
 

 

 

 

  

Nr. 193 – APRIL 2   2015 – 11. ÅRGANG

Parfinale: A-rækken
Gyserafslutning. Helle 
med tutter (Maria og 
Stoffer) førte med
sidste aften, men Rico og
Dall hentede 44 inden 
sidste runde. Det 
krævede således +11 til 
Helle og det gik lige
Bronzen vandtes af Kaj 
og Gunder langt foran 
den nærmeste.
 

Soloslem 
Der var ikke andre, der fandt denne slem.
5  EK 
N/NS    932 
   E732 
   EK82 

 83   T42 
 KDBT854  7 
 T4  KD9865 
 64  BT5 

   DB9765 
   E6 
   B 
   D973 
Vest Nord Øst 
Claus Helle Sanne           Maria
 1  3  
4  5 * pas 
D  pas pas 
pas 6  ap. 
5 /5  = cue. RD = E. 1430 
Der var vist Helle-r ingen i nærheden af 7
 

HUSK! Generalforsamling
på onsdag den 6. maj kl. 19.00

og sommerens åbne huse: 
Der spilles i styrkeopdelte rækker 
hver torsdag kl 19.00 i juni og hver onsdag kl. 
19.00 i juli og august. TILMELDING:
spilledagen inden kl. 15.00 på mail: 
odensebridgeklub@hotmail.com eller tlf. 
30291327. 

 

. ÅRGANG 

rækken 
Gyserafslutning. Helle 
med tutter (Maria og 
Stoffer) førte med 24 før 
sidste aften, men Rico og 
Dall hentede 44 inden 
sidste runde. Det 
krævede således +11 til 
Helle og det gik lige. ☺ 
Bronzen vandtes af Kaj 
og Gunder langt foran 
den nærmeste. 

Der var ikke andre, der fandt denne slem. 

 Syd 
Sanne           Maria 

3  
 5 * 
 RD* 

nærheden af 7  ☺ 

neralforsamling 
på onsdag den 6. maj kl. 19.00 

 
Der spilles i styrkeopdelte rækker 

torsdag kl 19.00 i juni og hver onsdag kl. 
TILMELDING: på 

spilledagen inden kl. 15.00 på mail: 
odensebridgeklub@hotmail.com eller tlf. 

Solo MEGET slem 
Man skal ikke række Maria en 
32  E9 
V/ØV    EKDT8 
   7 
   EKB63 

 T   KB4 
 7  B532
 EKDT9542  B83 
 954  DT7 

   D876532 
   964 
   6 
   82 
Kontrakt 6  i Syd (Maria)
Mon ikke vest har givet gas!? (3ut hos os).
De fleste gik et stille snit 
vest ikke hæver et ruderstik i udspillet?
Udspil 7!? 

E, EK og 3 trumfet. Trumf til 
fangede øst på det gale ben. Trumfes med 
overtrumfes med D og syd går på bordet i hjerter 
og fyrer den sidste klør af med afkast af 
☺ 

 
Sannes supermodspil

Kandidat til sæsonens modspil!
29  B63 
N/Alle   9854 
   K6 
   KT82 

 E95   74 
 73  EKDB 
 97543  EBT8 
 B93  E75 

   KDT82 
   T62 
   D2 
   D64 
Vest Nord 
Marianne Sanne 
 pas 
pas 2  
3  pas 
3ut pas 
Udspil 3 til D og mere spar til 
Nu kikkede Sanne dybt i problemet og "så", a
hun ville blive knebet for 
og så var 3NT oplagt, men så havde vest vel 
stukket med E senest i stik2, så vest havde nok 
ikke D! Sanne indså, at ruderne kunne spilles, så 
den farlige hånd ikke kom ind (læg 
gang, og den får lov at holde stik, som det ske
flere gange) Sanne skiftede i stik 3 til 
Claus fik K og syntes, at det så så ”mærkeligt” 
ud, at han fortsatte i klør! ☺
To ned (-200). BRAVO! 

EGET slem ☺☺☺☺ 
Man skal ikke række Maria en lillefinger ☺ 

i Syd (Maria) 
Mon ikke vest har givet gas!? (3ut hos os).  

 i 6 , men hvad nu, hvis 
vest ikke hæver et ruderstik i udspillet? 

3 trumfet. Trumf til E og B 
fangede øst på det gale ben. Trumfes med B 

D og syd går på bordet i hjerter 
og fyrer den sidste klør af med afkast af 6. 980 

Sannes supermodspil 
Kandidat til sæsonens modspil! 

Øst Syd 
Stoffer Claus 
1  1  
D pas 
3 * pas 
pas pas 

D og mere spar til B.  
Nu kikkede Sanne dybt i problemet og "så", at 
hun ville blive knebet for K, hvis vest havde D 

men så havde vest vel 
E senest i stik2, så vest havde nok 

D! Sanne indså, at ruderne kunne spilles, så 
den farlige hånd ikke kom ind (læg K første 
gang, og den får lov at holde stik, som det skete 
flere gange) Sanne skiftede i stik 3 til 8!! 

K og syntes, at det så så ”mærkeligt” 
☺ 



Parfinale B-rækken
Guld til Sakmols og Torsten foran Leiiise og 
Canonen. Seidelin og Rørth fik bronze, 
de havde to par lige i hælene. 
 

Soloslemmer 
Den sidste aften var soloslemmer også temaet, 
og B mestrene meldte to af slagsen.
 
10  3 
Ø/Alle    987 
   984 
   EKD865 

 ET972   KD8 
 ED5  KB632 
 ED76  KT5 
 3  T7 

   B654 
   T4 
   B32 
   B942 
Vest Nord Øst 
Sakmols PJust Torsten    Jeppesen
  1  
1  2  2  
4  pas 4  
4ut pas 5  
5  pas 6  
4 /4  = cue. 4ut = 1430. 5  = 1 el. 4 E.
5  = D? 
Torsten erkender, at Ø-V spiller support X, så 
2  lovede firfarve ☺ Havde Søren trukket os i 
6  med viden om triple , filosoferer Torsten 
? ☺. 1430. 
6 /6  var meldt ved 4 borde af 6 i A
 

3ut eller 7 ? 
PJust og Jeppesen sad i første parket, men 
entrebilleterne var dyre ☺ 
 
12  KT962 
V/NS    B5 
   8642 
   73 

 B   E874 
 E9632  K4 
 KD5  ET7 
 EKDT  9642 

   D53 
   DT87 
   B93 
   B85 

rækken 
Guld til Sakmols og Torsten foran Leiiise og 
Canonen. Seidelin og Rørth fik bronze, men 

Den sidste aften var soloslemmer også temaet, 
og B mestrene meldte to af slagsen. 

 Syd 
Torsten    Jeppesen 

pas 
3  
pas 
pas 
ap. 

= 1 el. 4 E. 

V spiller support X, så 
Havde Søren trukket os i 

, filosoferer Torsten 

var meldt ved 4 borde af 6 i A-rækken. 

PJust og Jeppesen sad i første parket, men 

Vest Nord 
Sakmols PJust 
1  pas 
3  pas 
4  pas 
4ut pas 
5ut pas 
7  pas 
4 /4  = cue. 4ut = 1430. 5
5ut = mere? 6  = nej. 7
ikke ☺ 
 
Da den lange trumfhånd også var lang i 
hjerter kunne to hjerter trumfes i øst. 2140.
Alle øvrige i B spillede 3ut.
I A meldte Rico-Dall og Sanne
, ellers 3ut. 
 

Sakmols ved roret
13  DT543 
N/Alle   KB 
   KD 
   K842 

 EK87   92 
 432  EDT9 
 E3  9654 
 EDT7  B53 

   B6 
   8765 
   BT872 
   96 
Vest Nord 
Sakmols  
 1  
D pas 
2ut pas 
Udspil 4 
løb til D. Hjerter til 
havde allerede færten af 5
dykkede en ruder til 
med K til E. På to h
nord for skade at kaste to spar, og så
E og spar fra top. Inde på 
pote i klør, og 8 var rejst i vest, så 210.
Anne-Røhl og Sanne-Claus meldte 3ut.
 

GOD SOMMER
Redaktionen og Canonen siger tak for god ro 
og orden i den forgangne sæson. V
at gå i luften igen lidt 
kommende sæson. Vi ses vel
sommerturneringer!? ☺ 

Øst Syd 
Torsten    Jeppesen 
1  pas 
4  pas 
4  pas 
5  pas 
6  pas 
pas pas 

= cue. 4ut = 1430. 5  = To E, ej D 
= nej. 7  = behøves heller 

Da den lange trumfhånd også var lang i 
hjerter kunne to hjerter trumfes i øst. 2140. 
Alle øvrige i B spillede 3ut. 

Dall og Sanne-Claus også 7

Sakmols ved roret 

Øst Syd 
Torsten 
pas pas 
2  pas 
pas pas 

D. Hjerter til B og D. Sakmols 
havde allerede færten af 5-2-2-4 i nord, så han 

D. Nord slog sig fri 
E. På to hjerterstik mere kom 

nord for skade at kaste to spar, og så fulgte 
E og spar fra top. Inde på D måtte nord give 

8 var rejst i vest, så 210. 
Claus meldte 3ut. 

GOD SOMMER 
og Canonen siger tak for god ro 

g orden i den forgangne sæson. Vi satser på 
lidt før starten på den 

kommende sæson. Vi ses vel til de mange 
 


