
Bridge i Operaen
2018-07-04 Tyge Fogh

Har du hørt om Marit Sveaas spurgte Rasmus Nielsen mig en gang i foråret ?
Svaret var nej og 14 dage senere var jeg tilmeldt en bridgeturnering i Oslo Opera.
Slaget skulle stå  29.juni - 1.juli 2018.

Torsdag
I godt selskab med Ingrid Ledertoug og Lisbeth 
Smed, repræsentanter for henholdsvis 
kommunale og private koncerner, indtog vi 
torsdag eftermiddag sammen med en million 
kinesere DFDS's (Har vist skiftet navn til noget 
andet) klassiske Oslobåd.
Efter nogle øl, en overdådig buffet, et par 
flasker vin og en del bridge gik vi til køjs i 
senge så hårde som jeg ikke har oplevet siden 
jeg leverede en Ikea-seng tilbage.

Fredag
Det ødelagde nu ikke nattesøvnen, skibet ankom
til Oslo og vi kørte lidt i taxa frem til en 
svinedyr lejlighed, ca det dobbelte af hotelpris, 
på Oslos Nørrebro. 
Nordmændene kalder det bare Grønland og 
mange af beboerne kommer meget længere 
sydfra. Et uventet farverigt kvarter med 
udmærkedes spisesteder skulle det vise sig.
Tid til at gå i operaen. Tid til at stå i den 
sædvanlige rigistrerings- og betalingskø. Tid til 
at konstatere at diskussionen om hvorvidt det 
var kreditkort eller betalinskort man kunne 
bruge var fuldstændig nyttesløs. Kortene skulle 
bare være norske.
Ikke noget problem. I kommer bare med 
kontanter i morgen. Og det gjorde vi 
selvfølgelig.

Så skulle der spilles kort.

Bord 1-20 var med skærme og vi blev placeret 
ved bord 5 (Seeding you know).
Mit livs første møde med en bridgeskærm. 
Uvant. Ikke ubehageligt.
Fif nummer et: Alle tager deres kort før tæppet 
går ned.
Fif nummer to: Skub kun slæden så den anden 
side kan se den. Så kan de trække den så langt 
de vil.
Spørgsmål nummer et: Hvornår kan man få den 

afsluttende gennemgang af meldeforløbet?

Dagens første spil. 

NS: Tyge og Rasmus
1     J93                                        
North J6                                         
None  AT63                                        
      T732                                       
AT62        Q74                       
KQT         A9754                   
984         Q52                       
KQ8         A6                         
      K85                                               
      832                                              
      KJ7                                              
      J954 

Den populære kontrakt var 4♥ som med 
fornuftigt modspil sættes en gang.
Kun få startede med ruder og så blev der 
formentlig 3 ruderstik og et sparstik til 
modspillerne.
De fleste startede med trumf eller klør. 
Rasmussen med ♥2 og så kunne man lægge en 
rudertaber på en af bordets klør.
Men så længe vi ikke hjalp til i spar, blev der 
altid 2 sparstik og 2 ruderstik til os.

NS: Tyge og Rasmus
4     K95         
West  AK98        
All   JT9         

AQ5         
84          Q2    
J743        Q5    
KQ          87543 
T9742       KJ83  

AJT763      
T62         
A62         
6         

  



V N Ø S
P 1♣ P 1♠
P 1U P 4♠
AP

Udspil ♦K

Rasmus' 1. spil. 11 stik. Husker ikke 
spilføringen.  Forskellige skvismuligheder at 
forsøge sig med, men ingen virker. 
Bedste mulighed for 12 stik er en simpel 
knibning efter ♣K. Går det godt har man 12 stik.
Går det skidt, drysser man en hjerter på ♣E.
Hovedparten af feltet har åbnet nords hånd med 
1U.
Her hverken skadede eller gavnede vores svage 
sans. 
Svag sans/stærk sans: 0/0

NS: Tyge og Rasmus
5     QJ5                                      
North KT87                                       
N-S   K764                                      
      T3                                              
K942        AT763                   
Q642        J9                           
82          QJ93                      
Q87         K9                         
      8                                                
      A53                                               
      AT5                                               
      AJ6542  

N Ø S V
P P 1♣ P
1♥ 1♠ D* 2♠
2U P 3♣ AP

Forsigtig modstander i øst. Jeg kunne ikke have 
holdt mig fra at åbne 1♠.
Syd har enten klørlængde eller er jævn med 15-
17 i dette meldeforløb, så jeg måtte improvisere 
lidt og meldte 2U selvom jeg hellere ville have 
haft 10-11hp.
Havde vi spillet med almindelige sans'er er 
risikoen for at makker har en hånd med tillæg 
ikke så stor.

NS: Tyge og Rasmus
9     972                                              
North A96                                        
E-W   Q864                                       
      J86                                             
KJ4         T85                        
KJ54        T8                          
7532        AK9                      
Q3          KT975                   
      AQ63                                           
      Q732                                            
      JT                                              
      A42  

N Ø S V
P P 1U P
P D AP

Vest startede med sin længste farve og inde på 
♦K skiftede øst til klør til ♣D og klør igen til 
♣B, ♣K og ♣E. Nu havde ruder igen sikret kun 
3 beter, men det er lidt træls at spille på i stik 4.
Så det blev -800, men -500 havde også været en 
ren bund.
1U NS var kun doblet en gang mere og her 
nøjedes modspillet beskedent med at sætte 
kontrakten en gang.
Hovedparten af feltet spillede 1U NS, oftest 
med 2 eller 3 beter.
De fleste har utvivlsomt åbnet med 1♣ i syd og 
senere har enten nord eller syd meldt 1U.
Svag sans/stærk sans 0/1

ØV: Tyge og Rasmus
10    Q953        
East  Q642        
All   AT54        

4           
K7          AT    
3           K985  
KQJ863      972   
A953        JT72  

J8642       
AJT7        
---         
KQ86  

Ø S V N
P 1♠ 2♦ 2♠
3♦ 4♠ 5♦ D
AP



Udspil: ♣4 
♣4 løb over ♣2 og ♣D til ♣E.
Ruder igen tog nord straks med ♦E og spillede 
spar igen i håb om ♠K hos syd. 
Sådan sad det ikke. NS skulle stadig have et 
ruderstik, et klørstik og ♥E til 2 beter.
Positivt spil da NS vinder 4♠.
Nords iver for at få en klørtrumfning slagtede et 
af NS's klørstik. To nordspillere erkendte at de 
slet ikke var interesserede i en trumfning og 
startede neutralt i spar og så var der 2 klørstik til
modspillerne og 3 beter.

ØV: Tyge og Rasmus
12    765         
West  K           
N-S   AT85        

QJT98       
AKQ4        JT82  
T863        QJ42  
J62         43    
32          AK5   

93          
A975        
KQ97        
764       

V N Ø S
P P 1U P
2♣* P 2♥ AP

En småtynd svag sans fra øst og en inspireret 
Stayman fra vest førte til 2♥ med 8 stik trods 
den kedelige trumfsits.  
1U er svær at undgå at sætte.
Spilles med stærke sans'er, går meldingerne 
formentlig

V N Ø S
P P 1♣ P
1♥ P 2♥*1 AP

*1: 2♥ viser ikke noget ekstra.

Mit første spil og også en positiv score.
Har syd en minimums åbningshånd, holder den 
måske NS væk fra en delkontrakt. Har syd en 
god hånd, finder hun måske en dobling frem. 
1U er risky business, men vi skal også kæmpe 
om delkontrakten.
Vi kalder det neutralt med pil op til den stærke 
sans.

Svag sans/stærk sans 0/1

ØV: Tyge og Rasmus
14    J652        
East  T54         
None  942         

AK4         
AT73        KQ4   
A93         Q6    
K76         AT83  
T87         6532  

98          
KJ872       

 QJ5         
QJ9      

Ø S V N
AP

Vest meldte ikke 1U her, men havde nok lysten 
og havde måske/måske ikke åbnet med 1♣, som 
formentlig er mindre farligt.
Meldeforløbet kunne gå hen og blive vældig 
kompliceret når syd nu kan komme til at melde 
1♥. 
Her havde vests åbning 1U formentlig givet en 
positiv score.
Svag sans/stærk sans ½/1½ 

NS: Tyge og Rasmus
17    AQJ94                                          
North T                                                  
None  AT8                                               
      A872                                             
2           T876                      
KJ943       A87                       
J973        KQ652                  
953         4                            
      K53                                               
      Q652                                             
      4                                                    
      KQJT6 

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

Udspil ♦K



Der kan let være 13 stik: ♦E, ruder til trumf, 
klør til ♣E, ruder til trumf med ♠K, spar hjem, 3
runder spar og hjertertaberen forsvinder på en 
klør.
Men hvor mange har meldt slem? Her virkede 
2-o-1 godt hvor 3♠ fastlægger trumfen og 
inviterer til slem.
En serious 3U ville i øvrigt være anvendelig her,
men det har vi vedtaget ikke at spille i 
parturnering.
Det er langtfra alle der har meldt slem og nogle 
har måske oven i købet meldt 6♣ (Aktuelt 4 par)
så 12 stik er formentlig langt over middel.
Altså en rudertrumfning, trumftrækning (4-1 
imod. Dejligt at se) og 5 runder klør med læg af 
en rød taber.
Godt spil.                                           

NS: Tyge og Rasmus
18    Q           
East  A6          
N-S   AJ962       

KQT97       
T8732       A9654 
542         T973  
874         Q5    
62          83    

KJ          
KQJ8        
KT3         
AJ54  

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

Bekvemt får syd vist ♠K og så er det kun at 
undersøge om der er storeslem. Når der mangler
et es, er slutstationen 6U med 34-35hp 
tilsammen.
Forbavsende mange valgte 6♣. Måske fordi øst 
har stukket en tynd 1♠ ind. Eller har åbnet med 
2♦ Ekrens!

ØV: Tyge og Rasmus
24    K3          
West  T98         
None  QJT85       

QT7         
QJT         742   
7543        62    
AK6         97432 
AJ5         832   

A9865       
AKQJ        
---         
K964        

V N Ø S
1♣ P P D
P 1♦ P 1♠
P 2U P 3U
AP

Jeg startede med ♥6. Det kostede ikke noget, 
men vandt heller ikke noget. Spilfører kunne 
altid få 9 stik med afgivelse af 2 ruderstik, et 
sparstik og ♣E.
De fleste åbnede med en stærk sans i øst og så 
bliver temaet i stedet et delspil.
Kun 1/3 af feltet meldte udgang.
Svag sans/stærk sans 1½/2½

ØV: Tyge og Rasmus
25    64                                              
North 84                                                
E-W   Q74                                               
      KT9752                                        
J7          Q832                     
AKJ53       T7                          
A85         KJT63                   
AQ8         63                          
      AKT95                                          
      Q962                                             
      92                                                  
      J4               

N Ø S V
P P 1♠ D
P 2♦ P 2♥
P 2U P 3U
AP

Udspil ♣B.

Giftigt. Og ♣D tabte lidt uventet til ♣K. Klør 



igen tog jeg med ♣E.
Hvad nu?
Det ser ud til at syd har resten af modstandernes
honnørpoints.
Alligevel skal man knibe til den formodede ♦D i
syd. Det går sikkert galt, men syd ligner ♣B4 da
nords klørtilbagespil var ♣T. Så nord er den 
farlige hånd og knibning til syds ♦D er oplagt. 
Går den gal, må man siden håbe på ♥Dxx i syd.
Min aktuelle plan var en total nulvariant: ruder 
til ♦K og ♦B rundt til ♦D. 
Og blev fortjent belønnet med 4 for lidt og en 
ren bund. 
Svært at opnå i så stort et felt. Og dyrt.

ØV: Tyge og Rasmus
26    KQJ73       
East  ---         
All   QT73        

Q973        
A96         8     
AQJ985      KT763 
A           9854  
AK4         JT5   

T542        
42          
KJ62        
862    

Ø S V N
P P 2♣* P
2♦* P 2♥ P
4♥? AP

Det var måske med til at jeg i næste spil lavede 
jord af vores eneste 2♣-åbning. 3♠ splinter var 
meget svært at undgå, men det lykkedes alt for 
let. Ellers var det kun et spørgsmål for vest om 
der skal spilles 6♥ eller 7♥.
Runden sluttede vi af med i spil 27 at sælge ud 
til 3♠ minus 2 med minorudgang eller 3U på 
vores led.

ØV: Tyge og Rasmus
28    85          
West  KJ54        
N-S   KJ63        

Q86         
K           AQJ732
T9872       AQ    
A72         84    
AJ74        T52   

T964        
63          
QT95        
K93 

V N Ø S
1♥ P 1♠ P
2♣*1 P 2♦*2 P
2♥*3 P 2♠ : GK

3♠ : GK, god 6f i spar 

*1: Gazilli. 12-15 og 5-4 i hjerter-klør/16+
*2: 6-9/13+
*3: 12-15 og 5-4 i hjerter-klø

Melder du 2♠ eller 3♠ ?
Jeg fravalgte den helt oplagte 3♠ og meldte 4♠.
Manglende makkertillid og dårlige meldinger, 
men god kontrakt, hvis jeg gad tage de 10 stik 
der var tilgængelige efter hjerterknibningen gik 
godt. 
Sats på hjerter og spar 3-3 for at få 11 stik var 
ikke godt. En for lidt gav ikke mange points.
Dagen var slut. 46,6% var ikke pralende.
På hjemvejen lå Holy Cow. Indisk restaurant der
serverede en klassisk tali, som jeg vist ikke har 
fået siden jeg var i Indien i 1991. Spillede 
forresten bridge på et indisk tag med en inder og
hans kone. Når de havde kontrakten byttede de 
plads så manden altid var spilfører. Men det er 
en anden historie.
Maden var guf for vegetarerne. Og for 
kødæderne.
Efterfølgende lige et par hænder og så i seng.



Lørdag
Det næste spil hørte vi om nogle gange.

ØV: Tyge og Rasmus
48    8           
West  J98632      
E-W   ---         

AJ9654      
AQT9743     K5    
4           AK5   
K9632       AJT7  
---         KQ73  

J62         
QT7         
Q854        
T82       

V N Ø S
1♠ 2♠ 3♠ P
4♠ P 4U* P
5♣* P 6♠ P
P 7♣ P* P
7♦ AP                                   
Lige i øjet. 13 stik.
Jeg skal doble for at benægte første runde 
kontrol i klør.

ØV: Tyge og Rasmus
49    74                                              
North 8654                                              
None  QT76                                            
      T42                                               
J532        AT9                       
AQ7         32                          
A432        K98                       
83          AJ765                    
      KQ86                                            
      KJT9                                             
      J5                                                  
      KQ9 

N Ø S V
P 1U 2♥* 

Udspil: ♣8

Hvad skete der her? Mener at huske det 
angivne. 2♥ viste major.
Jeg lod den første klør køre og hjerter igen gav 
stik til ♥D. 
♣6 igen og klørruf med ♥7. ♣6 antydede 
ruderværdier og mon ikke det er kongen.

Vest er ikke interesseret i flere trumfninger så 
nu er det bare at tage ♥E og spille hvad som 
helst. Så er der to beter.
Ruder til ♦K og en 4 runde klør var ikke godt da
en rudertaber nu forsvandt på den 4. runde klør.
Modspillet skal den lille sans ikke have skylden 
for, men åbner øst med 1♣, kommer syd ind 
med 1U/dobler og så er vi i position til en følt 
dobling af 2♥.
Svag sans/stærk sans 1½/3½

NS: Tyge og Rasmus
52    AJ7         
West  A2          
All   AT4         

Q9762       
K32         T5    
T98         KJ5   
KJ982       Q7653 
J3          KT5   

Q9864       
Q7643       
---         
A84   

V N Ø S
P 1♣ 1♦ 1♠ 
2♦ 3♦ P 4♠

Var det sådan det gik?
Stort set alle meldte denne udgang og 10 stik 
var et populært antal.
Igen gav den lille sans problemer, da nord 
systemmæssigt åbnede 1♣ og øst fik billig 
adgang til at konkurrere.
Åbner nord med 1U, kommer ØV næppe ind og 
så skal syd blot holde sig for øje at han kun har 
6 tabere så der sammen med makkers ca 7 
tabere må være spil for 4M. 
Svag sans/stærk sans 1½/4½



NS: Tyge og Rasmus
58    A83         
East  A432        
All   QT5         

963         
KQJ2        754   
QJ97        T5    
98          AJ7632
AJ8         52    

T96         
K86         
K4          
KQT74    

Ø S V N
P P 1U P
2♠* P 3♣* P
3♦ AP

Udspil: ♠T

NS havde fået den idé at de skulle have en 
spartrumfning og glemte at rejse et klørstik. 
Ruderne sad pænt og så var der 9 stik.
Her gjorde den svage sans det let at komme i 
den rigtige slutkontrakt.
Svag sans/stærk sans  1½/4½
  
ØV: Tyge og Rasmus
60    KQJ         
West  AQ853       
N-S   K42         

J5          
T7432       6     
KJT         6     
AQ7         JT953 
AK          Q98762

A985        
9742        
86          
T43        

V N Ø S
1♠ 1U AP 

1U satte vi en enkelt gang til en dårlig score, da 
vi kan vinde 10 stik i klør.
Vests hånd passer godt til små sanser, da man 
her kan få vist både fordeling og siden points i 
næste runde.
Her gav det nord lejlighed til at melde 1U. Jeg 
havde stor lyst til at melde og kunne vel have 

meldt 2♣ konkurrerende. Eller 2♦ for siden at 
fylde op med 3♣ hvis aktuelt.
Vi kan godt aftale at spille noget multiforsvar. 
Særligt hvis 1M-1U-2♣ = klør 

Så kom endelig en positiv runde ved bord 90. Vi
sad over og scorede 52,8!
Nu kunne det kun gå opad.

ØV: Tyge og Rasmus
73    JT975                                       
North J93                                                
E-W   T                                                
      KJ82                                             
2           A43                       
74          AK652                  
AKQ7652     94                          
975         AQ6                      
      KQ86                                            
      QT8                                              
      J83                                                
      T43                                               

N Ø S V
P 1♥ P 1U*
P 2♣* P 3♦* 
P 3U AP

Når makker åbner, vil vest i udgang. 7 stik i 
sans, hvad mere kan man forlange.
Så honnørpoint eller ej kan 2♦ GK ikke være 
helt forkert. Meldingerne går så

N Ø S V
P 1♥ P 2♦
P 3U P ?

Aktuelt er det guldet, men det er ikke 
nødvendigvis rigtigt af vest at melde 4♦ nu.

I 3U fik næsten alle spar ud. 

Skal man tage klørknibningen for det 12. stik?

Tja, 12 stik gav -12, 11 stik -54 og 10 stik -79. 
Har syd ♣K, har han nok gemt ♣Kx og en spar.
Det bliver sværere for modspillet, hvis man 
falder fra på første runde spar. Nu skal syd 
blanke ♣K, hvis modspillet skal tage et stik 
mere efter en klørknibning.



NS: Tyge og Rasmus
79    T7                                            
South T7                                           
N-S   8752                                           
      KJ953                                           
A32         J984                       
A964        KQ5                      
KT9         QJ63                      
AQT         64                          
      KQ65                                            
      J832                                              
      A4                                                 
      872     

S V N Ø
P 1U P 2♣
P 2♥ P 2U
P 3U AP

Udspil ♦5

1 N R5 R3 RE R9 S
2 S ♣2 ♣T ♣B ♣4 N
3 N ♦2 ♦6 ♦4 ♦K V
4 V ♠2 ♠7 ♠8 ♠D S
5 S ♣7 ♣D ♣K ♣6 N 

Vi havde nu 4 stik.

79    T                                            
South T7                                           
N-S   87                                           
      953                                               
A3          J94                         
A964        KQ5                      
T           QJ                          
A           -                             
      K65                                               
      J832                                              
      -                                                    
      8    

Jeg husker ikke hvad jeg spillede igen. Mener 
det var ruder. Sjovest havde været klør. Hvilket 
kort skal bordet lægge?
Det må blive en spar og hvad så?
Man kan forsøge intrafinessen med ♠B som 
scooper ♠T hos mig
Eller man kan trække ♠E og håbe på 
hjerterfarven 3-3 eller en majorskvis mod syd.
Aktuelt lykkes begge dele, men den simple plan 
er langt bedste chance.

Jeg havde siddet og trukket i mine spar før jeg 
lagde ♠7, hvilket afholdt vest fra at forsøge 
intrafinessen.
Absolut rimeligt at brokke sig over, men det 
havde ikke givet flere stik og vi havde en god 
score så snart vi havde fået 4 stik.
Syd får det varmt, hvis vest tager sine ruderstik 
efter mit rudertilbagespil i stik 3.

NS: Tyge og Rasmus
84    964         
West  QT874       
All   ---         

J9832       
K5          T     
J5          A93   
KJ9865      AQ74  
KQ7         AT654 

AQJ8732     
K62         
T32         
---       

V N Ø S
1♦ P 2♣ 2♠
3♦ 4♠ 5♦ AP

Husker ikke om det var præcist sådan 
meldingerne gik, men det var meget tæt på.
Udspil fra nord?
♣2 blev belønnet med en aftrumfning i syd. Det 
var der kun en anden spiller der kunne finde ud 
af mod 5♦.
Ikke let at se at både 5♠ og 6♠ er glimrende 
offermeldinger. Og dog. 
Set nordfra: hvor mange klør har syd. 
Og set sydfra: Hvor mange rudere har nord.

NS: Tyge og Rasmus
87    85                                              
South J863                                              
All   KT743                                          
      A6                                                 
92          AJ763                    
A52         QT7                       
Q862        95                          
8532        Q94                       
      KQT4                                            
      K94                                               
      AJ                                                 
      KJT7                                             



S V N Ø
1♣ P 1♦ 1♠
1U AP

10 stik blev det til. Det havde givet 74, hvis vi 
havde været i 3U.  
Nu fik vi -18.
Syd åbnede oplagt for det meste med en 15-17 
sans. Øst fik aldrig meldt ind. Nord inviterede 
tyndt med sin 5f i ruder som aktiv og så var 
95% af feltet i 3U, der vandt 2 ud af 3 gange.
Svag sans/stærk sans 1½/5½

ØV: Tyge og Rasmus
89    A97                                          
North A54                                         
E-W   JT95                                            
      875                                                
KT6         Q532                     
T97         QJ63                      
Q87         A3                         
T643        A92                       
      J84                                             
      K82                                             
      K642                                             
      KQJ                                             

N Ø S V
P 1U AP

Udspil: ♣K

NS kom aldrig i gang med ruderne og så endte 
det med 7 stik til mig.
Åbner øst med 1♣ må vest passe og nord skal 
overveje om der skal holdes åbent. Fordelingen 
indbyder ikke til det, men kun 2 par spillede 1♣.
Syd har måske også givet liv fra sig med en 
oplysningsdobling.
Den svage sans gjorde vel hverken gavn eller 
skade her.
Svag sans/stærk sans 1½/5½

ØV: Tyge og Rasmus
90    42          
East  J9843       
All   AT3         

AT9         
KJ987       AQ    
76          KQT5  
96          J54   
QJ83        6542  

T653        
A2          
KQ872       
K7  

Ø S V N
1U P 2♥* P
2♠ P P D
AP

Udspil: ♥E

♥E og skift til RK. RE, hjerter til ♥K og ♥D 
igen. Syd havde ikke flere og trumfede. Siden 
lykkedes det mig ikke at skrabe mere end ialt 6 
stik sammen til en næstbund. (Svier med 178 
par).
Hjerter til ♥B havde sparet et stik, men 200 ud 
ville stadig være et elendigt spil.
En heldig dobling fra nord, men 2♠ udoblet to 
ned med bedste modspil havde stadig været 
elendigt.
Uden den lille sans var meldingerne gået f.eks

Ø S V N
1♣ 1♦ 1♠ 2♣*
P 2♦ AP

Vest bør ikke være tilbøjlig til at melde 2♠ når 
øst ikke kunne noget. Der ville dog næppe være 
sket andet end nord meldte 3♦.
Ikke helt overbevist om at den svage sans skal 
have skylden? Så bliver det kun ½ til den stærke
sans.
Svag sans/stærk sans 1½/6



ØV: Tyge og Rasmus
95    T63                                               
South T9                                               
N-S   Q95                                               
      AQJ97                                          
AQ9         K852                     
K2          QJ8764                  
KJ82       T                            
8542        K6                         
      J74                                                
      A53                                               
      A7643                                           
      T3         

S V N Ø
P 1U P 4♥  
AP

Der kan let konstrueres hænder hvor 4♥ går ned.
Og heldet følger den tossede, men der er altså 
kun 6 tabere på østs hånd.
Havde vest spillet stærk sans, havde åbningen 
været 1♣ og nord er på banen med 1♦.
Svag sans/stærk sans 2½/6.
Dagens næstsidste spil med gode takter. Samlet 
score 50,3 så det gik den rigtige vej.

Stort besvær med at lokke visse personer forbi 
gårsdagens restaurant, men det var besværet 
værd. Denne gange en tyrkisk restaurant (med 
kraftigt italiensk islæt) der serverede meze. 
Samme formel som den indiske tali med mange 
små retter. Dejligt. Også for vegetaren.
Efter lidt småhænder tilbage til sengen.

Søndag
ØV: Tyge og Rasmus
97    6                                                  
North QT9432                                        
None  K                                              
      J8752                                           
AKJ8        T542                      
J5          K                           
Q952        AJ764                    
K94         QT6                       
      Q973                                             
      A876                                             
      T83                                               
      A3             

N Ø S V
2♥ P 4♥ AP  

Bønnet ud af vores 5♦ og 10 stik med den 
heldige sits gav ikke meget til os. Svært at 
komme til. Vi undlod dog at doble.  

ØV: Tyge og Rasmus
98    J8          
East  QT7         
N-S   Q74         

AQ742       
AQT63       K97542
J5          9432  
AT9         5     
653         KT    

---         
AK86        
KJ8632      
J98    

Ø S V N
2♠ D 4♠ D
AP

Samme tema. NS kan vinde 5♦. Modstanderne 
undlod ikke at doble.

ØV: Rasmus og Tyge
105   KT65                                           
North Q                                              
E-W   QJ742                                          
      K75                                               
9           AQJ3                     
T87543      AJ                          
AT9         63                          
T82         QJ963                    
      8742                                              
      K962                                             
      K85                                               
      A4      

N Ø S V
1♦ 1♠ D P
1U AP

Udspil: KD

Så havde jeg sat mig i vests stol. 
Spilfører stak og spillede ubesværet ruder til ♦D
og ruder igen til ♦K. Øst lagde ♦3 og ♦6. 
Omvendt forsinket kald i klør.
Jeg lagde ♦9, stak anden runde ruder med ♦E og
spillede spar igen til ♠B, ♠E blev trukket og så 
havde spilfører 7 stik.



For opgivende at trække ♠E, men den største 
fejl var min. Venter jeg til 3. gang med at stikke 
med ♦E, når jeg at afgive et omvendt forsinket 
kald til klør med ♦9 efterfulgt af ♦T.
Der skal stadig spar igen og nu kan øst spille 
klør til min ♣T og klør igen. Så bliver der kun 6 
stik til spilfører. 
Spiller jeg ikke spar igen, men slavisk klør, 
rejser spilfører et hjerterstik som sit 7. stik.
Stadig et tabsspil, men havde givet -18 i stedet 
for -43.

Så var turen nået til Rumæniens muntreste 
ægtepar. Og Boris Karlof var en smilende mand.

ØV: Tyge og Rasmus
107   86                                         
South 852                                          
None  J                                            
      AK87653                                      
AT43        KQJ95                   
AKJT4       976                        
6432        A8                         
---         QT4                       
      72                                                  
      Q3                                                 
      KQT975                                        
      J92    

S V N Ø
3♦* 3♥ P ?

3♦ viste enten en spærreåbning i ruder eller 
noget andet som jeg ikke husker. 
Det blev hurtigt tydeligt at det var den svage 
variant.
Skal der bare meldes 4♥ eller skal sparfarven 
præsenteres undervejs? 
Jeg meldte 4♥ af frygt for at blive passet ud i 
3♠, men ved nu at det spiller vi som krav. Slem 
er nærmest umulig at nå efter spærremeldingen, 
som næppe alle blev generet af.

Udspil ♣K

Trumfet hjemme. 3 runder hjerter fjernede 
trumferne og så var der 11 stik til en lousy score
med sikre 12 stik i en sparkontrakt.
Aktuelt er 12 stik mulige med en 
rudertrumfning på bordet, men det bliver op ad 
bakke hvis hjerterfarven sidder 4-1 imod.

Rundens bedste spil med -67

ØV: Tyge og Rasmus
108   A652        
West  AQ42        
N-S   QJ72        

T           
KQ743       JT    
T873        KJ6   
543         AT6   
8           KQJ43 

98          
95          
K98         
A97652   

V N Ø S
2♦* P 2U* P
3♣* P 3♥ AP

Jeg burde nok have meldt 3♦. Så havde vi spillet
3♠, som heller ikke er en god kontrakt.
Underlødige værdier i vest, optimisme i øst, 
dårligste valg af trumffarve og en kulørsvigt 
betød 3 for lidt og endnu engang rundens bedste
spil med -67

Det underlødige klares let ved at ændre 
systemkortet til 5-9 og ikke de nuværende 6-10.

Det betyder ikke at vi så fristes til at åbne 
underlødigt med 4 hp.

Vi havde ellers haft næsten konstant fremgang 
siden mødet med bord 90, men -204 lunede ikke
og bankede os 15 borde tilbage.

ØV: Tyge og Rasmus
114   73          
East  AKQ85       
N-S   Q4          

J432        
AKT982      ---   
7           T63   
K532        AJ76  
A7          KT9865

QJ654       
J942        
T98         
Q          

 



Ø S V N
3♣ P 3♠ P 
3U AP

3U fra øst er ikke optimal, men der er ikke 
andre meldinger der bringer ny information på 
banen.
Når øst ikke kan støtte spar, er denne farve helt 
uinteressant. Vest ved at modstanderne angriber 
i hjerter, men øst kunne godt have haft ♥E, ♣K 
og ♣D.

Modspillet startede med 5 hjerterstik og så 
havde jeg rest med en ruderknibning.

Et andet bord spillede 3U. Her lykkedes det 
tilsyneladende NS at blokere hjerterfarven og så
var der 9 stik med klør til ♣E og klør til knib.

Tiden var nu kommet til at møde en i særklasse 
sur og uforskammet mand fra Bulgarien og hans
makker.

ØV: Rasmus og Tyge
117   A4                                            
North JT852                                            
N-S   K7                                                 
      A943                                             
J65         Q9732                   
Q3          K                           
T8          AJ9532                  
QJ8762      T                            
      KT8                                              
      A9764                                           
      Q64                                               
      K5       

N Ø S V
1♥ 2♥* 2U* 3♠
4♥ 4♠ D AP

Efter lidt skumlen om alert og forklaringer 
lykkedes det mig (Jeg var flyttet over i vest for 
en kort bemærkning) at få 7 stik hjem og +67.
Bølge.
Sidste rundes 115 landede os på 50,43%

Og så var det tid til at rejse hjem. Vi traskede 
gennem det halve Oslo med vores kufferter og 
nåede endelig færgen.
Dog i god nok tid til at blive opgraderet til en 
kahyt med fjernsyn (Danmark skulle spille en 

fodboldkamp) og med en dejlig blød seng.
Og så skred aftenen stille og roligt frem med lidt
bridge, lidt mad (buffeten you know), lidt 
fodbold (Danmark tabte) og lidt søvn.

Mandag
Ikke mere dramatik, en begivenhedsløs togtur 
tilbage til Farum og tilbage på arbejde kl 11. 
(Nogle skal jo holde hjulene i gang)

Konklusioner: 
Disse behagelige mennesker, offentligt som 
privat ansatte, vil jeg gerne til Oslo sammen 
med igen.
Den svage sans kostede mange points.  
Moralen klarede den maximale ydmygelse, en 
oversidderrunde ved bord 90
Vi endte foran Zia Mamood
Vigtigere endnu, vi endte foran Lisbeth og 
Ingrid :-)

I øvrigt vil jeg anfægte den lokale 
turneringslederdom over min fejlforklaring af 
2♦. Turneringslederen skal vurdere hvordan 
spillet ville være gået med den korrekte 
forklaring og så tager man bare ruderknibningen
og sine 9 stik.
Jeg er sikker på Rasmus kan finde ud af om 
denne korrektion ændrer på rækkefølgen i den 
interne turnering.                                    

Og jeg vil rose valget af område for 
indkvarteringen. Dejligt med noget indisk og 
tyrkisk mad.
Prisen for lejligheden havde jeg ikke tænkt på 
før nogen talte om det i en timestid.          

                                           
                                  

          


