskedne mening, 

uenige ☺ 

Kun tre var i 3 , og vi ser Aksel Kragh

roret. Der kom E ud og mere ruder til syd, 

der fortsatte farven. Kragh kastede en 

hjerter! Taber på taber. Da trumferne ikke 

kunne gøres galt med ruderkorthed i nord, fik 

Aksel 140 – eneste notering til Ø

11 var således i 4 , og vi kigger, hvor Henrik 

og Olof sad N-S. Den tredje ruder trumfede 

vest med B overtrumfet med 

trumtrækning og elimination af klør var Olof 

vågen, da der kom hjerter østfra og gik op på 

K! (Hx i 2. hånd – på med H! koster meget 

sjældent og er ofte godt/nødvendigt)

Ved et andet bord lagde syd faktisk 

vest kneb med B? (op på 

Hvordan spiller man 4

valgte taber på taber til 

Jesper havde 200, så 2-0 og +100

Som Jesper Dall så rigtigt påpeger

man trumfe med B, hvis man vil vinde 4

(ren hold), og så håbe at løse t

en gunstig hjertersits efter elimination.

Frekvens: 8x4  -200 og 3x4

 

Godt stoppet
26 hp. tilsammen 
8 75 
V/Ingen D73 
 K84 
 ED762 

KBT9  8432
E5 K64 
DT3 976 
B983 T54 

 ED6 
 BT982 
 EB52 
 K 
Vest Nord 

 Aabjerg 

1  pas 

pas 1ut!? 

Udspil 3! til 9 

8 til K. B til K og mere spar til 

10 til E, og vest fik E og 

men hvordan finder man 4

og vundet ved 10 borde!?

= Invit. 

Et perfekt meldeforløb til topkontrakten efter 

min beskedne mening, men I har lov at være 

, og vi ser Aksel Kragh ved 

E ud og mere ruder til syd, 

der fortsatte farven. Kragh kastede en 

hjerter! Taber på taber. Da trumferne ikke 

kunne gøres galt med ruderkorthed i nord, fik 

eneste notering til Ø-V.  

, og vi kigger, hvor Henrik 

. Den tredje ruder trumfede 

B overtrumfet med D. Efter 

trumtrækning og elimination af klør var Olof 

vågen, da der kom hjerter østfra og gik op på 

på med H! koster meget 

er ofte godt/nødvendigt)To ned. 

bord lagde syd faktisk 9, men 

B? (op på E og 5!). 

Hvordan spiller man 4  i minihold? Claus 

valgte taber på taber til -100, og Rico og 

0 og +100 i totalen. 

esper Dall så rigtigt påpeger, så skal 

B, hvis man vil vinde 4  

(ren hold), og så håbe at løse trumferne og 

hjertersits efter elimination. 

200 og 3x4  -100. 

Godt stoppet 

Øst Syd 

  Cliff 

pas D 

ap. 

K og mere spar til D og K. 

E og B. 120. 

men hvordan finder man 4 , som var meldt 

ved 10 borde!? 



Tre generationer 
Vi vender tilbage til anden aften, hvor tre 

generationer dystede ved samme bord. 

Jesper kom vist lidt i ”klemme” i en sandwich 

mellem far og søn ☺ 
11 7 
S/Ingen  KT65 
 863 
 EB854 

EK9654  DT3 
EB72 D 
E5 KDB742 
9 DT3 

 B82 
 9843 
 T9 
 K762 
Vest Nord Øst Syd 

Emil  Tias Farfar         Jesper 

   pas 

1  pas 2  pas 

2  pas 3 * pas 

3 * pas 4  pas 

6  pas pas pas 

980. Den var kun meldt ved fire borde.  

 

Den dyyyybe  
Houdini var vist ved at ”tabe underkæben”, 

da Frk. Fix ”trak vejret dybt” ☺ 
13 ET72 
N/Alle  BT 
 E65 
 EDT8 

D6  K8543 
E87542 K63 
 T43 
KB542 96 

 B9 
 D9 
 KDB9872 
 73 
Vest Nord Øst Syd 

Houdini Goofie Gissemann Fix 

 1ut pas 3ut 

4  5 !!? pas 5  

pas pas pas 

 

Udspil E 

Hvad mener I om den 5  (pass or correct). 

Goofie mente jo nok, at Frk. Fix måtte have 

noget minorguf ☺ Efter E, K og ruderskift 

fulgte klør til 10! en senere knibning med 

D sikrede et sparlæg, så 600 ☺ 

EDB-kuppet 
19 EKD63 
S/ØV  KB6 
 K32 
 E6 

72  T94 
E5 D8732 
ED986 BT75 
DBT3 5 

 B85 
 T94 
 4 
 K98742 
Vest Nord Øst Syd 

NLund EDB Tias             Canon 

1  D 2  pas 

3  3  pas 4  

pas pas pas 

Udspil 5 til E 

EDB var længe i boksen. Udspillet lugtede 

fælt af single, og EDB kom ud med 6! Det 

fangede øst i en variant af Mortons Fork, 

hvor han ikke med fordel kunne trumfe eller 

lade være!  

Trumfer Tias, er der to trumfindgange i syd, 

så klørfarven kan rejses og nydes, og Tias 

valgte ikke at trumfe, men så gav K stik. 

Ruder stak vest med E, men EDB kunne nu 

trumfe en ruder i syd, trække trumf og afgive 

to hjerterstik. 620. 

8 spillede 4  og halvdelen vandt. 

 

3ut løser sig altid 
De fleste spillede delkontrakt i ruder. 
9 E853 
N/ØV  D 
 9743 
 K853 

T  K764
ET3 9865 
EDBT65 K 
DB4 E762

 DB92 
 KB742 
 82 
 T9 
Vest Nord Øst Syd 

Tulle Stoffer Hornet         Sanne 

  pas pas 

1  pas 1  pas 

2  pas 2ut pas 

3ut ap. 

Udspil D. Tulle tog de 9 topstik. Tre meldte 3ut. 


