
 

 

 

 
  

Nr. 159 – APR 2   2013 – 9. ÅRGANG
Sanne og Marianne Parmestre

Sanne og Marianne vandt sikkert foran Rico 

og Dall og Tias og NLund. B mestre blev Paul 

og Poul foran Frede og Emil og Surlykke og 

Steen. 

Marianne sender nok en venlig tanke til 

Egedgaard (topscorer 2. aften) og Sanne

tilfreds ud med den hasteind

Afkrogen (topscorer sidste aften) 

 

En klubmester på arbejde
23 8632 

S/Alle   

 EDT53 

 EKB4 

D  KT97 

T732 D86 

876 K42 

76532 T98 

 EB54 

 EKB954 

 B9 

 D 
 

Vest Nord Øst 

Sidse Sanne Lønborg

   

pas 1  pas 

pas 4 * pas 

pas 4ut* pas 

pas 5  ap. 

Udspil 10 til D 

Da Afkrogen benægtede D kølnedes Sannes 

slemambitioner. I stik 2 fulgte 4! til 

til 8 – op på E og E med B af. 

B! EK og 4 trumfet (goddag 

et enkelt trumfstik. 650. 

Generalforsamling og åbent hus
Sæsonen slutter onsdag den 1. maj med 

generalforsamling, og derefter åbent hus 

hele sommeren, hvor vi alle sammen får 

(endnu) et ”handicap” ☺ 

Tilmelding, tlf. 3029 1327 / mail: 

odensebridgeklub@hotmail.com

. ÅRGANG 
Sanne og Marianne Parmestre 

Sanne og Marianne vandt sikkert foran Rico 

og Dall og Tias og NLund. B mestre blev Paul 

og Poul foran Frede og Emil og Surlykke og 

sender nok en venlig tanke til 

Egedgaard (topscorer 2. aften) og Sanne så 

tilfreds ud med den hasteindkaldte tut, 

Afkrogen (topscorer sidste aften) ☺ 

En klubmester på arbejde 

 Syd 

Lønborg Afkrogen 

1  

 4 * 

 4 * 

 5 * 

D kølnedes Sannes 

4! til D. skift 

B af. Spar til 

D), og øst fik 

Generalforsamling og åbent hus 
Sæsonen slutter onsdag den 1. maj med 

generalforsamling, og derefter åbent hus 

hele sommeren, hvor vi alle sammen får 

3029 1327 / mail: 

@hotmail.com inden 15.00. 

Tema: ”Blanke” røde konger
Det lignede, at der skulle eksperter til at gå ned i 

denne slem, der vandt overalt i B

24 8 
V/Ingen  BT5 
 KT832 
 KD54 

EKBT953  D6 
6 ED2 
ED B76 
T62 EB987

 742 
 K98743 
 954 
 3 
 

Vest Nord 

Dall Kjeldsen 

6  i vest. N-S meldte og støttede i 

Udspil B. 

Dall: Jeg fik B til E, trak trumf (nord kaldte i 

ruder) og spillede klør hvor der blev stukket op. 

Jeg valgte at spille på slutspil af nord, hvis han 

havde begge klørhonnører, eller ruderknib hvis 

ikke. Jeg stak med E, B

og trumf i bund. Kjeldsen b

satte ham ind i klør...men

hjerter frem. Bravo til Jens!

Når jeg ser kort spar i nord

på begge honnører i plads. Men cadeau til Jens, 

der sagde "jeg ved jo du spiller godt, Jesper" 

Jeg vurderede ikke det aktuelle modspil som 

sandsynligt.  Fedt spil! 

Anita: Mere røget end speget
X-Frøkenen slap af krogen 

29 8742 
N/Alle  EB965 
  

 ED92 
E6  KDB5 
432 K 
EKT2 8643 
K654 B873 

 T93 
 DT87 
 DB975 
 T 
Vest Nord 

Linger Kjeldsen 

 1  

D 4  

Ud K til E. 6 til B, 

og ruf. E, -ruf og D til den ”markerede” 

(aktuelt blank �). til overflod 

to ned. Kjeldsen har nok drømt om blanke røde 

konger onsdag nat ☺ 

a: ”Blanke” røde konger 
Det lignede, at der skulle eksperter til at gå ned i 

denne slem, der vandt overalt i B-rækken ☺ 

EB987 

Øst Syd 

 Rico Egil 

S meldte og støttede i . 

E, trak trumf (nord kaldte i 

ruder) og spillede klør hvor der blev stukket op. 

Jeg valgte at spille på slutspil af nord, hvis han 

havde begge klørhonnører, eller ruderknib hvis 

B dykket, hjerter til trumf 

og trumf i bund. Kjeldsen blankede K, og jeg 

satte ham ind i klør...men han tryllede sin gemte 

hjerter frem. Bravo til Jens! 

Når jeg ser kort spar i nord, så bør jeg nok spille 

på begge honnører i plads. Men cadeau til Jens, 

jo du spiller godt, Jesper" ☺. 

derede ikke det aktuelle modspil som 

Mere røget end speget ☺☺☺☺ 
Frøkenen slap af krogen ☺ 

Øst Syd 

 Anita Egil 

pas 3 * 

ap. 

D og -skift!! til D, K 

D til den ”markerede” K 

). til overflod 5 trumfet i vest og 

Kjeldsen har nok drømt om blanke røde 



Vandt den!? 
Tredje aften var der også et spil, hvor man 

umiddelbart undrede sig over, at ”alle” vandt 

efter det naturlige K ud, men klørfarven var 

frossen, så… 

20 KDBT7 
V/Alle  KB9 
 E9 
 B85 

3  E65 
DT842 75 
B873 KDT65 
K43 D97 

 9842 
 E63 
 42 
 ET62 
4  i nord 

Aksel Kragh giver en knivskarp analyse af spillet 

på basis af, hvad der skete ved hans bord, hvor 

Aksel og Henning sad Ø-V. 

Udspil K (nødvendigt)  

Efter E trak spilfører to gange spar. Øst stak 

anden gang og spillede sin tredje trumf. Spilfører 

spillede ruder for at få favør ved det 

efterfølgende udspil. Den fik Vest for knægten. 

Nu er det faktisk fuldstændig farefrit at spille en 

lille hjerter. Efter yderligere to hjerter med 

knibning af D måtte spilfører selv åbne 

klørfarven: 5, 7, 10 og K efterfulgt af 3, 

B, D og E. 9 satte kontrakten. (Værdien af de 

små kort!). 

Det havde været rigtigere af Øst at trække D før 

tredje spar. Med åbne kort - og vel kun med det - 

er det nemt at se, at Spilfører skulle have spillet 

tre gange hjerter med knibning af D, før han 

spillede sin sidste ruder. Så havde vi måttet lukke 

op for klør, og så havde kontrakten været 

hjemme! 

Fuld fart frem! 
15 B876 
S/NS   

 KD863 
 K832 

EKD  T3 
EBT974 KD8532 
B7 95 
T9 D76 

 9542 
 6 
 ET42 
 EB54 

Vest Nord Øst Syd 

Claus  Helle 

1  D 5 ! 5  

D ap. 

 

En solid dobling. Ved halvdelen af bordene 

nøjedes øst med 4 , så syd fik spillet i 4 . 

Her fik de doblende vestspillere en lang 

næse, da de lagde 790 � 

18 732 
Ø/NS  KB874 
 6 
 E865 

B6  KT98 
ED652 T 
T3 EKDB952
B743 D 

 ED54 
 93 
 874 
 KT92 
Vest Nord Øst Syd 

Sidse  Seidelin 

  1  pas 

1  pas 1  pas 

1ut pas 3ut ap. 

Udspil 4 

Ved fire borde I A kom der klør ud, som 

trevlede farven op, sparskift og -100, og tre 

tog 9 stik efter hjerter ud. Sidse legede dog 

med ilden efter at 10 holdt stik. Hjem på 

10 og sparknib til D. Syd satte dog bordet 

ind i ruder, og Sidse endte med at få et -stik 

til sidst ☺ 400. 

6  eller 7ut!? 
10 54 
Ø/Alle  KT97 
 T842 
 863 

EDBT987 6 
E43 2 
EK DB976 
9 EKDT72

 K32 
 DB865 
 53 
 B54 
12x6  og 3x4/5  alle 12 stik, hvor 7ut vinder! 

Underligt i par, at der i det mindste ikke var 

en eneste haj i 6ut ☺ 

 

God sommer ☺☺☺☺ 
Redaktionen og Canonen siger tak for 

sæsonen og god sommer. 

Vi ”ses” igen ultimo august til en ny sæson. 


