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Jens og Leif Parmestre 
 
Leif og Jens vandt 
foran Anita og 
Søren og Rico og 
Jesper. 

 
Anne og HJ 
vandt B foran 
Tulle og Hornet 
og Leise og 
Sakmols. 
 
 

Birdie 
Mestrenes favoritudspil er Birdies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Jens  Leif 
- 2 * pas 2 * 
pas 2ut pas 3 * 
pas 3 * pas 4  
ap. 
Mon ikke meldingerne gik således? 3  = x-fer 
og 3  = triple. 
Udspil K! 
Det eneste, der forhindrer 12 stik, som de 
fleste fik (680). Olof og Niels P tog toppen 
med 3ut (690). 
 
 
 
 
 
 
 

Thomsens 4-5-6-7 regel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Maria Leif Helle Jens 
3  3ut ap. 
Udspil 10. 3ut kan ikke røres – det endte 
med 430. Ved ALLE øvrige borde var 
kontrakten 4 , der er usættelig i nord, og 
den sættes med  ud i syd. 
NLund fik 9 ud (Bird ) og nu vinder 4 , 
men den skal lige spilles! D tog første 
stik fulgt af trumf til K, B til E og 8 
til K. Hjem på D og klør, som vest tog 
med E og skiftede til ruder. Aktuelt E 
og to høje klør med en ruder af. En spar 
trumfet på bordet og 10 stik (420). 
Ved 7 af 9 borde gik 4  ned! 

Killing leads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst  Syd 
Jens Bornholm Leif          Nissen 
- - - 1  
pas 1  D 2  
pas 3  pas 3  
pas 3  pas 3ut 
ap. 
Udspil 10! til K og mere klør.  6 til  E og 
mere klør. Syd havde kun 8 stik, så tre esser 
og to -stik til ØV. En ned. 
Kokken og ARex var i 5  med killing lead 9 
til  E. Øst gav en chance med 4 trumfet, 
men hvem finder lille trumf i syd? Rex 
trumfede 3. Trumf til E, og  til 
forfremmelse? nej.  igen trumfet, og 
trumferne skvisede øst i  og K. 400. 



Torstens avisspil 
Torsten var sikker på at komme i ”avisen” 
i to kort positionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Torsten Tulle Marie      Hornet 
- - 1  3  
3  pas 4  ap. 
Udspil 4 til E og  ruffet i nord. 
Spilfører afgav et hjerterstik og kom ned 
i to kortposition med B og 3 i øst og 
KB i vest. Det blev forklaret, at også 
indmeldingen 2  ville være naturlig. 
Spilfører vidste, at nord havde K og en 
ruder, og syd havde to ruder.  
I har nok gættet det. 3 til K, men 
skvisen havde desværre ikke virket.  
 

Sannes offer 
Nogle gange gir det pote at ofre mod en 
kontrakt, man kan sætte!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Sanne Helle Claus Maria 
- - - 3  
pas 5  5  pas 
pas 6  D pas 
6 ! D  ap. 
 
-500 var en næsttop til ØV. Ved to borde 
kom der  ud mod 6  honket = 1190.  
 
 

Generalforsamling 

 
Der var 32 fremmødte, hvis vi tæller 
bestyrelsen med  Vor smukke sekretær 
har udsendt et 6 siders referat, men vi 
kan da nævne, at formand Rico blev 
genvalgt med akklamation for jeg ved 
ikke hvilken gang. 
Helle og Leise var på valg, og var parate 
til kampvalg, men ingen vovede pelsen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODENSE BRIDGEKLUB Bridgehuset, 
Bogensevej 27, 5270 Odense N. 
Onsdage kl. 19.00 fra 8/5-3/7 og 7/8- 
28/8. Barometerturnering med 27-28 spil 
i styrkeopdelte rækker. 40 kr. incl. 
kaffe/the og en småkage. 
Tilmelding senest kl. 15.00 på 
odensebridgeklub@hotmail.com eller tlf. 
3029 1327 (gerne sms). 

Onsdag den 8. maj er det GRATIS! 
GOD SOMMER 


