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Parkvalen 
Efter to af tre runder fører Jesper og Søren 
foran Jens og Leif og Dall og Rico. 
Tre slemme spil fra i onsdags har været 
debatteret livligt efterfølgende, så lad os kigge 
på dem. 

Den røde 9’er 
Søren fandt modspilsmedicinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Jesper Cliff Søren           Roald 
 2 * pas 2 * 
pas 2  pas 3  
pas 3  pas 3ut 
pas 6  ap. 
Udspil 10 dækket med K stukket med E. 

E øv  D tog øst med E og hvad nu? 
Vest havde formentlig Kx, når han dækkede, 
og så lignede spilfører 7-5-1-0 fordeling. 
Søren fortsatte derfor med 9! Den røde nier 
triumferede, da der ikke var indgang i syd til 
trumfknibning. -100. 
Bornholmeren fik klør retur i samme position 
til E, så han vandt.  
6  vandt også, hvor den lå i syd med 8 ud til 

K og E ( D af nordfra). Knibning i hjerter 
og 980. 
 
Parkvalen slutter 31.1. Onsdag den 7.2 fejrer vi 
91 års fødselsdag, formentlig med en bid brød 
og en bridgeturnering, og 14.2 fejrer vi 
vinterferie. 
 

Rød skvis 
5 par var i storeslem uden trumf Dxxx og 
ruderproblemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Holck Rico Frede Dall 
 pas 1ut pas 
2 * pas 2  pas 
4ut!* pas 5 * pas 
5  ( D?) pas 5  pas 
7 !! ap. 
(Dall: Holck meldte genialt her: Har makker 
triple spar er det kanon, ellers håber man 
Dall-tåben server trumf uden D, og ellers 
kniber man ham = kanon storeslem!!  
Udspil 8 til B. Nu er vejen frem: E, 
klørruff, K, klørruff, alle vinderne i major = 
skvis hvis ruderne sidder sammen med klør 
eller hjerterholdet. Aktuelt rød skvis.) 

Vienna kup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Seidelin  Hørslev 
   2  
3  3  6  ap. 
Ud 2. Seidelin kastede 9 på E, trak E 
(Vienna kup) og trumf til bunds. Nord skviset. 
Kast ruder på E og trumf ruder i vest ( 3-3) 
virker ikke, og kun to tog 13 stik. 
Helle og Maria fandt 6  X (-500). 



Ud/Modspils regler 
Det er fint med gode aftaler, men som Nadia 
sagde i divisionsweekenden: ”Jeg spiller spillet 
før reglerne!” På Ove Sandholts meldekort står 
der under Ud/Modspilsregler. ”Det makker har 
brug for!” (Det fungerer bedst, når makker er 
på bølgelængde ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
 Helle                      Maria 
   1  
1  pas 3  pas 
4  ap. 
Udspil 5 (  ud sætter kontrakten med magt, 
men Helle fik en chance mere ). Syd tog E 
fulgt af B til K. B, D,  K og 7 trumfet i 
øst. D!? (bedre 3! til høj trumf i vest og 9!) 

D blev dykket til K, og Helle fortsatte med 
10! (det er hverken 1-3-5 højeste eller 2-4 

højeste, men det er BRIDGE!) Eneste sættende 
tilbagespil, og vi erindrer Helles ”Round 
Surround” fra Nytårsturneringen, tilbagespillet 
af B fra EB98x! En ned. 
 

Honnørdrop 
Første aften dukkede minderne frem om 
forgangne tider i Smilets by, hvor vi spillede 
med Honnørdrop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ut i øst. 
K ud, hvor sydspillerne kunne se, at 6 fra 

makker ikke var et kald. I Hold vil man måske 
fortsætte med D som bedste sættechance, 
men hvad i par? 3ut vandt ved 8 borde efter 
K ud, så sydspillerne har skiftet farve. 
I Århus løste vi problemet ved at serve D! 
Nord kan se, at det er et usædvanligt udspil, der 
beder ham lægge B, hvis han har den! 
Sådan spiller Leif og Jens. De server normalt 
D fra KD, så hos dem krævede K ud 
honnørdrop, og så gik 3 ut ned ved deres bord, 
da syd skulle ind på K! Heeeerligt  

Coup en passant 
Dette modspil var til at finde ud af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
  1  2  
4  ap. 
Ud K, 7 til E, E, B og mere  til 
forfremmelse af D. -200. 

Ugens ”Birdie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  i øst ved 6 borde vandt alle, og to fik faktisk

7 ud. Syd kan endda hive E først. Nord skal 
blot dykke med E. 
Det minder til forveksling om spil 22 i 
Sydbank Cup i weekenden, hvor Fru Thurø var 
ene om at dykke med E i præcis samme 
situation. 


