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Velkomst 
 

 

 

 

 

 

 

Den første onsdag bød formanden velkommen 
og udbragte en skål. Det ser ud til, at vi bli’r 
24 par. Vi bemærker en Paparazzi fotograf på 
lur ☺ 
Anders Just diskede op, hvorefter vi 
motionerede kortene i de ”frastødende” 
lokaler ☺  Det lykkedes at få et par af de ikke 
EDB-givne fordelinger noteret ned på 
blokken ☺ 

Kan storeslemmen meldes? 
15 K54 
N/NS  72 
 E7 
 KDB1042 

9  862 
B96 54 
K1032 DB9854 
E9875 63 

 EDBT73 
 EKD1083 
 6 
 - 
Vest Nord Øst Syd 
 Boysen                 Kjeldsen 
 1  2  2  
3 !? 3  pas 4  
pas 4ut pas 6  
De fleste blev spærret ude af 5  i vest, men 
her var chancen. N-S spiller ikke Voidwood, 
ellers var 5  oplagt, men 4  = Trelde kan 
også løse problemerne. 4ut viste kontrol i  
og to esser, og nu kunne en ”falsk” 
renoncebeta i 5  afsløre, at nord havde E! 
Normalt ikke guldsvaret, men det var det her. 
Desværre spiller ”Boye” heller ikke 
Renoncebeta � 
Får N-S fred og ro, kan storeslemmen meldes 
med forskellige værktøjer ☺ 
Frekvensen var 8x1460 ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanne-Claus og Rico-Dall delte guldet, og 
vore to landsholdsspillere Helle og Emil nr. 3. 
 

Merrimac kup 
Det spektakulære Merrimac kup, hvor man typisk 
ofrer en konge for at fjerne et es, der er indgang til 
en langfarve, optrådte i aftenens mest 
omdiskuterede spil. 
21 E105 
N/NS  T2 
 B96432 
 43 

KB84  D632
8765 KB3 
E7 1085 
752 B98 

 97 
 ED94 
 KD 
 EKD106 
Vest Nord Øst Syd 
Nlund Steen Nell         Sommer 
 pas pas 1  
pas 1  pas 1  
pas 1  pas 6ut!! 
Udspil 6 til K og E. K til E (forsinket kald 
østfra med 8).  Niels har lært at lystre, så 5 
tilbage og 12 friske stik! 
Niels meldte sig frivilligt til pressen: ”Der er et 
Merrrimac kup”, skreg han, og det gav en 
kærkommen anledning til at fortælle om spillet 
ved vort bord. ☺ 
 
Vest Nord Øst Syd 
Canonen Uffe Leiiise Cliff 
   1  
pas 1  pas 1  
pas 2  pas 3ut 
Udspil 6 til K og E. D til E ( 8 østfra), 
men når man har skrevet om så mange Merrimac 
kup, vil man også prøve selv, så K! og 4, der 
aktuelt løb til D. Mere spar med D af og 9 stik. 
Det samme hos Dall, men her lavede øst  tydeligt 
forsinket kald med 10!? 10 stik. ☺ 



Butlerstart 
Den første aften sprang frekvenstavlen i spil 
øjnene: 1x50 (+10), 1x-170 (-6), 1x-
Hvor kom den ”halvtredser” fra? 

15 B 
S/NS  E764 
 BT43 
 ED86 

EKDT6  8532 
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E7 KD62 
K92 B 

 974 
 K2 
 985 
 T7543 
Vest Nord Øst 
Oliver Egedgaard Emil           Stoffer
   
1  X 3  (8-
4  ap. 
Udspil E fulgt af 4 til K.  retur til nord, og 

-ruf i syd. -50. Det havde de unge mennesker da 
ikke fortjent ☺ Jan-EDB og Søren var ene om at 
melde, hvad der kan vinde og de blev ”belønnet” 
med -6, selvom de endda fik et stik foræret 
 

”Tvillinger” 
I to af aftenens spil var makker renonce i 
multiåbners farve. Nell og Niels
”Plusschreiben.” ☺ 

6 K962 
Ø/ØV  B5 
 ET6 
 EB98 

EDT84  75 
 DT9872 
KB53 D974 
DT63 7 

 B3 
 EK643 
 82 
 K542 
 

Vest Nord Øst 
Egil Nell Kjeldsen      NLund
  2  
2  p/c ap. 
Spilfører slap med -200. Den mere aggressive tut, 
Frk. Fix doblede i nord mod holdpallerne, og den 
blev passet rundt. -800 i øvrigt efter inspireret 
ud ☺ Selvom spilfører scooper 
modspillet altid tage tre beter. 
Aftenens topscorer Jesper og Rico
mod deres holdpaller, men ingen af holdene led 
således nogen skade. ☺ 

første aften sprang frekvenstavlen i spil 15 i 
-420 (0). 

Syd 
Emil           Stoffer 

pas 
-11, fit) pas 

retur til nord, og 
50. Det havde de unge mennesker da 

EDB og Søren var ene om at 
e blev ”belønnet” 

6, selvom de endda fik et stik foræret ☺ 

I to af aftenens spil var makker renonce i 
Nell og Niels sagde blot 

Syd 
Kjeldsen      NLund 

pas 

200. Den mere aggressive tut, 
Frk. Fix doblede i nord mod holdpallerne, og den 

800 i øvrigt efter inspireret 6 
Selvom spilfører scooper B, kan 

Aftenens topscorer Jesper og Rico tog også 800 
ingen af holdene led 

20  

V/Alle  E98543 

 T52 

 T742 

K652 E987 

K7 DBT62

K43 D 

9653 EB8 

 DBT43 

  

 EB9876 

 KD 

Vest Nord 
NLund Røhl 
pas 2  
ap. 
Det endte med -300. 
Torsten åbnede også multi, men vort nye medlem 
Søren Koch meldte 3  i syd, som Torsten støttede 
til 4 , der blev slutkontrakten med 130. En del 
fandt ruderkontrakten. Der var 2x670.

Spilleplan?
De to x-doktorer Seidelin og Rørth gør c
back. Her overlod de problemerne til spilfører.
11 B9 
S/Ingen  EK753 
 K 
 E9853 

KT643 ED72 
8 DT42 
T9874 B32 
B2 D6 

 85 
 B96 
 ED65 
 KT74 
Vest Nord 
Seidelin  
  
pas 1  ( ) 
pas 2  x-fer 
pas 3  
pas 4  
4  = fit til både  og . 

4 ud til E og mere spar til 
Er der råd til percentagespillet i trumf. 
lille mod B? skal man hive en høj klør først? 
EK var ikke sagen. Kun to gik ned, men uden spar 
ud, er det jo let, og Nord var spilfører de fleste 
steder. 

Kim er død
Kim døde fredag på OUH. Han 
var et af de mest søde, flinke og 
hjælpsomme mennesker. Ham vil 
vi savne! Se Mindeordene på:
http://www.odensebridgeklub.dk/

site/indgang/

Øst Syd 
Nell Anne 
pas 2  

Torsten åbnede også multi, men vort nye medlem 
i syd, som Torsten støttede 

, der blev slutkontrakten med 130. En del 
fandt ruderkontrakten. Der var 2x670. 

Spilleplan? 
doktorer Seidelin og Rørth gør come 

back. Her overlod de problemerne til spilfører. 

Øst Syd 
Rørth 
 1  
pas 1  
pas 2  
pas 4  
ap. 

E og mere spar til K. Ruder til K. 
Er der råd til percentagespillet i trumf. E fulgt af 

B? skal man hive en høj klør først? 
EK var ikke sagen. Kun to gik ned, men uden spar 

let, og Nord var spilfører de fleste 

Kim er død, 48 år ���� 
Kim døde fredag på OUH. Han 
var et af de mest søde, flinke og 
hjælpsomme mennesker. Ham vil 
vi savne! Se Mindeordene på: 
http://www.odensebridgeklub.dk/

site/indgang/ 


