
 

 

 

 

 

 

JAN 1   2015 – 11. ÅRGANG

 
Hold 

Med to runder tilbage har Jesper et faretruende 
forspring i A, men han mangler dog de to 
nærmeste, Helle og Gordon. 
I B holder Torsten spidsen med Boysen og Egil i 
nakken, og han mangler dem begge.
 

Killing lead 
HJ Thurø levede da op til overskriften 

22 D2 
Ø/ØV  E863 
 EBT 
 EK74 

BT  K963 
542 KBT97 
73 K92 
T98632 5 

 E8754 
 D 
 D8654 
 DB 
Vest Nord Øst 
Per Stoffer HJThurø
  pas 
pas 2  pas 
pas 3ut ap. 
Udspil K!! og en ned med K offside!
”tung” 2  (Bikini) og 3ut nordfra ved det andet 
bord, kom der 10 ud og aktuelt 460.

 
Moysen fitten 

2 9875 
Ø/NS  875 
 E764 
 76 

DBT6  K43 
B KD 
B85 KD93
EB984 KT32 

 E2 
 ET96432 
 T2 
 D5 
Vest Nord Øst 
Kaj Helle Gunder
  1  
D* 2  D** 
4  pas 4  
* = negativ **= tillæg uden xxxx  

. ÅRGANG 

Med to runder tilbage har Jesper et faretruende 
forspring i A, men han mangler dog de to 

I B holder Torsten spidsen med Boysen og Egil i 
nakken, og han mangler dem begge. 

overskriften ☺ 

Syd 
HJThurø Eged 

1  
2  

K offside! Efter en 
(Bikini) og 3ut nordfra ved det andet 

10 ud og aktuelt 460. 

Syd 
under Maria 

1  
 3  

ap. 

Udspil E 
Her gik Kaj efter øl, så han så ikke mere, men 
kontrakten vandt. Den sættes med ruderskift 
dykket i nord! 5  fik også lov at vinde 
3ut gik en del ned, og det var favoritkontrakten
 

Et pudsigt spil
Kontrakten var 2  ved begge borde, fortæller Egil 
☺ 
5 E4 
N/NS  KT4 
 EDT86 
 863 

K92  BT76 
E972 D65 
KB754 32 
5 ED94

 D853 
 B83 
 9 
 KBT72 
Vest Nord 
 Kjeldsen 
 1ut 
2  pas 
ap. 
6 stik (-300) 
 
Vest Nord 
 Verner 
 1  
pas 2  
5 stik (-300), men ikke noget lige spil 

 
Half and half: Taber på taber

I begge rækker gik 4  ned ved tre borde og vandt 
ved tre borde. Tulle var på sporet.
26 T4 
Ø/Alle  654 
 D984 
 KD92 

853  E762 
EK32 DBT8
EKB7 65 
BT E54 

 KDB9 
 97 
 T32 
 8763 
Vest Nord 
Hornet Leiiise 
  
2 * pas 
4  ap. 
Ud K til E. EK og 7 til 
10). 2! syd tog B, D og 
(kast B!) B til 8 og 

Her gik Kaj efter øl, så han så ikke mere, men 
kontrakten vandt. Den sættes med ruderskift 

fik også lov at vinde �, men 
3ut gik en del ned, og det var favoritkontrakten 

Et pudsigt spil 
ved begge borde, fortæller Egil 

Øst Syd 
  Egil 

pas pas 
pas X 

Øst Syd 
 Kurt 
pas 1  
ap. 

300), men ikke noget lige spil ☺ 

Taber på taber 
ned ved tre borde og vandt 

ved tre borde. Tulle var på sporet. 

Øst Syd 
Tulle             Canon 
1ut pas 
2  pas 

7 til B (syd lagde 2 
D og 9 trumfet med E 

9 øv. -100. 



 

50.000 kr. fra Kim 
Vor alt for tidligt afdøde ven, Kim Svendsen 
efterlod en god slat på kistebunden. Den 
administreres af Kims flinke moder, der 
meget venligt har doneret kr. 50.000,
Odense Bridgeklub! Beløbet er primært 
men ikke udelukkende – til juniorarbejdet. 
Der skal lyde en STOR TAK! 

 
CBI PRO-AM 

 
 
 
 
 
 

Kassereren, sekretæren og den 
forbipasserende Anne var med til at kaste stor 
glans over CBI Pro-am i deres smarte Royale 
dress og med deres charmerende smil. Leise 
og Helle nåede ikke helt i top, men det var tæt 
på OBK sejr, da Jan EDB og Versace førte 
med 50 imp. sent i turneringen. De dumpede 
ned på 5. pladsen pga. flere slemmer på gal 
led, men de var enige om, at de havde fortjent 
at vinde ☺ 
Leise og Helle scorede hver en clean top i to 
på hinanden følgende spil, hvoraf det ene blev 
transmitteret live på BBO. 
 
High stakes bridge med Pokerhajen 

Helle hjalp Gus Hansen med at finde det 
rigtige udspil, men det gik galt senere 
13 542 
N/Alle BT 
 EK4 
 DBT85 

K6  B83 
 EK98753 
DT9853 B2 
EK973 2 

 EDT97 
 D642 
 76 
 64 
Vest Nord Øst 
Helle Hanlon Zack               Gus
 1ut (10-13) 3  
pas pas pas 
 
Pokerhajer spiller normalt ikke med take out 
doblinger ☺ 

 
Vor alt for tidligt afdøde ven, Kim Svendsen 
efterlod en god slat på kistebunden. Den 
administreres af Kims flinke moder, der 
meget venligt har doneret kr. 50.000,- til 
Odense Bridgeklub! Beløbet er primært – 

til juniorarbejdet. 

Kassereren, sekretæren og den 
forbipasserende Anne var med til at kaste stor 

am i deres smarte Royale 
dress og med deres charmerende smil. Leise 
og Helle nåede ikke helt i top, men det var tæt 
på OBK sejr, da Jan EDB og Versace førte 

50 imp. sent i turneringen. De dumpede 
ned på 5. pladsen pga. flere slemmer på gal 
led, men de var enige om, at de havde fortjent 

hver en clean top i to 
på hinanden følgende spil, hvoraf det ene blev 

Pokerhajen ☺☺☺☺ 
Helle hjalp Gus Hansen med at finde det 
rigtige udspil, men det gik galt senere ☺ 

 Syd 
Zack               Gus 

X 

lt ikke med take out 

Ved fælles hjælp fandt Helle og Gus frem til
6 i udspil. På EK forsvandt 

med K. 10 trumfet med 
Gus kaste 7 for at bete kontrakten, men han 
overtrumfede med D og så kom 
for sent til E og trumf. Tre høje trumfer 
udryddede dem, og Zack havde optælling på 

E i syd, så han fortsatte snedigt med 
Da Gus dækkede med 
overflod to overdrøn til 1130, men vundet 
kontrakt havde været nok til den rene top.
High stakes bridge ☺ 
 

Well bid partner
Leiiiise fik ros af Alon Birman efter dette 
spil! 
12 KB8632 
V/NS  53 
 9765 
 B 

DT  975 
ET976 K8 
DB43 KT2 
64 ED985

 E4 
 DB42 
 E8 
 KT732 
 

Vest Nord 
Leiiise Gromov 
pas pas 
1  pas 
X! pas 
Udspil D 
Preben VM havde mere fidus til sin sorte 
farve end Gromov havde til sin 
Leises take out dobling ☺

B og D. K, 8 til E og 
Skift til ruder til E. Trumf til 
trak K, og Alon fik også 
500 og endnu en clean top til vor klub 
Birmans kommentar efter spillet kan ses i 
overskriftes, og Leise smilede klædeligt 
 
 
 
 
 
 

Onsdagene den 21. og 28. januar
Holdturneringen færdigspilles
Onsdag den 4. februar: Fødselsdag, meeere følger

Ved fælles hjælp fandt Helle og Gus frem til 
EK forsvandt 2. 3 taget 

10 trumfet med 7…Nu SKAL 
7 for at bete kontrakten, men han 

D og så kom 7 et stik 
E og trumf. Tre høje trumfer 

udryddede dem, og Zack havde optælling på 
E i syd, så han fortsatte snedigt med B. 

Da Gus dækkede med D blev der til 
øn til 1130, men vundet 

kontrakt havde været nok til den rene top. 

Well bid partner 
Leiiiise fik ros af Alon Birman efter dette 

Øst Syd 
 Birman VM 

1  pas 
1ut 2 !? 
pas pas 

Preben VM havde mere fidus til sin sorte 
farve end Gromov havde til sin ☺ Alon nød 

☺ E fulgt af trumf til 
E og 9 til trumf i øst. 

E. Trumf til 8 i øst, der 
K, og Alon fik også E. 

500 og endnu en clean top til vor klub ☺ 
Birmans kommentar efter spillet kan ses i 
overskriftes, og Leise smilede klædeligt ☺ 

Onsdagene den 21. og 28. januar 
Holdturneringen færdigspilles 
Onsdag den 4. februar: Fødselsdag, meeere følger 


