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 Holdmestre         Helle vandt A1 finalen. Sanne vandt A2, og 
Fjord vandt B et mulehår foran HJ Thurø. 
 

Aftenens spil 13.1 Denne aften var der to spil, der tiltrak sig 
opmærksomheden.  
 

Én højere end bordet En klassiker, som var et af vore slogans i de 
gode gamle dage i Akademisk Bridgeklub i 
Stakladen i Smilets by.  
23  EDB7 
S/Alle    T96 
   B84 
   652 

 K84   962 
 EB  KD85
 E76  DT3 
 DB873  KT4 

   T53 
   7432 
   K952 
   E9 Vest Nord Øst Syd 
   Claus 
   Dall 
   pas 
1  pas 1  pas 
1ut pas 3ut ap. 
Udspil: ikke en spar, og syd kom ind på E. 
Hvis vi bliver prikket i ryggen, er det let nok, 
men vi var mange, der slog automatpiloten til 
og returnerede 3 iflg. vore modspilsaftaler. 
Claus og Dall var de eneste, der meldte sig 
frivilligt og indrømmede, at de spillede bridge 
og returnerede 10!! Én ned. 

Blanke knægte Man skulle blot have 5 stik i en af 
minorfarverne. 
13  DT84 
N/Alle    D43 
   E92 
   KD4 

 KB652  E973
 EB6  T975
 B  T854
 T973  B 

    
   K82 
   KD763 
   E8652 
Vest Nord Øst Syd 
Claus  Sanne 
 1  pas 1  
pas 1ut pas 2 * 
pas 2  pas 3ut 
ap. 
Udspil 10 dykket til D. K, B og vest 
lagde 10 (forsinket kald), men nu må B 
være blank. Hvad med E (goddag B) fulgt 
af 9. Dækker øst ”automatisk” er det let nok 
med hjemgang på D, og lægger øst lavt ”i 
tempo”!? Tjaa vest har måske BT(x), men 
hvorfor skulle B ikke være lige så blank som 

B?  De fleste gik vist ned ved at fortsætte i 
klør i stik 3. 

Åbning? 1 , 2  eller 3 ? 
11  972 
S/Ingen    KDT 
   DT984 
   E7 

 EKDT43  86 
 985  E73 
 53  EB62 
 B8  KD95

   B5 
   B642 
   K7 
   T6432 Vest Nord Øst Syd 
Claus  Sanne 
   pas 
1  pas 2  pas 
2  pas 4  ap. 
420. En del åbnede 2 , og så kom man ikke 
videre, men er den ikke for stærk til det? Jeg 
er nok mest til 3 , men A2 vinderne fandt da 
vejen til udgangen. 



Slemme spil 20.1 Der var to interessante slemspil i onsdags. 
25  K5 
N/ØV    92 
   8742 
   KT852 

 97   ED863
 K6  ET87 
 EKDB65  93 
 ED9  B6 

   BT42 
   DB543 
   T 
   743 
Vest Nord Øst Syd 
Rico Gordon Dall Olof 
 pas 1  pas 
2  pas 2  pas 
3  pas 3  pas 
4  pas 4  pas 
4ut pas 5  D 
RD pas 5ut pas 
6  ap. 
2  = GF Relay. 2  = 11-13 med ukendt 
sidefarve. 3  = . 4  = cue. 4ut = 1430. 5  = 
To E, ej D.  
 
Udspil B  
Det tydede på K ude af plads 
Dall tænkte længe her... 
Med K i plads er man altid hjemme. Samme 
med K, da klør kan trumfes. Derfor lod Dall 
køre til E...hvor Gordon lagde 9! Dall 
spillede nu lille klør til D og K , og der 
kom trumf igen. Nu kunne han trække trumf, 

K, gå hjem på B  og trumfknibe D ud. K  
var som forventet i plads når der ikke kom 
sparskift, men sjov tillægschance.  
 
Kjeldsen fortalte at der kom 9 ud mod 6ut. 
Nu er man hjemme med spar knib og rejst 
hjerter - men det skal være i den rækkefølge! 
Det er ”blindhed” at spille hjerter i stik 2 og 
rejse det 11. stik, for man skal stadig gætte 
hvilken knibning. Sjov pointe. Taber sparknib 
i stik 2 har man fortsat chancer i 6ut. 
(iflg. Dalls Corner)  

BREAKING NEWS!! Helle og Lone skal op på 
”hesten” igen. 
Pigerne er udtaget til 
både EM og OL 

Reverse dummy 
29  KB3 
N/Alle   2 
   EK83 
   KDT85 

 85   DT762
 KT965  B83 
 T9542  B6 
 6  974 

   E94 
   ED74 
   D7 
   EB32 
Vest Nord Øst Syd 
 Thomas                 Kjeldsen 
 1  pas 2  
pas 4  pas 4  
pas 5  pas 6  
ap.  
1  = femfarve. 2  = 4+ , 11 hp+ 4  = 
Minorwood. 4  = 0/3 esser. 5  = Vi er for højt, 
hvis du har 0. 6  = Jeg har 3  
Den kan vi vist alle vinde, men hvad med 7 , som 
blev forsøgt? Kommer der fx  ud til E, må man 
ikke tage tre høje ruder med 4 af i syd med 
planen at trumfe en spar og en ruder på bordet 
(syd), da øst trumfer tredje gang  
Løsningen er reverse dummy.  
trumf en hjerter i stik 2 med 8, træk D (trumfer 
ikke 4-0) og nu rest med to indgange i spar og 
ruder til hj-rufs med høje trumfer og så til sidst 
trumf til bordet. (Iflg. Dalls Corner)  
Reverse dummy er sommetider svær at se, fordi 
det ligger dybt i os, at man tjener stik ved at 
trumfe på den korte trumfhånd! 
Flere forsøgte 6ut, der umiddelbart kræver K 
eller D i plads, og den går ikke. DD vinder 6ut 
altid på en rød skvis af vest. Kommer der hjerter 
ud, må spilfører af alle kort blot ikke knibe med 
D!  Thomsens revers 
13  E3 
N/Alle    KD53 
   E65 
   EB98 

 KT752  B98 
 9  ET86
 BT  D983
 KD653  T7 

   D64 
   B742 
   K742 
   42 Vest Nord Øst Syd 
 1  pas 1  
pas 2 * pas 2  
ap. 
2 , nat/18-19,4 . Der var lige 8 stik med B ud!  


