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Odense BK støvsugede medaljerne. Kjeldsen 

og Kurt vandt guld foran Fru And og Linger og 

Søren Asger og Bjarne. Alle tre par til DM.

Minihold: 
Dall vandt foran Tulle og Tias. 

Det mest interessante spil den sidste aften 

var en tricky 3ut med dårlige forbindelser og 

indtil flere mulige spilleplaner. Lad os se, 

hvilke planer I valgte. 
11 T75 
S/Ingen T9843 

 D2 

 KB4 
3  EKD62 
EKD 752 
KB764 83 
EDT3 762 

 B984 

 B6 

 ET95 

 985 
Vest Nord Øst 

Claus Torsten Helle     

   

1  pas 1  

3  pas 3  

3ut pas pas 

Udspil 10 til vest ( B sydfra). Lille klør tog 

nord med B, så Claus opgav 

syd! Den næste hjerter gik til 

fulgte E og mere klør, der rejste

mere til vest. Nord rensede hjerterfarven, og 

Claus trak den rejste klør og de tre høje spar i 

øst fulgt af ruder til K! (nord kom således 

ikke ind til de(n) møjsommeligt rejste hjerter) 

Denne spilleplan fik ros af såvel makker som 

modspillere… 9 stik (400). 
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Odense BK støvsugede medaljerne. Kjeldsen 

og Kurt vandt guld foran Fru And og Linger og 

Søren Asger og Bjarne. Alle tre par til DM. 

Det mest interessante spil den sidste aften 

var en tricky 3ut med dårlige forbindelser og 

indtil flere mulige spilleplaner. Lad os se, 

 Syd 

Helle              Simon 

pas 

pas 

pas 

 pas 

B sydfra). Lille klør tog 

Kxx i plads i 

syd! Den næste hjerter gik til K, og der 

E og mere klør, der rejste et klørstik 

mere til vest. Nord rensede hjerterfarven, og 

Claus trak den rejste klør og de tre høje spar i 

K! (nord kom således 

møjsommeligt rejste hjerter) 

Denne spilleplan fik ros af såvel makker som 

Frk. Fix kastede sin kærlighed på ruderfarven. 

Efter hjerter ud fulgte lille ruder til 

Hjerter til vest og mere lille ruder til 

rejste sine hjerter, men 

ruderstik, så klørskiftet kunne stikkes med 

E. 9 stik (400). 

Bjarne Andersen valgte at satse på 

sparfarven først, idet han stak 

hjerterudspillet og tog de tre høje spar, hvor 

vest kastede to små ruder. 

K slog nord sig fri i hjerter, og så fulgte 

og mere klør til B. Nord slog vests sidste 

høje hjerter væk, og på den rejste klør 

kastede nord 2!? Nænnede han ikke at 

kaste en rejst hjerter…  

Med tre kort tilbage KB7 spillede Bjarne 

(goddag D). Syd kunne hæve 

vest fik sidste stik på B. 9 stik (400).

 

Hård trumfsits
Den barske trumfsits var ikke noget problem.

 

30 BT92 
Ø/Ingen ET742 
 K6 
 D3 

ED7  53 
K B98653
EDBT2 975 
EKB8 T7 

 K864 
 D 
 843 
 96542 
Vest Nord 

NLund  

  

2ut pas 

4  ap. 

 

Udspil B til D fulgt af 

Trumf til D, K og E. 

6. Ruder til D og K og spar igen trumfet. 

EK (goddag D) og 

overtrumfet. E og B. 

10 stik (420) 

3ut og 5  var både vundet og gået ned.

 

GOD PÅSKE

Frk. Fix kastede sin kærlighed på ruderfarven. 

Efter hjerter ud fulgte lille ruder til 8 og 9. 

Hjerter til vest og mere lille ruder til D. Nord 

rejste sine hjerter, men K til E rejste to 

ruderstik, så klørskiftet kunne stikkes med 

Bjarne Andersen valgte at satse på 

sparfarven først, idet han stak 

hjerterudspillet og tog de tre høje spar, hvor 

vest kastede to små ruder. Efter klør til D og 

K slog nord sig fri i hjerter, og så fulgte E 

. Nord slog vests sidste 

høje hjerter væk, og på den rejste klør 

2!? Nænnede han ikke at 

 

KB7 spillede Bjarne K! 

D). Syd kunne hæve E og B, men 

B. 9 stik (400). 

Hård trumfsits 
Den barske trumfsits var ikke noget problem. 

B98653 

Øst Syd 

Tias 

pas pas 

4 * pas 

D fulgt af E og 7 trumfet. 

E. Trumf knebet med 

K og spar igen trumfet. 

D) og B trumfet og 

 

var både vundet og gået ned. 

GOD PÅSKE 



Enkeltmand 
Efter tre aftener i løbet af sæsonen havde Dall 

vundet foran Klewe og Morten Gundesen. 

Et par ”slemme” spil fra den sidste aften.  

 

15 D9 
S/NS  KB532 

 T6 

 K982 
2  E73 
T ED9764 
EDB98532 K4 
DT6 E3 

 KBT8654 

 8 

 7 

 B754 
Vest Nord Øst Syd 

Sidse  Poul Erik 

   3  

5  pas 6ut ap. 

Der kom (formentlig) spar ud, og ruderstriben 

blev nok ikke nydt af nord, så det endte med 13 

stik. Fire var i 6 , og resten i udgang 4  eller 5 . 

 

Hyg ☺☺☺☺ 
Per Nielsen tuttede meget venligt for Canonen, 

og han fik besked på at hygge sig ☺ 

 

26 KB9875 
Ø/Alle  KB74 

 752 

  

E4  6 
93 ET52 
KDB964 E 
KT4 ED98732 

 DT32 

 D86 

 T83 

 B65 
Vest Nord Øst Syd 

Per Gregers Tulle             Biavler 

  1  pas 

1  2  3  pas 

3 * pas 4 * pas 

4ut* pas 5 * pas 

7ut! ap. 

 

Jeg ved godt, jeg kunne have spurgt efter trumf 

dame, men du havde jo sagt, at jeg bare skulle 

hygge mig, forklarede Per ☺ 

To par var i 7ut og en enkelt i 7 . 

 

Finurlige spil 
Der var faktisk en del finurlige spil i minihold 

sidste aften. 3ut vandt overalt, og den kan ikke 

sættes, men… 

17 E72 
N/Ingen E 

 B987632 

 52 
95  T643 
B5 D87643 
EKT 4 
T98764 ED 

 KDB8 

 KT92 

 D5 

 KB3 
Vest Nord Øst Syd 

 pas 2  2ut 

pas 3ut ap. 

Ud 10 til E, D til K, D til K og vest renser 

klørfarven. E, E og tre høje spar sydfra, og øst 

er bundfrosset i hjerter. Syd har  K109 5, og 

skal aktuelt ”toppe” hjerterne. Hvis øst har DB 

skal han spille en mellemhjerter, men det 

problem fik I vel ikke!? ☺ 

9 EBT96 
N/ØV  E94 

 983 

 96 
K42  D83 
KDT653 B7 
EKB 542 
4 EB873

 75 

 82 

 DT76 

 KDT52 
Vest Nord Øst Syd 

 pas pas pas 

1  1  1ut pas 

3  pas 4  ap. 

Ud 9 til E. B til E og mere klør trumfet. 

Trumf til bunds. Kaster nord to  kan han 

slutspilles i spar på flere måder til at åbne 

ruderne. Kaster nord en ruder skal man gætte, 

om han (meget solid melder!) har D til sin  

forhåndspas. Kun én gik ned � 

 

Parfinaler 
Sæsonen slutter med parfinaler i to rækker 

de fire onsdage i april. 

Generalforsamling 1. maj (eventuelle forslag 

senest 14 dage før til forstyrrelsen) 


