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Parkvalen 
Der er spillet to runder. A.Rex har tuttet 
begge gange med Claus og de fører med 
72 foran avisspilhajerne Seidelin – Hørslev 
53 og Jens og Leif 47,4. 
 

Avishajer 
Hørslev og Seidelin er snart fast inventar 
med usædvanlige spil. Vindende 
lilleslemmer med tre esser ude er et af 
deres temaer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Seidelin  Hørslev 
- - - 2  
pas 3  4  pas 
pas 4  5  pas 
6 ! ap. 
5  eller 6 ? Har makker blot K, ser det 
godt ud. B må være et godt kort, og 
makker er renonce i spar. 
Udspil E og 920. Seidelin anfører, at der 
godt nok manglede 3 ”esser”, men 
renoncen havde dog styr på E.  
 
Maria fik vist sine røde farver direkte. 
Vest Nord Øst Syd 
Tut Kaj Maria      Gunder 
- - - 2  
pas 2  4  pas 
4  ap. 
2  = multi. 2  = p/c. 4  = Leaping 
 
Udspil K og 420 Det var næst toppen. 

Killing lead/Det gyldne skift 
3ut var meldt tre gange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Tut Leif Maria Jens 
- - - 1ut 
pas 3ut ap. 
Udspil B taget med K, og B løb til K. 
Det såkaldte kill point. Maria afviste med 
6 og lagde 2 (forsinket kald med STORE 

kort!) Det lykkedes tutten at få famlet 
D i disken -150! 
Vor ven Seidelin servede D! (havde 
Hørslev hjulpet i meldingerne!?) og 3ut i 
nord fik lille ruder ud fra Marianne, så 3x-
150. 

Bryd skvisen 
Skvisen kan brydes, men vanskeligt. 
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Vest Nord Øst Syd 
 Gissemann               Houdini 
- - pas 1  
2  D (neg.) pas 3  
pas 4  ap.  
Udspil E, K og D, hvor øst kaldte med 4. 
Klørskift til B, D og trumf.  
Alle trumferne, hvor bordet beholdt KT og 
K skvisede øst. Marianne og en mere fik også 
lov at tage 10 stik på skvisen. 
 retur i stik 4, eller øst trumfer den tredje 

ruder og spiller D/B bryder skvisen, men 
forståeligt, at øst gerne ville have  retur.  



Fanget!? 
Kan man ikke lokalisere  fitten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Fru Thurø Bornholm HJThurø   Nissen 
- - 1ut 2 * 
D pas pas 2  
D ap. 
-800, og 2  slipper vel med et snit? 
 

Tema: Restricted choice 
I onsdags var et af temaerne, begrænset 
valg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Tut Tulle Marie      Hornet 
- - 1  2  
2  3  3  4  
ap. 
Udspil 10 trumfet. E, 2 trumfet på 
bordet.  trumfet og 5 trumfet. 2 til 
K fik damen med østfra. 10 trumfet på 
bordet og overtrumfet med D. Spar 
trumfet i syd. To høje trumfer og klør til 
E! (goddag B). 

Vest spurgte ”fornærmet” om Hornet ikke 
havde optælling på, at vest kun havde vist 
4 hp, og det havde Hornet, men han 
havde også count på østs fordeling, og 
hvorfor skulle øst lægge D fra Dx, hvis 
den anden ikke var B?  1x1430, 4x680. 

3ut eller 4 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
- - - 2  
pas 2ut pas 3  
pas 3ut ap. 
3  = værdier og ej minimum. 
Alle andre var i 4 , hvor det er en 
nødvendighed at bruge begrænset valg og 
knibe øst efter D, når vest lægger B 
under K. Flere gik dog ned i 4 !? 
3ut er faktisk topkontrakten med åbne 
kort efter typisk ruder ud til B. Gør 
rigtigt i hjerter og noter 630. 
spar til K og knib er ok til vundet 
kontrakt. DD vindes stadig 9 stik efter K 
og E, hvis man gætter hjerter rigtigt – 
med odds.  
Parkvalen fortsætter onsdag den 20. 
februar.  


