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Velkommen til sæsonen 2013-14 
Klubbladet byder nye og gamle medlemmer 

velkommen til den nye sæson, som er nr. 10 i 

rækken siden OBK NEWS startede i 2004-5. 

I skrivende stund er formanden i gang med at 

knytte de sidste løse ender sammen, og 

sæsonplan, opdaterede medlemslister med 

meget mere opdateres løbende på vor nye, 

fine hjemmeside: 

http://www.odensebridgeklub.dk 

OBK NEWS går i vanlig stil i luften efter behov 

primært med aktuelle spil og dugfriske 

Canoner. I praksis udkommer vi cirkus hver 

anden uge. 

God sæson! 

 

NM-guld og 8 DM-medaljer til 8 spillere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle vandt NM-Damehold for 2. gang og 

DM-sølv i Damepar. Sanne og Leise tog 

guldet. Bronze til Preben og Olof i Seniorpar. 

Guld til DOPE i mixedpar og guld til Jesper i 

Danish Open.  

Vore dygtige juniorer Emil og Frederik (og 

Signe) kvalificerede sig til VM i Tyrkiet 2014. 

Sikke en sommer! 

Dobbeltrenonce 
24.7 blev der spillet til dobbeltrenonce, da et 

”normalt” makkerpar sad på hver sin led ☺ 
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Vest Nord Øst Syd 

Hornet Sanne Egedgaard  Stoffer 
  1ut pas 

2 * 2  2  pas 

3  pas 3  pas 

4  ap.  

Udspil E og mere ruder, hvor nord tog to 

ruderstik og fremturede I farven til 

triplerenonce trumfet med 9, 10 og E. I 

forventning om trumflængde i syd fulgte KD 

og D, E og K trumfet med B. 

Sanne fremturede med 10, og spilfører fik 

en hjertertaber. Den anden bet var dog 

gratis, da alle øvrige tog 10 stik. 

Tekniker 
31.7 skulle man spille med odds i en 

farvebehandling. 
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Vest Nord Øst Syd 

Jesper NN Tulle 

pas 1  pas 2

pas 2  pas 3

pas 3ut ap. 

Udspil 4 til D og K. D!? Ak ja, 

percentagespillet 3! fører til 9 stik. K 

offside, og kontrakten gik ned � 



Tema: Forsinket kald 
Af Jesper Dall 

7.8 var der tre interessante spil med temaet, 

Forsinket kald. 
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Vest Nord Øst Syd 

Gunder  Tulle  

3ut i vest. 
Der kom spar ud mod 3ut til 10. D til E 

og…hvad lagde nord på 1. gang klør? Nord lagde 

klassisk en lille klør (afvisning af spar), men er det 

rigtigt!? Forsinket kald handler ikke om 

udspilsfarvens styrke, men om at signalere hvad 

man ønsker/vurderer er bedst, og her er det 

åbenlyst, at syd snarest skal vurdere, om der skal 

spilles hjerter (aktivt) eller spar. Nord skal kalde 

forsinket og dermed sige: "jeg foretrækker spar”. 

enten fordi jeg ikke kan tåle hjerterskift, eller 

fordi mine spar er gode", ikke så afgørende her, 

men meget hyppig situation, og med tonsvis af 

points på højkant. (Jeg returnerede også hjerter, 

Jesper � Charles) 
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Vest Nord Øst Syd 

 Rico  Dall 

 pas pas 1ut 

pas 2  pas 2  

pas 2  pas 3ut 

ap. 

2  = transfer. Invit med firfarve i . 

Der kom spar ud fra vest til B og K. 9 til 

B, 9 til B…og? Dette er klassisk forsinket 

kald, som de fleste forstår det, og som ØV let 

løser HVIS de spiller hermed (hvordan ellers?) 

Vest skiftede til lille klør, ser safe ud (svært at 

læse hjerterfarven). op på K, tæppe. 

Bemærk til slut hvordan højt i 2. hånd i 

ruderfarven fuldstændig smadrer kontrakten 

(da spiller jeg benhårdt på KBx i plads!). 
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Vest Nord Øst Syd 

 Rico  Dall 

  2  pas 

pas 3  pas 3ut 

2 ud til D og E. Jeg spillede 8 til knib, 

hvor Øst kaldte med… 10! K, E (tak!), 9 

af sted, rensede spar med blokerende 10 af 

(vinkede til publikum), 11 stik ☺ 

Det går også the hard way uden 10, men 

med lidt mere sved på panden. 

 Sommerens åbne huse 
Der var pænt besøg med typisk to rækker. 

Bornholmeren lagde vinderfotos på hjemmesiden 

efter næsten hver spillerunde: Udvalgte fotos kan 

ses her i OBK NEWS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæsonstart: 
Onsdag den 4. sept. kl. 18.00 (NB). 

Vi starter med spisning og spiller en 

énaftensturnering. Tilmelding til spisning til 

Poul Just (just@galnet.dk) senest søndag den 

1. sept. (officielt ☺). Pris kr. 80,- 


