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Hold 
Der var søde smil og god stemning, som 
vanligt, i 2. runde, hvor der var en del 
spændende og instruktive spil. 
 

Lad os starte bagfra. 

Helle ville slippe for at tage stilling til 4  
efter 4 , og nu tog Lone så stilling til 5 . 
E ud, så ”kun” 12 stik (1210). 

Det blev overgået.  
Hans – Jan V NS 
E ud og 1620 

 
 

Tegtmeier-Tøffner ØV 
fandt det gode offer og 
slap med -100 ( D ud) 
Tre beter med bedste modspil. 

Formanden spiller ud 

NS: Rico-Jesper ØV: Afkrogen-Søren Ras  
 
Rico regnede med, at et enkelt 
gennemspil i spar var nok, så det lå til 
rødt udspil, og 5! ud til E og spar retur 
førte til fire beter. 
De øvrige tre par i 3NT noterede 460 efter 
spar ud. 
 
Jan V spiller SMS 
Det er lykkedes at overtale Jan V til at 

spille SMS. � 

Der var 11 stik i 4  (2 par) og 11 stik i 5  
(2 par). 
De øvrige afleverede de første fem stik i 
3NT. Ella og Tias doblede, og risikerede 
flugt i de oplagte 4  og 5 , men 109xx 
er jo ofte hold, vestspillerne stod 3ut. 



VM spillere 
 
 
 
 
 

De fire friske juniorer, der deltager i 
holdturneringen er netop udtaget til VM 
U16 til sommer, så vi må sørge for, at de 

får noget god træning. � 
Lad os se dem i aktion i de højere luftlag. 
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NS: Mohr-Malmros. ØV: Aron-Alma 
Stayman, cue-bids og 1430 til 6  med B 
ud til E. 3 til B og K. D igen til K. 
D gav dårlige nyheder, og Aron forsøgte 
E, 8 til K og 5 trumfet med 9, 

desværre overtrumfet med 10. 
Bekender Syd knibes i trumf, og så er der 
stik nok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Eigil viste gode hjerter efter Østs 
negativ dobling, tjekkede Ella 
nøglekortene. Efter 6 ud var der 13 stik. 
Slemmen var kun meldt ved halvdelen af 
bordene. 
 
Handicapforbedring. 
Leif Thomsen fører efter tre kampe, men 
Jens og Leif er et nummer efter Hans og 
Jan V på multien. 
Jan V har præsteret at halvere sit 
handicaptal indenfor de sidste to 
sæsoner, trods Coronanedlukning, så det 
går stærkt. 

NS: Hans-Jan V. ØV: Helle-Lone 
 
Der kom 7 ud til D, og måske lugtede 
det af længde i Nord!? Lone gik i hvert 
fald galt i ruder med 3 til E. B løb til 
Nord, og Hans fandt det gyldne skift til 
B. Lone dykkede til tredje gang, men den 
fjerde hjerter sad sammen med E, så en 
ned.   
 
Ved to borde lå 3ut i Øst med 9 ud (lignede 
ET9xx). Ved et bord stak Øst perfekt med 

D. Syd var nu den farlige hånd, så bedst at 

spille Nord for 3-0, da Syd godt må komme 
ind på D, da han ikke kan spille igennem K, 
og så er der stadig chancer med K i plads. Så 
farlig hånd og klør formentlig 5-3 i Syd, taler 
for at spille på den aktuelle rudersits. 
Ved det andet bord, lod Øst udspillet løbe til 
K, og så havde han ikke klørhold, men B fra 

hånden løste problemerne.  
Vi fortsætter med hold to gange mere. 


