
 

 

 

 
  

Nr. 173 – MAR 2   2014 – 10. ÅRGANG 
Minihold 

Vi klappede af Helle 

selvom det ”kun” blev sølv 

hos damerne efter 6 

guldmedaljer på stribe. 

Helle vandt dog guld i 

minihold med 214 foran 

Gordon 178 og Søren 171. 

 

Gissemanns tvekampnæse 
21 K983 
N/NS  K 
 B 
 EDBT973 

T6  DB754 
T73 ED862 
K87642 E53 
K2  

 E2 
 B954 
 DT9 
 8654 
Vest Nord Øst Syd 

 Gissemann                   Houdini 

 1  1  D 

pas 2  2  pas 

2  pas pas 3  

pas 3ut! ap. 

Udspil 4 taget med E. Det er en god ide at 

gøre klørfarven rigtigt. Vi erindrer, at alt 

andet lige er odds 52-48 for topning, men 

med mindst ni majorkort i øst, ændres odds, 

og nu er knibning faktisk 55%.  

Det havde Gissemann helt styr på, så han lod 

elegant 8 løbe over banen. 600. Det blev 

kopieret ved to andre borde. 

 

Tias tegner og fortæller 
 

 

 

 

Der er undervisning med Tias onsdag den 9. 

april kl. 18.30 – 18.55. Kom med forslag til 

emner på hjemmesiden. Har I bemærket ca. 

12.000 besøgende pt hos Bornholmeren. ☺ 

Serv hvor du har hjælp…eller!? 
Avislæserne havde ikke succes i dette spil. 
27 ET 
S/Ingen  DT8 
 EKB75 
 ED4 

DB6542  83 
E765 K32 
6 32 
52 KBT983

 K97 
 B94 
 DT984 
 76 
 

Vest Nord Øst Syd 

Kim Seidelin PJust            Biavler 

   pas 

pas 2ut pas 3ut 

pas pas pas 

Udspil 8!? 

Det var lige, hvad der skulle til, og kontrakten 

gik kun ned ved dette bord. Den vandt 10 

gange. Ved vort bord fik Egil ”røde ører”, da 

han i vest lige glemte at doble for dårligste 

majorfarve ud – ellers Egils speciale ☺ Den 

belæste Kjeldsen servede derfor i , hvor han 

havde hjælp til makker. ☺ 

Spilleplan? 
9 KB 
N/ØV  D52 
 EB93 
 D532 

D9753  42 
K T986 
D87 KT42 
K764 B98 

 ET86 
 EB743 
 65 
 ET 
 

4  i syd eller nord 

Trumfproblem, mulig lang -taber og en 

potentiel taber i begge minorfarver, så der 

skulle arbejdes – også i modspillet. 

En fik trumf ud i nord til K.  skift til 9 og 

10. Spillede på  4-3, ingen succes, slap med 

én ned efter slutspil i . 

I syd: 4 ud til B og E. 10 til K. -skift til 

B og farvel til 5 på D. Nu vinder 

percentage spillet i trumf: E! men desværre 

blev der to trumftabere og to sorte, en i hver. 

Canonen fik 3 ud til B,  til B (”par” ☺) 

og K, men vest fandt ikke -skiftet. 420. 

5 vandt 4  og 6 gik ned i 4 . 



Parfinaler 
Tønder og Meinert kom bedst fra start i A-

rækken. Tias og Jesper er en pind efter og Per 

og HJThurø to pinde efter. 

I B-rækken deler Seidelin – Biavler og Helle 

og Claus føringen. 

Spilleplan? 
For anden onsdag i træk var der en 

spændende majorudgang. 
7 K64 
S/Alle  542 
 EKB 
 T875 

D9875  ET32 
B8 ED9 
T93 D765 
EB4 KD 

 B 
 KT763 
 842 
 9632 
 

 Vest Nord Øst Syd 

Gunder Kjeldsen Kaj Egil 

   pas 

pas pas 1  pas 

1  pas 3  pas 

4  ap. 

Udspil E 

skift til hjerter dykket til K og ruder til K. 

Trumfer skulle spilles tabsfrit, og Gunder 

lagde E i brædtet, og vi må rose ham, da det 

er bedste odds! Hans trøst må være, at én 

ned er god bridge ☺ 

Rico var spilfører i øst efter åbning 1ut (15-

17) med neutralt klørudspil fra NLund. På tre 

runder klør forsvandt en ruder i øst. Rico trak 

også med odds E og måtte en ned. 

Ved et bord åbnede syd multi og ”forærede” 

dermed sparbehandlingen. Pga. antal ledige 

pladser (sparlængde i nord) er odds nu at 

indlede med D! 

Show-up 
9 DT95 
N/ØV  D94 
 74 
 D643 

EB86  432 
76 32 
EBT2 853 
E98 KBT52 

 K7 
 EKBT85 
 KD96 
 7 
 

Dall – og de fleste andre -  kom i 4  efter 

åbning 1 , oplysningsdobling i vest og en ikke 

”konstruktiv” 2  støtte i nord. 
Udspil 7 til 9. Ruder til K og E og mere 

trumf til D. Spar til K og E. E og mere 

klør trumfet i syd. D og 6 trumfet og 

klørtrumfning på hånden. På de to sidste 

trumfer måtte vest kaste B eller blanke B! 

10 stik (420). Det var standard. 

 

Bund i A, top i B 
Vi sad ved bord 4 i A, og Frk. Fix sad ved bord 

4 i B, så vi delte kort i hver runde. 

16 T62 
V/ØV  E74 
 B6 
 B8753 

K753 EDB8
BT652 KD93 
854 D972 
T 6 

 94 
 8 
 EKT3 
 EKD942 
Vest Nord Øst Syd 

Per Anita HJThurø       Canon 

pas pas 1  2  

pas 3  pas 3ut 

Udspil 8 

En frisk Parturnerings 3ut ☺ På de mange 

klør forsvandt en ruder i øst, så 11 stik (460), 

og fin stemning hos N-S… De øvrige i A-

rækken var da også i 5  - alle blev DOBLET 

(550) � 

Frk. Fix og Goofie fik de samme 460 i B-

rækken, hvor de øvrige også spillede 5  - alle 

UDOBLET, så kun 400 ☺ 

 

NAVNE 
 
 
 
 

FM-Veteranpar: Guld: Pabst og Kaj. Sølv: 

Henning og Aksel. Bronze: Olof og Preben. 

KÆMPEtillykke til Sanne med det halve 

århundrede torsdag.  

 

Parfinaler de næste to onsdage 


