
 
 
 

 
 

Nr. 241 -  APRIL 1  2017 – 14. ÅRGANG 
 

Parfinaler 
Efter 2 af 4 runder fører Jesper og Søren 45 
foran Rico og Dall 43 og Leif og Jens og Nell 
og Niels 31. 
B: 1. Niels og Kaj 49½. 2. Anne, HJ, Per 31 3. 
Ænderne 8½. 

Ny STORMESTER 
Gunder fik overrakt sit fine gule etui, og han 
var forberedt på at blive overfaldet af pressen 
efterfølgende.  (Håndgivne kort!) 
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Vest Nord Øst  Syd 
 Kaj                   Gunder 
- - - 1ut! 
pas!? pas pas 
Udspil 5 

9 tog stikket fulgt af 3 til D og 4 til B og 
K. 6 til B og K. Vest fik lov at beholde 

D og B, og hjerter (eller ) igen sætter 
kontrakten. Vest regnede dog ikke med at 
komme ind mere, så han hev lige E!? og 
lavede dermed en ufrivillig selvmordsskvis på 
sin egen perlemakker! Efter E kom skift til 
9 til E. 

D10 skvisede øst i minor med 7 og K7 på 
hånden og E85 på bordet! 8 stik (120). 
Et enkelt snit (-50) ville dog ikke være nogen 
katastrofe, da tre par var i den usættelige 3  
(140). 
Åbent hus onsdage kl. 19.00 fra 9/5 - 4/7 og 
8/8 - 29/8. Barometerturnering med 27-28 spil 
i styrkeopdelte rækker. 30kr incl. kaffe/the. 
Tilmelding senest kl. 15.00 på 
odensebridgeklub@hotmail.com eller tlf. 7253 
4079 (gerne sms) 

Gunders slutspil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Gunder Gissemann Kaj          Houdini 
- - - 1  
pas pas D pas 
1ut ap. 
Udspil 3. Serves i makkers farve holdes 
stormesteren i 7 stik (90) og en tredelt bund. 
Nu tog Gunder 9 stik med magt! B tog første 
stik fulgt af 4, D og E. hjerter til 10 holdt 
stik. Ruder til K og K til E. Ruder til B 
fulgt af 10. Klør til D og E.  
Gunder spillede spar fra bordet i øst. Houdini 
skulle inden sparspillet kaste et kort fra DB8 

E10, så han kunne vælge at give stik til K 
eller kaste 10 og give stik til 10. Han valgte 
det sidste. 150 og endnu en stor top. 
 

Clown des Monats (ikke HJ!) 
Det gule etui inspirerede Gunder og Kaj, og de 
overtog også den gule trøje. Her fik de god 
hjælp fra Månedens Klovn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj åbnede 1ut (15-17) i øst, ap. 
Ud 8! (Bird) til 10 og E. E og mere klør 
til B. 3 til K. klør til K. Nord lagde 8 og 

2, så Kaj havde EK, E og E. Hvem har så 
K?  Maria servede også 8 (-200). 



Soloslem 
De førende var ene om at melde denne slem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst  Syd 
Søren Kjeldsen Jesper         Verner  
   1  
D 1ut D (styrke) 3  
4  ( + ) D 4  pas 
5  (cue) D RD pas 
6  ap. 
3  var (11-14) med minor, og RD viste første 
kontrol i . 
Søren løste sparfarven ved at spille spar til 9! 
980. 
 

Frosset farve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  i vest (Rico) mod holdpallerne.  
Helle servede B, så det lignede et rejst 
sparstik til modspillet i tide, men Ricos 
falkeblik spottede straks, at ruderfarven er 
frosset, så det koster stik at åbne farven fra 
begge sider, med mindre Rico kan spille forbi 

Ex. Udspillet blev korrekt taget med E! EK 
udrydde trumferne og så fulgte hjerter til 
modspillet, og lad os sige, at syd kom ind og 
spillede D til K. Rico trumfede østs sidste 
hjerter og slog sig fri i spar.  
Det bedste for modspillet er, at nord kommer 
ind og spiller B, men det havde Rico løst, iflg. 
Dall  (op på E og knibning af 10). Aktuelt 
kom syd vist ind på D og måtte give pote.130. 

Marias soloudgang 
Sjældent at en usættelig majorudgang kun 
meldes ved et bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Søren ARex Jesper           Maria 
- 1  1  1 ! 
pas 4  ap. 
620.  
De fleste fik lov at spille 2/3  i øst, fordi 
sydspillerne åbenbart ikke lod sig friste af 
femfarven i spar.  

Soloudgange, men… 
Et pudsigt spil med soloudgang på begge leder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Rico Kjeldsen Dall             Verner  
- - 1ut pas 
2  ( ) 2ut ( + ) pas 3  
3  ( ) 4  4  ap. 
3  fra Rico var improviseret transfer, iflg. 
Dall, da Rico ikke kan have 4+ . Efter 4  så 
Dalls kort aktive ud trods low hcp! 
Udspil 5. Det hang på klørgættet, og det var 
ikke svært at spille klør til K (420). 
Olof og Niels P var i 3ut (630) i syd med 10 
ud. Nedgang var dog også ok mod 140 hos de 
fleste ØV. 

(Mange velklædte i onsdags ) 
Parfinalerne færdigspilles onsdagene den 18.- 
og 25. april, og vintersæsonen afsluttes med 
generalforsamlingen onsdag den 2. maj. 
 


