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Hold 
Efter to runder fører Dall A og i B er Marie 
7/100 foran Nell  
 

Skarpskytter 
To skarpskytter havde forskellig succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
 Verner               Kjeldsen 
1  2ut ( + ) pas 7 !! 
D ap. 
Har I set det meldeforløb før. Du melder 2ut 
med 6-6 i minor og makker skriger 7   
Kjeldsen gættede på en spar hos Verner, og 
det gik fint nok, men… 
 
Vest Nord Øst Syd 
 Claus                    Sanne 
1   4ut ( + ) pas 6 ! 
pas pas pas 
Det var et godt skud. 1370. 
 

Houdini på glatis 
Vi var kommet på glatis, fortalte Houdini, 
men det har han været før  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Houdini  Gissemann 
  2  pas 
2ut pas 3  pas 
4ut pas 5  pas 
5  ap. 
2  = +  (Ekrens). 2ut = spørger. 3  = min 
og længst i . 4ut = 1430 og et es. 
I denne zonestilling regnede Otto ikke med 
majortabere, og nu kom han rigeligt højt.  
Udspil 7. Efter tre runder trumf kom nord 
ind på K, og nu var det sagen at hæve E og 
sætte sig til at vente på K, men nord fortsatte 
i hjerter. Otto kastede 3 på vests femte 
hjerter og slog sig fri i ruder til E! Nord 
kunne vælge mellem udspil fra K eller til 
dobbeltrenonce. 650! Gav T ikke et gæt?  
Der er også en slutspilsskvis mod nord! 

Leiiiiiises vadesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Jens Leiiise Leif         Skribent 
  pas 1  
pas 2  pas 2  
pas 3ut ap. 
Ud D til E, hvor den forsigtige nok havde 
dykket  Ruder til D og K. Klør til B og 
klør til K. Tre høje ruder fra top bragte vest 
ind. Jens slog sig fri i hjerter til D og E. 6 
til K og linie 5 i  fulgt af en spar dykket til 

E. Jens måtte agere vadesten til D og K på 
bordet i syd. 400. 

 
DM Klubhold 

Blakset med Lars og Knut, Mathias, Preben 
VM, Nadia og ”Slemme” Signe vandt foran 
familieholdet Spar K fra Esbjerg og Ballerup. 
Odense Bridgeklub levede ikke op til vore 
forventninger og sluttede på en noget 
skuffende ottendeplads. 
 

 



HAJ Helle HAJ 
I efterårsferien sad vi natten lang med 
næsetippen helt inde i skærmen og så Helle 
fyre kinesere (læs 3ut kontrakter) af i Beijing 
mod verdensstjernerne. I onsdags fik andre 
samme behandling.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Helle  Maria     Natteravn 
 1  D 2 * 
3ut! 4 !? pas pas 
D ap. 
3ut kan ikke skydes ned, men de fleste var i 
5  (-50). Offeret i 4  X var for så vidt 
korrekt, da den kan holdes i -300, men 3ut 
vandt spillet! 
 

Helle snydt for pointen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Helle  Maria    Natteravn 
1  1  D pas 
1ut pas 3ut ap. 
Udspil 2 
tog Helle med B og bemærkede, at nord 
viste ud på 3! Pause op på E! 10 til K. 
Nord tog E og fortsatte farven, så Helle blev 
snydt for pointen, hun lagde op til. Spil lille 
klør nordfra og hold forbindelsen til syd åben 
(som Rico ved det andet bord) Inde på K 
følger ED og D!! 
Tre klørstik til nord med sparafkast og udspil 
fra K til det 9ende stik! 

EDB kuppet 
Helle blev ikke testet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Helle  Maria     Natteravn 
 pas 1  1  
2  2  3  pas 
3ut! ap. 
Udspil 6?! gav ikke Helle sved på panden. 
630 

3 ud hvor der er hjælp endda i makkers 
meldte farve til E og B, skal Helle da lige 
overveje, om hun vil risikere EDB kuppet  
Helle havde naturligvis lagt lavt, men hun 
blev igen snydt for pointen  
 

Solstråle 
Natteravnen fik dog en solstråle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Helle  Maria     Solstråle 
2 * D 2  p/c pas 
pas D pas 2ut* 
pas 3ut ap. 
Ud B (Hvad siger David Bird? D ud holder 
syd i 10 stik ) til E. EK (goddag 10) 8 
til 9 og D. EKD og spar fra top, hvor øst 
kom ind og måtte give stik til K, så 
ligegyldigt at spar ikke var 3-3. 460 mod kun 
400 til Rico  
 
 
Vi fortsætte med hold de næste onsdage. 


