
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Nr. 325 – MAR 2  2023 – 19. ÅRGANG 
 

Fire på stribe 

Ny succes i forgangne weekend, hvor 
Leises tropper vandt DM Damehold for 
fjerde gang i træk. 

 
Imp. across 

1. Leif og Jens 
856,9. 2. Jesper og 
Rico 424. 3. Kokken 
& Co. 375,8. 
 

 

 

200 imp. på HØJkant i udspil 
Jeg spurgte, om ØV ikke spiller med cue-
bids, og det gør de, men blot ikke i dette 
spil. � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Anders  Niels P 
1  pas 1  pas 
1ut pas 2  pas 
2  pas 4ut pas 
5  pas 5  pas 
6  pas 6  ap. 
 
2  = xy. 4ut = 1430 osv. 
 
Vi spiller med cue-bids, men bruger dem 
ikke, da det afslører for meget, fortalte 

Niels P med et meget skævt smil �, og 
syd servede ikke fra K, så 1430. 
 
Vest Nord Øst Syd 
ARex  Kokken 
1ut pas 2  pas 
2  pas 4ut pas 
5  pas 5  pas 
6  ap. 
 
2  = xfer. 4ut = kvant. 5  = et es og -
fit. 5  = D? 
 
9 ud. 1430. 

 
6  i Vest gik ned efter E ud. 6  i Øst 
måttede også ned, da en skribent fulgte 
eget råd om aktivt udspil mod 
lilleslemmer ( 5!). 
 

Fire tabere 
4  vandt ved 6 af 7 borde, trods to trumf- og 
to ruder tabere. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  i Øst. 
Ved et bord tabte Syd en ruder undervejs. Ved 
flere borde fik NS spillet ruderne til én taber til 
spilfører. 
Ved et bord klør ud til E, D dykket, K taget 
med E, og mere ruder (trumf!) trumfet med 
7 overtrumfet med B, således at et sikkert 

trumfstik trumfede spilføres rudertaber. ���� 
 



Fald dog fra 

  
Vest Nord Øst Syd 
ARex  Kokken 
 2  pas 2  
D pas 3  pas 
3  pas 3ut ap. 
 
(Meldeforløbet ved vort bord, hvor 2  var 
multi, 2  var p/c, og 3  søgte hold.) 
Kokken fik 8 ud til 10 og K, men han 
fik lov at snige en klør til K, inden Nord 
kunne nå at lave forsinket kald, så 600. 
 

 
3ut uden spar ud vandt ved fire borde af 
fire. 
3ut i Øst gik ned ved fem borde efter 
10/ 9 ud til D og K, og 7 igen nordfra 
inde på E. Faldes fra på D og faldes fra 
på den næste spar vinder 3ut – altså et 
dobbelt frafald. 
Har Syd E skal man dog stikke D med 
K strax, så er der endda to overstik. � 
 
 
 
 
 
Parfinalerne indledes onsdag den 29. marts. 
Onsdag den 5. april er der påskeferie, og de 
sidste tre onsdage i april færdigspilles 
parfinalerne. 

På opfordring 
De flinke modspillere mente, at dette spil 
burde i avisen. � 

  
6  i Syd efter at Øst meldte 1  ind efter 
1  - 1 . 
Ud 9, op på E. K, trumf til E, 6 
trumfet og trumf til K. ED med B og en 
ruder af. 5 trumfet. EK og en ruder 
trumfet. Bordets sidste hjerter trumfet, 
og i stik 13 faldt modspillets ”to” stik på 
B og D over hinanden. 1370. 

6  gik ned en gang, og 2x6ut gik ned. 
 

Kineseren i udspillet 
En af mange drømme i bridge er for mit 
vedkommende at sætte 3ut ved hjælp af 
kineseren i udspillet, men når chancen 
endelig byder sig, får man det jo ikke 

gjort � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vest Nord Øst Syd 
Charles Bornholm Leise Per 
   pas 
pas 1  2  3ut! 
ap. 
10 ud og 9 stik med rigtig klørbehandling. 

4  er nede i topstik og 3ut er to nede med 
udspil B!! I må dog indrømme, at det er 
lettere ved skrivebordet. � 


