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Hold: Sjælden gæst 
 
 
 
 
 

Jesper Dall dukkede op af mørket, og Dall 
have det sjovt med Søren. Måske var han 
en anelse rusten, for han havde et 
forrygende spil to, hvor han scorede et 
kæmpe selvmål, så det må vi altså se. � 

NS: Søren – Dall.  ØV: Kok – ARex 
 
Dall var ikke mødt op for at sige pas, men det 
så billigt ud, da Vest trak E og fortsatte med 
B trumfet. E med K af fra bordet trak 

trumfen. Det ligner kun -200, men 7 til B 
og D førte til -800, da kokken fandt klør 
skiftet. �  
 
Ved fire borde gik det 3 , pas 4  ap. 
 
Tre servede E, og så var det let 
med begge ruderhonnører i plads. 
 
Jens Rasmussen i Syd læser 
udspilsbøger, så 7! ud, og en til 
lægen. 

3ut eller 6 ? 

NS: Svend-Mette.   ØV: Ella-Eigil 
 
4  var Minorwood, og 4NT viste to E, inkl. 
K, og ikke D. 

Ella servede aktivt 6 til E, men Onkel 
Svend slap af med 8 på 3xhøje hjerter, 
så kun en trumftaber. 920. 
Tre par vandt 6 . Tre par forsøgte lykken 

i 3NT, der kuldsejlede med spar ud. � 
 

AKTIVT UDSPIL 

7 Par I 6 . (980). 
Tre forskellige farver blev forsøgt i udspil, 
dog ikke ruder, som vi servede automatisk 
i gamle dage: Aktivt udspil mod 
lilleslemmer!  
Bird er ikke meget for det, dog når 
esserne ikke er tjekket, som her! 



Tema: Slemmer 
I onsdags vrimlede det med slemmer, 
men der var også andre pointer. 

NS: Leise- Niels P. ØV: Svend og Mette 
 
Kun tre par meldte 4 , og de blev 

nærmest båret derop. � 
E ud trumfskift, trumfet og klør til D. 

480. 

NS: Afkrogen-Søren ØV: Sanne-Claus 
 
Sanne ventede en omgang. Hvor Nord 
åbnede 3  gik flere ind med 4NT. 400. 
 
Rico Hemberg vandt tæt opløb. 
 
 
 

 

NS: Leif-Jens ØV: Tias-Stoffer 
 
Kun to par meldte 6 . Det andet var 
Sanne og Claus, der meldte identisk. 
2x980. 

NS: Ella-Eigil ØV: HJThurø – Per 
 
To par meldte og vandt 6  i Nord. I Syd 
var 4  for højt mod de to gavtyve fra de 

sydlige himmelstrøg � 
5 ud til E. 6 trumfet i Vest. 6 til K 

og en sparruf mere til Vest. -100 � 
 
 
Der kommer en lignende turnering de 
følgende onsdage, hvor I naturligvis alle 
er inviterede igen � mere info følger. 

skriver formanden venligt. � 


