
 

 

 

 
  

Nr. 176 – MAJ   2014 – 10. ÅRGANG
 

GOD SOMMER
Redaktionen og Canonen takker for god ro og 
orden i OBK NEWS tiende sæson. Tak for de 
mange spil I mere eller mindre venligt har 
berettiget om, og tak fordi I poserer 
forholdsvis beredvilligt for den 
Canon. ☺ 
Husk: Generalforsamling onsdag (7/5)
Åbent hus hver TORSDAG fra 8/5. 

Tilmelding: sommerbridge@gmail.co

 

Handicap 
Helle og Claus vandt årets sidste turnering 
med god hjælp af Jan EDB (iflg. EDB 
Rico og Dall og Søren og Poul Erik.
 

Helles skvis 
Det lå til en skvis i dette spil. 
 6 
Ø/NS  BT32 
 EKD6 
 KT65 

EKT4  D98 
E KD875
BT954 32 
D93 EB4 

 B7532 
 964 
 87 
 872 
Vest Nord Øst 
EDB  Helle         
  1  
2  pas 2  
2  pas 2ut 
3ut D ap. 
Udspil 8, som bestilt, til D. 2 til 

B. 3 til nords K og hjerter til 
D og to -stik mere med knibning lagde 

pres på nord, der med rette følte sig presset, 
og da B forsvandt blev der til overflod 11 
stik, men det var det tiende stik, der sikrede 
Ø-V et godt spil – nu blev det meget godt 
 

. ÅRGANG 

GOD SOMMER!! 
Redaktionen og Canonen takker for god ro og 

tiende sæson. Tak for de 
mange spil I mere eller mindre venligt har 
berettiget om, og tak fordi I poserer så 

for den nævenyttige 

Generalforsamling onsdag (7/5) 
fra 8/5.  
ge@gmail.com 

Helle og Claus vandt årets sidste turnering 
med god hjælp af Jan EDB (iflg. EDB ☺) foran 
Rico og Dall og Søren og Poul Erik. 

 Syd 
          

 pas 
 pas 
 pas 

2 til E. 3 til 
K og hjerter til K. E, D, 

med knibning lagde 
der med rette følte sig presset, 

B forsvandt blev der til overflod 11 
stik, men det var det tiende stik, der sikrede 

nu blev det meget godt ☺ 

Sæsonens meldeforløb…
Vi ser desværre alt for lidt til
en kandidat til ”sæsonens meldeforløb”
27 K9543 
S/Ingen EKDB95 
 E8 
  

2  DT8 
T7 43 
97652 KDB43 
T6432 B97 

 EB76 
 862 
 T 
 EKD85 
Vest Nord 
Schou Anita 
  
pas 1  
pas 2  
pas 3  
pas 4  
pas 4ut 
pas 7 !! 
2  = fjerde farve. 3
fastlægger trumf (indtil videre 
cue. 4ut = 1430. 5  = To E, ej 
Anita skiftede trumffarve, da Søren måtte 
have EKD og hvorfor? Han havde ikke 
og ”ingenting” i rødt efter østs gentagne 
”oplysningsdoblinger” Lidt genialt ik. 
Frk. Fix som lokkedue ☺☺☺☺
5 KD5 
N/NS  D 
 B876 
 DT543 

97  8643 
E98542 T73 
D4 EK95
K97 E2 

 EBT2 
 KB6 
 T32 
 B86 
Vest Nord 
Frk. Fix  
 pas 
1  pas 
4  ap. 
Udspil K fulgt af D og mere spar trumfet. Det 
hænger tilsyneladende på trumfer 2
gik på E og lokkede med 
om honnør på honnør. 420!

Sæsonens meldeforløb… 
Vi ser desværre alt for lidt til Anita, der har 
en kandidat til ”sæsonens meldeforløb” 

Øst Syd 
Dines             Søren 
 1  
pas 1  
D 3  
pas 4  
D pas 
pas 5  
ap. 

 =triple, 14+. 3  = 
fastlægger trumf (indtil videre ☺) 4 /4  = 

= To E, ej D. 
Anita skiftede trumffarve, da Søren måtte 

EKD og hvorfor? Han havde ikke D, 
og ”ingenting” i rødt efter østs gentagne 
”oplysningsdoblinger” Lidt genialt ik. ☺ 1510. 

☺☺☺☺ 

Øst Syd 
Goofie 
1  pas  
2  pas 

D og mere spar trumfet. Det 
hænger tilsyneladende på trumfer 2-2, men Fix 

E og lokkede med 10! Syd kendte reglen 
om honnør på honnør. 420!  



Webmaster 
Bornholmerens nye fiiine
hjemmeside opdateres 
flittigt med dugfriske 
resultater og nyheder 
med klubbens 
medlemmer, der har stor 
succes.  
Omdrejningstælleren har 
snurret lystigt, og i 
skrivende stund en årle 
mandag morgen er der 
14,500 hits. 

Lad os se Webmaster med kortene i hånd
1 KB83 
N/Ingen KB653 
 KT84 
  

ED975   

9 E872 
32 ED975 
E8763 DB52 

 T642 
 DT4 
 B6 
 KT94 
 

Vest Nord Øst 
Nissen  Bornholm
 1  2  
2  pas 3  
5  pas pas 
pas pas pas 
Udspil 4 
To trumftabere. 550. Kopieret tre gange.
 

Øv ���� 
10 3 
Ø/Alle  EKD43 
 E5 
 KB542 

K97  E85 
BT76 9852 
D94 KBT863 
D93  

 DBT642 
  

 72 
 ET876 
Vest Nord Øst 
 Goofie                      
  pas 
pas 2  pas 
pas 3  pas 
pas 3ut pas 
pas 6  ap. 
Udspil E skift til B til E. E med 
ØV � Ingen andre meldte 6 ! 

Bornholmerens nye fiiine 
hjemmeside opdateres 
flittigt med dugfriske 
resultater og nyheder 
med klubbens 
medlemmer, der har stor 

Omdrejningstælleren har 
snurret lystigt, og i 
skrivende stund en årle 
mandag morgen er der 
14,500 hits.  

Lad os se Webmaster med kortene i hånden: 

 Syd 
Bornholm 

2  
pas 

 D 

Kopieret tre gange. 

 Syd 
                     Frk. Fix 

 1  
 2  
 3 * 
 5  

E med 7 af og K 

Gunders trumfkup
Vi er glade for, at det lige er dette spil i den 
runde, du spørger til, stod der på mailen med 
efterfølgende smiley ☺ 
15 EB987432 
S/NS  B6 
 2 
 T9 

  KT6 
D5 T9743 
EKT95 B43 
EKB876 54 

 D5 
 EK82 
 D876 
 D32 
Vest Nord 
Kaj Tulle 
  
2ut* 4  
4ut* pas 
ap. 
Udspil D 
Tre høje hjerter med 
kontrakten. Gunder lagde 
fulgt af 6 til K og E trumfet med 

EK og 6 trumfet. B holdt stik
fra top fangede syd i en trumfkup

Gående minor
25 B54 
N/ØV  632 
 EKDB982 
  

EK  9872 
B4 DT9 
T63 74 
D97532 EKB8

 DT63 
 EK875 
 5 
 T64 
 

Vest Nord 
 HJ Thurø 
 3ut* 
D 4  
D ap. 
4  = p/c. D af 4  ment som 
Udspil E trumfet. Trumftrækning og en spar i 
syd rejst til afkast af nords 

 ud sætter faktisk ikke kontrakten! 
kommer ind to gange i spar og kan ikke spille 
tredje gang hjerter, og så fanges øst i en 
majorskvis! Fire sydspillere stod 3ut, og det var 
ikke svært at hæve otte modspilsstik. 

Gunders trumfkup 
Vi er glade for, at det lige er dette spil i den 

stod der på mailen med 
 

Øst Syd 
Gunder        Hornet 
 1ut 
pas pas 
5  D 

9 af nordfra sætter 
Gunder lagde 5. Nord tog E 

E trumfet med 5. E. 
B holdt stik, og hjerter 

top fangede syd i en trumfkup. 550.  
Gående minor 

Øst Syd 
  Per 

pas 4 ! 
4  5  

ment som . 
E trumfet. Trumftrækning og en spar i 

syd rejst til afkast af nords  taber. 
ud sætter faktisk ikke kontrakten! Vest 

kommer ind to gange i spar og kan ikke spille 
tredje gang hjerter, og så fanges øst i en 
majorskvis! Fire sydspillere stod 3ut, og det var 
ikke svært at hæve otte modspilsstik. -200. 


