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Rico, DOPE og Tulle vandt FM-Klubhold 

 

Webmaster: En ”røget” bornholmer ☺☺☺☺ 
http://www.odensebridgeklub.dk/ 

Kigger i jævnligt på vor nye, fine hjemmeside, 

som bornholmeren opdaterer flittigt!? I kan 

se dugfriske nyheder, fotos, resultater mv., 

og I kan lufte jeres meninger på 

diskussionssiden, og der kan stilles spørgsmål 

og gives kommentarer til forstyrrelsen. 

Bornholmeren er mere røget, end han er 

speget, se bare dette spil fra sommerfinalen: 
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Vest Nord Øst Syd 

Bjarne And Bornholm SAP             Nissen 

   pas 

pas 1  pas 2  

pas 4  ap. 

Udspil 4! 

Jeg burde måske forsøge et trialbid i 3 , men 

jeg er en ”hård negl” smiler Henrik ☺ 

De fleste forærede vel 10 stik med spar ud, 

men nu var gode råd dyre, for hvordan fik 

man adgang til klørstikkene!? På E lagde 

vest snedigt 9. Det kunne ligne B9, så 

bornholmeren var fristet til at hive K, men han 

valgte 5!! Øst lagde intetanende 7 for makker 

havde vel K9 (selvom det er tilfældet havde det 

ikke kostet at lægge B, men nemmere bagefter, 

og meget snedigt af den røgede bornholmer ☺) 

Aktuelt gav 10 stik, og så så forsvandt tre 

rudertabere på klørfarven, inden øst kunne stikke 

med den ”velbevarede” B ☺ 10 stik (620). 

13 ”topstik” 
Bjarne og SAP var til gengæld ene om at tage de 

13 ”topstik” i dette spil. 
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Vest Nord Øst Syd 

Gunder SAP Kaj                 Bjarne 

 1  pas 2

pas 2  pas 3ut 

Udspil 3 

Bjarne stak på hånden, kneb med 10, gik hjem i 

ruder og kneb i spar. På alle bordets stik prustede 

stakkels Kaj som et damplokomotiv, så Bjarne 

kendte sitsen. Øst var skviset og kastede aktuelt 

E. 13 stik (520). 

1-3-5. højeste. 
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Vest Nord Øst Syd 

Ida Helle Tias                Canon 

pas 1  pas 2  

pas 2  pas 3  

pas 3ut ap. 

Udspil 7, 4, B, 3. 8, 9, D, E og 6! 11 

stik. Eneste ruder ud, der ”forærer! 11 stik. Vitalt mod 

450. Tias nød der Helle-r ikke ☺  Man skal ikke serve 3. 

højeste mod NT, hvis den er for stor… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæsonstart 
Vor smukke sekretær uddelte håndtryk og 

KNUZ ved vor ankomst, og hvis det havde 

været almindelig kendt i forvejen, var der nok 

mødt flere end ca. halvdelen af 

medlemmerne frem ☺ 

De nye medlemmer blev traditionen tro budt 

særlig velkommen, og Poul Just serverede 

lasagne og græsk salat, og det faldt vist i ”de 

flestes” smag ☺ 

Kaj og Gunder vandt åbningsturneringen 

foran Leise og Canonen og Jesper og Tias. 

Fald dog fra. 
Øst kendte åbenbart et af Hans Werges ”Bols 

tips” ☺ 

15 T96 
S/NS  B93 
 KD87652 
 - 

832  DB74 
DT42 K75 
9 E104 
D7532 K96 

 EK6 
 E86 
 B3 
 EBT82 
 

Vest Nord Øst Syd 

Tønder  Poul Meinert 

   1ut 

pas 3 ! pas 3ut 

pas pas pas 

Udspil 2 

Fin 3 , der er inviterende med to 

tophonnører. Pointmæssigt i underkanten 

med den syvende ruder tæller godt, ikke 

mindst hvis syd har E! Svært at bebrejde 

syd, at han tog imod. 

Det så lovende ud, da knibningen med 9 gik 

godt, lige indtil øst ”demonstrativt” lagde 

5!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et billigt stik til 6 battede ikke meget, da 

øst naturligvis dykkede B. Det lykkedes at 

skrabe 8 stik sammen til en delebund. 

Kaj og Gunder præsterede at melde og vinde 

6 , og det kræver vist klør ud, hvis den skal 

vinde med magt!? 

Apropos ”hård negl” 
Hvis bornholmeren er en ”hård negl”, hvad 

mener I så om danmarksmesterens 

meldinger ☺ 
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Vest Nord Øst Syd 

Herløv Leiiise Pust             Canon 

pas 1  pas 3  

pas 3  pas 4  

pas 4  pas 4  

pas 4  pas 6  

3  (11-13, triple ), 3  (Invit+) cue-bids. 

Udspil 9…dykket til E. 5 til K og E. Vest 

fik et trumfstik. 980. Lønborgs havde også 

980, mens Hornet fortalte malende om 4  

minus to…efter lidt uforsigtigt spil!? ☺ 

Butlerstart 
På onsdag den 11. september starter 6 

runder butler (to gennemløb), der afgør 

seedningen til holdturneringen. 

OBK News går atter i luften efter de to første 

butlerrunder. Cu. 

 


