
2018-05-26 Studen 90 år

Et dejligt arrangement med bridge om eftermiddagen i perfekt bridgevejr (Varme og solskin og en 
enkelt byge.)
Efterfulgt af en overdådig middag på Bjælkehuset med taler og åben bar.
Eneste anke var som sædvanlig den offentlige transport. Og cykelturen hjem til Farum var absolut 
ikke ædrueliggørende.
Tak for arrangementet. Jeg glæder mig allerede til 100 års jubilæet.
Tyge Fogh

Et par spil fra turneringen:

NS: Tyge Fogh - Ole Ekstrøm
ØV: Karen Merete Enevoldsen - Birgitte Rønn
1 ♠ 76
N/Ingen ♥ EKD63
 ♦ 983
 ♣ D85
♠ 98543 ♠ E2
♥ T2 ♥ B75
♦ - ♦ EKBT765
♣ BT6432 ♣ 7

♠ KDBT
 ♥ 984
 ♦ D42
 ♣ EK9

N Ø S V
1♥ 3♦ 4♥ AP

En honnørtung spærremelding. Men så havde 
øst sagt sit og lod sig ikke senere friste til at ofre
i ruder, som 8 par gjorde med tvivlsomt resultat.

Nogle har på repertoiret at øst kan melde 3♥  for
at vise en gående/semigående minorfarve, der 
søger hjerterhold til 3U.

Modspillet var elegant og enkelt: ♦K og ♦E. ♦B 
til ♥2. Vest havde ingen problemer med at tolke 
lavinthalsignalet og spillede spar til ♠E. Endnu 
en ruder til ♥ T forfremmede et hjerterstik til 
øst.

Kun et andet par eftergjorde dette modspil.
I A-rækken. 
Delt bund.

Syd kan se at NS råder over mere end rigelige 
værdier til udgang. Dette plus ruderhold plus 
jævn hånd uden trumfningsværdier overbeviste 
kun en enkelt syd om at 3U var den rigtige 

melding. Usættelig og altid 10 stik når vest 
nødtvungent ikke spiller ruder ud.

NS: Tyge Fogh - Ole Ekstrøm
ØV: Ulla Straasø - Jan Corneliussen
9 ♠ D7
N/ØV ♥ D

♦ E54
 ♣ EKDB652
♠ KT43 ♠ 652
♥ K9874 ♥ B653
♦ T2 ♦ D9876
♣ T3 ♣ 7
 ♠ EB98
 ♥ ET2
 ♦ KB3
 ♣ 984

N Ø S V
1♣ P 1♠ P
2♦*1 P 2♥* P
3♣ P 4♣ P
4U* P 5♥* P
5U* P 6♦* P
6U AP

*1: Man må vel improvisere en gang imellem. 
Byt om på nords majorfarver og 3U ser rigtig 
ud.

Øst servede ubehageligt med ♥3.
Den fik lov til at løbe til ♥K og vest spillede 
neutralt klør igen.

2 knibninger kan gå godt. Hvilken skal man 
vælge?
Der er også skvismuligheder med et Wienna kup
og dobbeltskvis med ♥B i øst og ♠K i vest.

Procenterne for succes er ikke lige til at beregne
på få minutter. What to do? Jeg valgte den 
sjoveste plan:



Efter klørtilbagespillet spilles to runder klør, ♠E 
(opgiver sparknibningen), ♥E (med ruderafkast) 
og så er det tid til at presse modstanderne med 5
runder klør. Før den sidste:

9 ♠ D
N/ØV ♥ -

♦ E5
 ♣ 2
♠ K ♠ -
♥ - ♥ B
♦ ??? ♦ ???
♣ - ♣ -
 ♠ -
 ♥ T
 ♦ KB3
 ♣ -

På ♣2 må begge modstandere må holde deres 
majorstik og kaste ruder, ♥T kastes fra bordet og
så er der 3 ruderstik til sidst.

♦D sad til overflod i plads så kun en enkelt 
spilfører nøjedes med 11 stik. Formentlig efter 
hjerterudspil og sparknibning.

I A-rækken spillede 3 par holdturnering og 
landede i 6♣ .

7 par mente udgang var hvad kortene kunne 
bære.

 
 


