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Pokalfinalen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På STORskærmen kunne vi se,  at Leif 
Thomsen tabte pokalfinalen med sølle 10 
imp, og de kunne være hentet, men 
STORT tillykke med sølvet! 
 
 TOPopgør 
Efter 3 af 4 indledende runder i butleren 
førte Rico-Jesper foran Helle-Maria, og de 
tørnede sammen for øjnene af pressen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Jesper Helle Rico           Maria 
- pas 1  3  
D 4 ! 6  ap. 
Udspil K til E. En del skulle gå godt, så 
Rico spillede 4 til 10, men den tabte til 

B. Hjerter til D, E, 10 til K og mere 
ruder, og det endte med fire ned (-400). 
Halvdelen ØV havde 3ut 630/660, så 
pigerne havde på en måde skudt 
papegøjen med 4 , der kun koster -300 X. 
5  er heller ingen vinder, og to par gik -
200 i den kontrakt. 5ut vinder aktuelt! 

Lillefinger 
I det hele taget skal man passe på med at 
række de unge damer en lillefinger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  i syd. Helle og Maria ØV 
Udspil 2. Går spilfører på K og spiller 
trumf, kan han ikke sættes, men han stak 
med E og gik på bordet på K og spillede 
trumf. Helle tog E fulgt af 9! (høj ruder). 
Maria tog to ruderstik og fortsatte med B, 
som Helle trumfede med D! Det 
forfremmede beten til 8! 
 
Stoffers verdens bedste bridgemakker… 
levede op til Stoffers tillid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Marianne  Stoffer 
1  1  pas 1  
pas 3  pas 4  
ap. 
Udspil B, hvor vest tog to høje ruder. Ved 
stort set alle borde, hvor flere dog kun 
spillede 2 , fortsatte vest i ruder, for mindst 
en af makkers fire trumfer kunne vel stikke 
bordets 7!? NIX, så 10-11 stik.  
Marianne spurgte Stoffer ved at trække E! 
og Stoffer kaldte altså i klør, så en ned! 



Kvalen slut. 
Rico og Jesper vandt med 137 foran 
Gunder og Kaj 122 og Helle og Maria 98. 
 
Jeg listede måbende forbi toernes bord i 
dette spil og gjorde holdt et øjeblik.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Seidelin Kaj Hørslev     Gunder 
- 2ut pas 3  
pas 3  pas 4  
pas 6  pas 6  
pas 6ut pas 7  
ap. 
Efter Stayman og ”naturlige” meldinger 
stoppede rejsen i 7 , og Gunder 
erklærede, at spillet sikkert kunne være 
meldt på andre måder. 
Gunder sagde pænt undskyld med et 
”bredt smil” , da D var venligt 
placeret. 1440.  
 
Vest Nord Øst Syd 
 Gissemann              Houdini 
- 2ut pas 4  
pas 4ut pas 7  
ap. 
4  = Gerber. 4ut = 3 esser. 
1440 da trumferne løste sig. 
Houdini bemærkede, at han nok skulle 
have meldt 7ut, hvor blot en af 
minorfarverne skal løse sig. 
7  er knap 26%. 7  er godt 46% og 7ut er 
således knap 60%. 
 

Butlerfinale 
Vi deles op i A og B, og der bliver vist 
ingen oversidder, da et tutpar er fundet!? 
Finalen spilles over 3 onsdage afbrudt af 
efterårsferien i uge 42 (17. oktober) 

 

Handicapforbedring 
Vi klarede den indledende turnering med at 
forbedre vore handicaps i alle 4 runder – så nu 
gælder det om at holde fast, fortæller 
Gissemann, og dette spil talte godt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Houdini  Gissemann 
- - - pas 
1  pas 1  pas 
1  pas 1  pas 
3  pas 6ut! 
ap. 
De fleste fik spurgt efter esser med spar som 
trumf, og så manglede de to ”esser.”  

K i plads og 990. Eneste par i slem. 7x480 og 
1x490. 

Postnummerspillet 
Overskriften kunne også være ”Frelsens 
hær,” for adskillige husker utvivlsomt Lene 
Perssons legendariske bemærkning for år 
tilbage: Hvis du vil redde makker, så meld dig 
ind i Frelsens hær.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
pas 1  2  pas 
pas D ap. 
3x-1100. Ved 6 borde ”reddede” vest makker 
i 3  (3x-1700, 2x-1400, 1x-1100). 
Tænk sig at melde 2  ind, lægge -1100 og 
notere +6 imp.  


