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Hold 
Efter 8 runder fører Maria med 128,97. 
Leif Thomsen har 112,00. Henrik 
Bornholm Ibsen har 98,39 og lige i hælene 
er Nell Rindahl 97,27.  
Onsdag den 2. januar sover vi 
Nytårsbranderten ud, så sidste runde alle 
mod alle spilles onsdag den 9. januar  
2019, hvorefter der spilles yderligere to 
runder Monrad. 

Duellen 
Den 12.12 fulgte jeg en del af duellen 
formandinden mod formanden, og det 
vrimlede med pressespil. 
I spil 1 åbnede Leiiise 2  med KD985 T3 
96543 D, og den blev stivet til 4 . Jeg 

troede naivt, at Leise og Sakmols spillede 
Bikini, men det var skam en helt 
almindelig svag to-åbning. Modspils hjælp 
og 3-3 og en solo 420 var en god start for 
formandinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Rico Leiiise Jesper    Sakmols 
- - 1  pas 
1  D 2  2  
3  4  5 !? 5 ! 
pas 6 ! ap. 
5  satte futtoget i gang igen, og Sakmols 
fandt en god 5 , der viste maksimum til 
”ingenting” 1430. Helle og Maria fik også 
1430. De øvrige i udgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  i syd (Sakmols) efter åbning 1  og vist 
nok 3  ind fra Rico, der hev E i udspillet. 
Det lignede ikke flere sidefarvestik, så 
Rico fortsatte i ruder til ruff and sluff, 
men det ”løste” trumferne, da det var 
naturligt at trumfe på bordet fulgt af E 
og spar til D. 980. 
5 vandt 6 , men 4 gik ned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Rico Leiiise Jesper    Sakmols 
pas 1ut! pas 3ut 
 
Så har jeg set formandinden åbne 1ut 
med major femfarve. Jesper ramte 
forkert i udspillet med 4 ( 5!) 430. 
4  gik ned ved 6 af 7 borde. 
Der var faktisk adskillige pressespil mere, 
men de dukker måske op på andre 
kanaler.  
En forrygende 6  med Maria har været 
bragt i CMN. De øvrige gik ned, men 
kontrakten var usættelig (spil 9). 
 
Den medievenlige halvleg sluttede med 
en multi til formandinden og Sakmols på 
11,52. Formanden og Jesper havde dog 
backup af Maria og Helle med 18,14 ved 
det andet bord, men formandinden vandt 
håneretten.  
 



Hørslev fortæller 
Inden vi forlader den 12.12. skal vi se et 
spil, der er mailet af Anders Hørslev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Torsten Hørslev Marie      Seidelin 
- pas 1  pas 
2  pas 3  pas 
6 !? ap. 
Udspil E. 10 havde nok forputtet sig, for 
syd lagde 6, hvorefter nord skiftede til , og 
så tog Torsten 12 stik med tre ”Esser” ude! 
Tak for spillet Anders.  
 

Canonen begavet 
Efter en efterårssæson på den kolde 
udskiftningsbænk blev Canonen forfremmet 
til bordene den sidste onsdag før jul, måske 
som en slags fødselsdags-julegave.:) 
I spil 18 (bragt i CMN) brugte Anita over 10 
minutter, inden hun fandt ud af, at alle 8 
mulige spilleplaner i 6  førte frem. Helle og 
Tulle klarede også den opgave. 
Efter en tung 1. halvleg spillede klaveret. 

(foto: var 3  for hårdt!? ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Canon Kok Anita ARex 
- pas 1  pas 
3  pas 3ut ap. 
Ud 2, rejste østs 9ende stik, da der var 8 stik 
fra ”Taget”  Solo 3ut, men 3x5 . 

Apropos 5  
8 meldte 3ut og fik spar ud. -50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Maria  Helle 
- - 1  pas 
1  pas 2  pas 
2  pas 2 * pas 
3  pas 4  pas 
5  ap. 
400. 
 

Blokade 
Indtil flere fik blokeret hjerterne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Canon Kok Anita ARex 
- - - 3  
pas 3ut ap. 
Udspil E, afvisning med 9, K, afblokering 
af 8 og D afblokering af B. 
men flere ruttede ikke med de høje hjerter i 
vest.  
Jens fik lagt 3ut i syd med 4 ud. Der er 12 
stik DD, men Jens trak EK (ingen D) D 
holdt stik, men 3ut DOWN efter noget, der 
ligner bedste odds!? 
 
Husk Nytårsturneringen 30.12. kl. 13.00 
Pt 48 tilmeldte par: Loft ved 56 par. 
 

GODT NYTÅR!! 


