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Minihold - BAM 
 

 
Close race! 
1.Rico 105.  
2. Nell 104.  
3. Leif 101. 

 
 

Moses hattrick 
Vi havde fornøjelsen at se Moses tre 
onsdage i rap. Hyggeligt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Herløv  Moses 
- 2  ( + ) D 4  
4  pas 4ut (1430) pas 
5  (To ”E”) pas 6  ap. 
 
Moses fik lige plads til 4ut. Ud 9. 12 stik 
(980). 
Ved det andet bord åbnede Gissemann 2  
med samme betydning, men her sprang 
den tidligere junior Houdini til 5 !  
Toget stoppede i 5 . 
Et par, der meldte og vandt storeslem i 
spil 1 og 2 onsdagen før testede spøgen 
igen ved at forsøge sig i 7 , og det gik fint 
efter B ud!  
 
 
 

Dillen hjælpeløs 
Det lykkedes at komme i lilleslem ved alle 
borde med to toptabere i ruder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle og Maria var i 6  i syd, og der kom 6 
ud. Maria trak tre runder trumf og alle major 
stikkene, hvorefter hun slog sig fri i ruder. Øst 
måtte spille til dobbeltrenonce inde på K, 
og E kunne ikke hjælpe ved at ”æde” K. 
920. 
Mod 6  i syd servede Fru Thurø E og 
ignorerede, at Thurinerne afviser med store 
kort og fortsatte farven! 
6  vandt ved  et bord, hvor vest også servede 
E, men har så åbenbart skiftet farve. 

Ved 8 borde gik 6 . 6  og 6ut ned. 
 

Standardspil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Houdini  Gissemann 
- - - 1 !? 
4  pas pas D 
ap. 
Måske skulle nord have forsøgt sig med 4ut = 
minor, men han havde tilsyneladende et godt 
udspil D! Ak ja fire sparstik til spilfører i 
modpartens åbningsfemfarve. 12 stik (1190) 

Ved alle 10 borde åbnede syd 1 , og alle 

nordspillere servede D mod 4 /5 . 12 stik. 
Hans Werge: Syds hånd er for stærk til pas, så 

intet alternativ til åbning 1 . Det presser nok 

ØV i 5 , men uden D ud, og så kun 11 stik! 



Farvebehandling 
I spil 1 i onsdags var man igen tæt på 
slemzonen, men det krævede, at sparfarven 
gav fire stik, og odds for det var kun 13%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 4  skal man i gang med trumferne, og 
bedste odds er lille østfra mod B, det 
også gir 4 stik med 10 blank i syd. 
Kun en enkelt spiller tog 12 stik, og her 
kom 4 (1-3-5 højeste!) ud fra nord. 
Oliver og Hans skød Papegøjen ved at 
melde 3ut. Her kunne Hans tillade sig at 
hæve 6 minorstik, inden spar-
behandlingen, og mon ikke nord kunne 
undvære en spar? Han spillede i hvert fald 
spar til E og mere spar, hvor honnørerne 
dukkede op, så 490. 
 

Aftenens spil 
Spil 17 var interessant. De fleste var i 3ut, 
hvor der var ni stik, men spilfører havde 
ikke forbindelser til at hæve dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor Nell og NLund sad NS lå 3ut i vest 
med 10 ud dækket med B og D dykket. 
NLund fandt det gyldne skift til B! 
dækket med D og K stukket med E. 
Spilfører hævede minorstikkene med 
knibning af D, og så fulgte B, hvor nord 
kom ind til to stik, og Nell havde gemt en 
spar. En ned. 
 

En uheldig spiller forsøgte at vinde med 
E i plads, men endte med 5 stik. 
Line tog det dobbelte, nemlig 10 stik! Klør 
ud til D og E. Line dykkede B på bordet 
for at holde forbindelserne åben, og da 
syd også dykkede med D, blev der fem 
ruderstik. Lille hjerter fra bordet til D og 
klør til K. B dykkede nord efter nogen 
overvejelse, og så var der 10 stik.  
Fire fik 3ut foræret. 
Tak til de mange, der venligt fortalte om 
dette spil uanset resultaterne.  
 

Formandindens fødselsdag 
Spillet lige efter spil 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Alma Leise Line       Frederik 
- - 1  1  
pas 1  pas 3  
pas 3ut ap. 
 
Der kom K ud til E, og aktuelt (BAM) var 
det rigtigt at forsøge at begrænse skaden 
med 3 til D og 5, som Line tog med 
D. 6 igen førte til fire sparstik, men så 
måtte Line agere vadesten til bordet i 
syd, men dog en ned. 
Det havde været bedre at støtte sønneke 
på renoncen til 4 , der ikke kan sættes, 
men det kunne heller ikke hamle op mod 
4  D (710) ved det andet bord.  
 

BREAKING: 
1.division spillede ikke i weekenden pga. 
Corona. De øvrige divisioner og 
holdturneringen i Kreds 4 spillede. 
Efter planen spilles indledende par over 
tre runder de næste tre onsdage. 
 


