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Slutspillet i en Coronatid 
 
 
Den kinesiske millionby, Wuhan var i halvdelen af september 2019 vært for VM i bridge – 
slutspillene i Bermuda Bowl, Venice Cup, D’Orsi Trophy og Wuhan Cup. De tre førstnævnte er 
mesterskaberne for ”åbent hold”, ”damer” og ”seniorer”, mens det sidste er det første VM for 
mix- hold. 
 
Danmark var repræsenteret i Venice Cup, D’Orsi Trophy og Wuhan Cup. Foruden de 18 spille-
re bestod holdene af tre kaptajner og en coach. 
Jeg var så heldig at deltage i den danske delegation som kaptajn for mix- landsholdet.  
 
Som de fleste læsere sikkert husker, gik de danske seniorer hele vejen, slutspillede England i 
finalen og vandt GULD til Danmark. 
 

 
De danske seniorer efter den  klare finalesejr over England.  

 
 
Denne bog skal ikke handle om VM, men Wuhan blev fire måneder senere verdenskendt for 
noget helt andet end æren for navnet på VM for mix- hold, da der på et marked i byen nær 
Yangtse- floden udsprang en virus, der snart skulle blive kendt og frygtet over hele  kloden. 
Coronavirus og Covid19 spredte sig og ramte Danmark den 25. februar, hvor diverse nyheds-
medier kunne meddele, at en dansk journalist som den første herhjemme var smittet med 
Coronavirus. 
 
 
 
 
Allerede 15/2 2020 blev coronavirussen taget al-
vorligt i Vietnam. Alle skoler var lukket.  
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Det blev kun værre, og Danmark ”lukkede ned” 11. marts på flere fronter. Mange følte sig som 
”ludobrikker, der var slået hjem”. 
  
DBf blev straks ramt, ja allerede fire dage før havde et flertal blandt de 12 hold i 1. Division 
besluttet at aflyse deres tre sidste kampe – kun 2. og 3. Divisionerne spillede alle tre kampe. 
Mens ”live- bridgen” blev mere og mere begrænset steg besøgene på fx BBO eksplosivt. Bridge 
klubber lukkede og aflyste resten af sæsonen, så personligt havde jeg en følelse af at være 
slutspillet. 
 
Pudsigt nok var det samtidig som om, at jeg fik øje på slutspil og -skviser flere gange om ugen 
på nettet og blev bedre til at udføre dem. Jeg begyndte målrettet at skrive bridgeartikler om 
slutspil, og snart var der en bunke, der måske kunne være interessante for andre end mig og 
min begrænsede læserskare i Nordvestnyt. 
 
Til sagen: At være SLUTSPILLET i bridge betyder, at man ikke kan spille et eneste kort uden at 
hjælpe spilfører med at få et ekstra stik. Det sker meget sjældent ganske automatisk allerede i 
åbningsudspillet, men det kan også være baseret på en elegant spilleteknik, hvor en modspil-
ler først skvises og dernæst ”sættes ind”.  
I nærmest hver eneste kontrakt, du spiller, er der muligheder for at foretage knibninger. De 
går alt andet lige godt i 50 % af gangene. Men ganske ofte har du mulighed for at undlade 
knibningen og i stedet tvinge en modspiller til at spille op i din gaffel. Du kan ”slutspille” hen-
de! 
 
Et slutspil tvinger modspilleren til at hjælpe dig til et ekstra stik ved fx enten at spille op i din 
gaffel, i din splittede gaffel, spille til dobbeltrenonce eller hjælpe med forbindelsen til det afgø-
rende stik. Dette vil oftest kunne ske mod slutningen af et spil men ses nu og da også allerede i 
”midtspillet”. Du vil oftest have to tabere men kan også sidde med tre. 
 
Hvis du fx har K8 i en farve, har du 50 % chance for, at E sidder i plads foran K8, men hvis du i 
fx tredjesidste stik kan sætte modspilleren ”bagpå” ind i en anden farve, kan hun nu være 
tvunget til at spille ud fra ED. Hun er slutspillet, da det er lykkedes dig at fjerne alle hendes 
frispilskort – du har så at sige ”strippet hende”☺ 
 
Eksempel 1:   

   
  ED 
    
   7 
     
 9  K6 
   D 
 BT   

        
   8 
   9 
   9 
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Du er inde på syds hånd og skal have to stik mere for at vinde din kontrakt. Den oplagte mu-
lighed er at knibe i hjerter, men du ved, at vest har  BT tilbage. Hjerterknibningen er altså en 
meget dårlig chance. Du ser nu den helt sikre vinderplan! Spil  9 til østs  D og afvent et op-
spil til bordets ♥ED. Denne plan virker naturligvis også, hvis vest skulle have ♥K blank! 

 
Eksempel 2: 

Syd giver/  B 
Alle i zone    
   ED 
   7 
 T6   D 

    4 
 B  K5 
 T   

       87 
    
   6 
   9 

Denne gang har du tre mulige tabere men skal have to stik for at vinde din 3UT. Øst har vist 
nogle point under meldeforløbet, og den ruderknibning, der ligner den bedste chance for at få 
to stik mere, er næppe så god endda.  Der er et sparstik ude sammen med ”linje 13” i hjerter. 
Efter en stærk overvejelse beslutter syd sig for at spille ♠7 med håbet om, at øst bliver slut-
spillet. Yes, har tager hurtigt ♠D og ♥4 men kigger så lidt trist på bordet, fordi han nu er tvun-
get til at spille ruder op i ED.  
 
Før disse slutspil kan effektueres, skal du eliminere et par farver – d.v.s. fjerne modstanderens 
frispilskort. Efter denne elimination sættes modspilleren ind, og på engelsk hedder det meget 
betegnende” a throw- in” – en ”indsættelse”. 
 
Dette slutspil er en form for squeeze, og man anvender betegnelserne ”slutspilssqueeze” eller 
”strip- squeeze”. Du vil normalt have to eller tre tabere, og skviserne kan benævnes 2- taber- 
strip (Ex 1) og 3- taber- strip (Ex 2).  
En gang i mellem kan du faktisk slutspille modspilleren i to farver. Dette kan passende kaldes 
en 2- vejs slutspilsstrip. 
 
I modsætning til mange andre skviser, skal man ikke i tempo, og du vil bemærke, at der ikke 
behøver være forbindelse mellem hænderne, da modspilleren fx kan agere ”vadesten” til bor-
det. Mere om dem senere. 
 
Tiden er kommet til at se nogle hele spil, hvor forskellige elementer indgår. Men først og 
fremmest skal spilfører få øje på slutspillet – og vælge den mulighed som bedste løsning.  
Er der noget mere oplagt end at begynde med nogle spil fra VM i Wuhan – som de så ud i Bul-
letin 11.  
Med danske øjne var spillet til højre naturligvis mest interessant, da begge spilførere i senio-
rernes kvartfinale mod Frankrig gik ned i en 6 UT, der kunne være vundet på en ”Strip- skvis”, 
hvis man havde valgt dén løsning.  
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Det næste spil er fra opsamlingsturneringen ”Transnational”, hvor både mix- landsholdet og 
damelandsholdet deltog, da de ikke klarede kvalifikationen til kvartfinalerne: 
 

Nord giver/  DT73 
ØV i zonen  843 
   K4 
   DT74 
 KB8   E95 
 D5  EB76 
 DB53  E972 
 8653  K9 

       642 
   KT92 
   T86 
   EB2 

 
Der er 25 hp hos ØV, så alle var naturligvis i 3 UT. Kontrakten sad blot skiftevis i øst og vest, 
alt efter om de spillede med 12-14 UT eller 15-17! Med åbne kort kan vi se, at klør ud nordfra 
straks sætter 3 UT, men de få, der vandt 3UT spillede alle fra vests stol. Der kom nemlig ♠3 ud. 
Kineseren, Shen talte nu tre sparstik, to hjerterstik og sikkert tre ruderstik – måske fire med 
KT eller K64 i nord! 
Han ville gerne vente med at tænke på ♣E til sidst – og det betød, at nord var ”den farlige 
hånd” og så vidt muligt holdes ude. Efter ♠B sendte han ♦D via ♦K til ♦E og fortsatte med 
♦2 til ♦B og ♦3 til syds ♦T. Syd spillede ♠6 til ♠E, og vest bad om ♥6. Syd var nødt til at 
lægge ♥2 for ikke at give vest tre hjerterstik, så ♥D vandt stikket. Det var otte stik, og slutpo-
sitionen så således ud: 
 

  DT 
  8 
   - 
   DT74 
 K   9 
 5  EB7 
 5  9 
 8653  K9 

       6 
   KT9 
   - 
   EB2 
  

 
Vest besluttede sig nu endeligt for at ”placere” ♣E i syd, så han spillede ♦5 til ♦9 (NS lagde to 
små  klør) og ♠9 tilbage til ♠K. Så spillede han ♥5 til ♥E og fortsatte med ♥B til ♥K. Syd 
kunne også tage ♥T men måtte så spille ud fra ♣EB og give ♣K det afgørende stik. 
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Lad os lige se et eksempel på at være (næsten) slutspillet i åbningsudspillet. Det kan ganske 
ofte ske, uden at man ved det.  
 
Dette spil er fra en træning på BBO – den 16/11, datoen, hvor den resterende del af de danske 
mink blev aflivet for at undgå spredning af en eventuel mutation af Coronavirusen, Cluster 5, 
fra Danmark ud i verden. 
 
Ole Berg skulle spille ud mod navnebroder Thomas’ 6 UT. Hvad havde du spillet ud? 
 

  - 
  T532 
   D6532 
   8762 
 KDT942   E 
 D84  EB 
 94  EKBT 
 K9  DBT543 

       B87653 
   K976 
   87 
   E 

   Vest    Øst 
F. Dahl  T. Berg 
1♠  2 ♣ 
2♠  6 UT! 
 

♠6 var et ganske oplagt valg (nord kastede ♦6), og det var lige så oplagt, at ♣3 kom i stik to. 
Øst havde 11 sikre stik med 3+1+2+5, men syd var nu slutspillet i tre farver! – tvunget til at 
forære det 12. stik i den farve, han valgte at spille! 
Som Ole sagde efter spillet: ”Jeg skulle have trukket ♣E!” Med denne lille, fine ”selvstrip” ville 
der kun ♣K være indkomst på bordet, så øst skulle straks beslutte sig for, hvilken rød farve, 
han ville knibe i.  
 
Rent matematisk er der 50 % chance for hver af de røde honnører i nord, men de 50 % for 
♥K nordpå kan forbedres med chancen for, at ♦D sidder anden på én af hænderne! Med syv 
rudere (vi ”leger”, at nord efter ♣E i stedet kaster ♣6 på ♠6!) sidder ♦D blank i 1 % og double i 
8,8 %. Dvs. at disse ca. 10 % prøves først. Når ♦D ikke er faldet, går øst over på ♣K og kniber 
hjem i hjerter! Ca. 55 % vinderchance. Men det er jo bare matematik.  
 
En del kloge bridgespillere vil givetvis tillægge syd skumle motiver for sin højst mærkværdige 
afblokering. Så han må have ♥K! Andre dygtige spillere vil sikkert fastholde, at 55 % > 50 % 
og følge min skitserede spilleplan.  
 
Et virkelig spændende spil, der tydeligt viser, hvor komplekst et spil, bridge er, og hvorfor fx 
bridgecomputere stadig ikke kan vinde over en dansk 3. Divisionsspiller – her 23 år efter ”De-
ep Blue’s” sejr over Kasparov i skak! 
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Coronapandemien fyldte mere og mere i hverdagen. 
 
15. april begyndte genåbningen med, at skolerne tog en del af eleverne tilbage. Der skulle dog 
holdes stor afstand, så de ældste elever gik typisk i skole mellem kl.  13 og 17. Der var stadig en 
hel del undervisning via nettet. 
Mange mennesker, fx i den offentlige sektor arbejdede hjemme (-fra), og de fleste møder blev 
holdt ”online”, fx holdt Eliteforum i DBf telefonmøder via ”Zoom” både 31/3, 28/4 og 19/5. 
 
Bridgemæssigt blev fx BBO bestormet af ”hungrende” spillere, og DBf fik hurtigt etableret 
daglige turneringer. ”Danish Dynamite” blev arrangeret to gange om dagen – først helt gratis, 
senere mod et mindre indskud. 
 
 
.. og det næste slutspil tittede frem på skærmen: 
 

Øst giver/  54 
Alle i zonen   T74 
   932 
   EB943 
 ED763   T9 
 53  DB9832 
 T86  K5 
 K62  DT5 

   KB82 
   EK 
   EDB74 
   87 

   
V  N  Ø  S 

   -  - pas 1♦  
 1♠ pas 2♥ 2 UT 

pas 3 UT alle pas  Udspil ♦6 
 

Vest frygtede, at et udspil i begge majorfarver ville hjælpe spilfører til det afgørende stik, så 
han valgte et safe udspil, ♦6. Den tog heldigt ♦K med til ♦E.  
Det så dog stadig særdeles vanskeligt ud at få øje på det 9. stik. Syd fortsatte med tre ruderstik 
med afkast af ♥4 fra bordet. Så løb ♣8 rundt til ♣T, og der kom ♥D til ♥E. Nu tog syd så ♦4 
og ♥K, hvortil vests flot kvitterede ved at kaste ♣K for at undgå at blive slutspillet på denne. 
Det hjalp hende dog ikke, da syd fortsatte med ♣7 til ♣E og klikkede på ♠4 fra bordet. Øst hav-
de ♠9, men syd kunne frit vælge mellem ♠B og ♠K, som ville give vest to stik på ED, men til slut 
måtte vest give syd det afgørende stik i spar. 
 
Her kommer en stribe slutspilsskviser mere i samme kategori – alle i 4♠ og enkelte af dem 
”live” bl.a. fra divisionskampe: 
 
Den første krævede et par håndsrækninger af modspillerne, men hvor syd, ”når man nu får 
chancen”, fandt vej til 10 stik via et meget flot slutspil:  
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Øst giver/  KD 
NS i zonen   K75 
   B9 
   DT8542 
 64   T75 
 E64  D832 
 ED8643  T75 
 B9  K63 

   EB9832 
   BT9 
   K2 
   E7 

   V  N  Ø  S 
   -  - pas 1♠ 

2♦ pas pas 2♠ 
pas 4♠  alle pas Udspil ♦E 

 
Vest havde et svært udspil, men var særdeles uheldig med ♦E. Så skiftede han til ♥E, hvor en 
lille hjerter måske kunne have bragt syd på vildspor. Der kom så ♥6 til ♥K, hvorefter syd tog 
♠KD, gik hjem på ♦K og trak spar i bund. I tredjesidste stik var der ikke så mange muligheder 
andet end at spille ♥B til ♥D og dykke østs tilbagespil fra ♣K6. ♣D og ♣E bragte så næsten 
mirakuløst saldoen op på 10.  
Ved det andet bord – og ved de fleste andre gik syd én ned i 3♠, så gevinsten var 12 imp. 
 

Nord giver/  EK874 
Ingen i zone  B62 
   53 
   987 
 65   BT9 
 E85  T974 
 EKBT2  876 
 D65  T43 

   D32 
   KD3 
   D94 
   EKB2 

   V  N  Ø  S 
   - pas pas 1 UT 

pas 2♥ pas 2♠ 
 D pas 3♥ 3♠ 
pas 4♠ alle pas  Udspil ♦E 
 

Da øst afviste med ♦8, skiftede vest til ♥5, og efter ♥K tog syd ♠ED for at spille ♥3 til ♥E. 
Der kom ♥8 tilbage til ♥D fulgt af ♣K og ♠K. Så tog syd ♠8 med ♣2 af og ♠7 med ♦9 af, mens 
han skævede til vests afkast. Med tre kort tilbage var det ikke så vanskeligt at slutspille vest 
på ♦K, hvorefter denne måtte returnere ♣6 til syds gaffel. Denne opgave havde modspilleren 
ved det andet bord dog også løst efter næsten samme spilføring, så spillet blev en streg i regn-
skabet.  
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Syd giver/  B854 
Alle i zonen   E94 
   KB54 
   T8 
 K   T73 
 T732  K85 
 D72  983 
 EB954  K762 

       ED942 
   DB6 
   ET6 
   D3 

   S V  N  Ø 
  1 UT pas 2 ♣ pas 

2♠ pas  4♠ alle pas Udspil ♠K 
 

Vest tyggede længe på sit udspil og havde en fornemmelse af, at et rødt udspil ville forære 
kontrakten – og klørudspil lå ikke lige for. Han så gode chancer for, at ♠E var på bordet, og i så 
fald ville ♠K jo sidde foran esset. Syd stak overrasket med ♠E, tog også ♠D, før han sendte ♥D 
rundt til ♥K. Øst returnerede ♥8 til 6, 10 og ♥E. Så fulgte ♠B og ♥B, hvorefter syd spillede 
sig fri med ♣3 til T, K. Der kom mere klør østfra, men så var vest for alvor slutspillet. Han skul-
le spille ud fra ♦D eller et ”blødt” kort til dobbeltrenonce. Således slap syd for selv at finde 
♦D. 
 

Vest giver/  ET85 
Ingen i zone   EBT2 
   E8 
   ED7 
 D962   7 
 KD864  75 
 KBT  9543 
 B  965432 

   KB43 
   93 
   D762 
   KT8 

   V  N  Ø  S 
      1♥  D pas 2♠ 
  pas 4♠ alle pas  Udspil ♣B 

 
Syd viste 8-10 hp, og selv om det var parturnering, var det oplagt at gå i udgang. Udspillet blev 
taget af ♣E fulgt af ♠5 til ♠K og ♠B via ♠D til ♠E. Det kan godt se lidt underligt ud, men syd bad 
perfekt om ♥2 fra bordet mod ♥9 til ♥D. Vest var lidt slutspillet og returnerede bare ♠2 til 
♠8. Bordet tog også ♠T fulgt af ♣D og K. Syd spillede så ♥3 til ♥T og var i den sjove situation, 
at han helt frit kunne vælge mellem ♦E og ♥E. Det blev ♥E og ♥B til ♥K, hvorefter vest 
måtte spille ud fra ♦KB til den splittede gaffel.  
Meget solid spilføring, hvor overstikket gav en score på 90 %. 
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Midt i april blev Divisionerne og mixhold aflyst. Dansk Bridgefestival med parmesterskaberne, 
German Trophy, NM og Neighbour Challenge blev ligeledes aflyst. Internationalt røg EM på Ma-
deira i juni, VM for ungdom og WBG hen over sommeren alle ligeledes ramt. Der var nærmest 
lukket for mesterskaber mindst resten af året. 
 
Så meget desto mere måtte alle bridgehungrende søge mod turneringerne på nettet, og hel-
digvis dukkede der fortsat slutspil op. 
Lad os se en stribe ”almindelige” slutspil i 3 UT- kontrakter: 
  

Nord giver/  D8 
Ingen i zone   7654 
   KDB 
   KT42 
 BT954   K76 
 T9  DB32 
 9652  74 
 ED  B975 

       E32 
   EK8 
   ET83 
   863 

   V  N  Ø  S 
   - pas pas 1 UT 
  pas 2 ♣ pas 2♦ 
  pas 3 UT alle pas  Udspil ♥T 

 
♠B lå lige for, men ♥T var for så vidt lige så god til at sætte 3 UT. Syd stak med ♥K og spillede 
♣3. Vest gik forståeligt op på ♣E, hvor ♣D ville kunne bidrage til at sætte 3 UT. Han fortsatte 
lynsnart sit angreb med ♥9. Syd stak straks med ♥E og tog de fire toprudere, hvor øst lagde 
♥D på den sidste! Det lugtede! Syd kunne selvfølgelig spille op mod ♠D eller ♣KT, men han 
valgte i stedet at sætte øst ind på ♥B. Hun spillede sig fri med ♣7 til D, K, men syd havde nu 
skabt en 3- tabers, 2-vejs slutspilsstrip! Slutstillingen var: 

  D8 
   
    
   T4 
    K7 
    
    
   B9 

   E3 
    
    
   86 

 
Øst kunne slutspilles i både klør og spar! Aktuelt gik ♣4 til 9, men efter ♣B måtte øst spille ud 
fra ♠K7 til syds splittede gaffel…. Det næste spil var af samme type: 
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Nord giver/  EKT84 
ØV i zonen   543 
   72 
   EKB 
 9653   D7 
 DBT96  3 
 E5  KT64 
 T4  D98762 

       B2 
   EK87 
   DB983 
   53 

   V  N  Ø  S 
   - 1♠ pas 1 UT* 
  pas 2♣ pas 2 UT 
  pas 3 UT  alle pas  Udspil ♥D 
 
NS spillede Two-over-one, hvor 2/1 er udgangskrav. Syds 1 UT spændte derfor helt fra 6-12 
hp. Nord havde fravalgt en 1 UT- åbning og viste nu sin ”sorte hånd”. Syds 2 UT lovede 10-12, 
og nord hævede naturligvis. Det naturlige (næstbedste) udspil gik til ♥K, og syd sendte ♠B 
rundt til ♠D. Der kom ruderskift til B, E, og vest fremturede med ♥B med ♣9 af østfra. Syd 
spillede nu ♣3, men gik op på ♣K og tog sine fire sparstik med ♥87 og ♦3 af. Planen var alle-
rede klar, da syd kunne slutspille øst i begge minorfarver. Det blev ♦7 til østs ♦K. Denne hav-
de nu ♦T og ♣D8 tilbage og måtte spille klør op i bordets gaffel for dog at holde syd i 9. 
 

Nord giver/  32 
Alle i zonen   DB5 
   EB97 
   ED86 
 B   D8654 
 T872  K6 
 DT53  K86 
 9742  KB3 

   EKT97 
   E943 
   42 
   T5 

    V N Ø   S   
      - 1 ♣ 1♠ D 
  pas 2 ♣ pas 2 UT 
  pas 3 UT alle pas  Udspil ♠B 

 
Syd stak med ♠K og spillede ♥3 til B, K. ♠5 blev taget med ♠9, og syd spillede ♦2 til ♦9, K. 
Der kom ♥6 til 8, D, og syd ”klikkede på” ♣6. Øst gik for med ♣B og spillede ♦8 til ♦B. Syd tog 
også ♦E og spillede ♥5 til ♥E. Øst lagde selvfølgelig ♠6, men der var en god optælling på 
hånden. En klørknibning kunne se ud til at være chancen, men der var en meget sikrere plan! 
Syd tog ♠E, satte øst ind på ♠D og ventede på opspil i bordets ♣ED. Selv uden østs indmelding 
var dette aktuelt langt bedre end at knibe vest for ♣K!   
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Det næste spil er fra sæsonstarten i 3. Division Øst 10. oktober. Bordene i bl.a. Blaksets 
Bridgecenter var blevet udstyret med plexiglasskærme, der var stor afstand mellem dem, og 
hvert bord havde sine egne kort. Endelig var der godt med håndsprit, så alle coronadirektiver 
kunne overholdes. 
 

 
 
I hvert eneste bridgespil er der mange variationsmuligheder, hvor valget af slutkontrakt, mel-
desystem, udspil, spilføring, modspil – samt en god portion held/uheld - kan afgøre det enkel-
te spils skæbne.  
 

Syd giver/  754 
NS i zone   43 
    E32 
   KD854 
  KT6   B92 
 K765  BT98 
 D985  B6 
 63  BT72 

       ED83 
   ED2 
   KT74 
   E9 

   S V  N  Ø 
  1♣* pas 1♥* pas 

1UT* pas  3 UT alle pas Udspil ♦5 
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NS var heldige at spille ”Precision”, hvor syd lovede 15+, nord en ukendt 9-12 hånd, og syd så 
17-19 UT. Det skulle vise sig meget heldigt, da 3 UT sad meget skidt i nord.  
Syd lod løbe til ♦K via ♦B og trak ♣EKD, før øst fik for ♣B. Vest havde lagt ♥5, 6 (syd var lidt i 
nød og lagde ♠3 og ♥2). Øst skulle nu vælge mellem den ”oplagte” ♥B og ♦6. Det blev ♦6 til 
bordets ♦E. På ♣8 lagde syd nu ♠8 og vest ♠6.  
Syd tog så den tabende knibning til ♥D og fik ♥7 retur til ♥E. Igen havde syd fået etableret 
en 3- tabers, 2- vejs slutspilsstrip! Stillingen var: 

  754 
   
    3 
    
 KT   B9 
   BT 
 D9   
    

       ED 
    
   T7 
    

 
♠E, sætte vest ind på ♠K og få for ♦T – eller spille ♦T til ♦D9 og vente på spar tilbage til ED. 
Havde vest spillet ♥B kunne syd stadig knibe for så senere at slutspille vest som angivet. Ved 
5/12 borde sad 3 UT i N efter 1♦– 1 UT – 3 UT med ♥B ud. De gik alle ned. 
 

Syd giver/  654 
Alle i zonen   96 
   EKD43 
   T32 
 T987   D3 
 ED3  B852 
 982  B7 
 EDB  97654 

   EKB2 
   KT74 
   T65 
   K8 

   S V  N  Ø 
      1 UT* pas 3 UT pas 
   pas pas   Udspil ♦2 
 
Syd opvurderede sin hånd til 15 hp og åbnede derfor med 1 UT. Nord havde ”kun” 9 hp, men 
med en god chance for fem stik, så han sprang direkte i udgang. Det glimrende, passive udspil 
gik til ♦D, og syd bad straks om ♠4, der gik til ♠B. Så fulgte ♦T til 9 og K. Syd gik lige hjem på 
♠E før han spillede ♦6 til bordets tre ruderstik. Fra hånden lagde han ♥4, 7. Vest var skviset 
og lagde ♣D, så syd skiftede hest ved at spille ♣2 til ♣K, E. Vest tog også ♣B, men nu måtte han 
spille ♠9 til syds ♠K. Syd slutspillede så endnu en gang vest ved at sætte ham ind på ♠8, hvor-
efter ♥K kunne afslutte den hårde, men flot vundne kontrakt. 
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Vest giver/  E952 
ØV i zonen   T76 
   T54 
   ED6 
 BT864   7 
 94  ED82 
 EB83  D76 
 84  B9752 

       KD3 
   KB53 
   K92 
   KT3 

  Kontrakt: Syd 3 UT, udspil ♠4 
 
En af verdens bedste bridgespillere, Eric Rodwell sad syd i meldeforløbet pas- pas- pas- 1 UT – 
pas – 3 UT. Han var ikke synsk, da han lod ♠4 løbe til ♠K for så at spille ♣3 til ♣D og ♥6 hjem 
til ♥B. Så gik ♣T til ♣E og ♥7 til østs ♥E. Ruderfarven er ”frosset”, da øst ville forære syd et 
stik med et ruderskift, så der kom i stedet ♣9 til ♣K med ♠6 fra vest. Østs pas i tredje hånd 
havde røbet, at han næppe kunne have ♦E, så syd tog ♠D og ♥K, spillede ♠3 til ♠E og satte så 
vest ind på ♠T. Vest kunne også tage ♠B men var nu slutspillet med ♦EB8 tilbage. Det 9. stik 
kom lige så stille på ♦K. Nydeligt ”håndværk”! 
 

Syd giver/  EB 
NS i zonen   B9 
   E742 
   KB954 
 K3   D8642 
 KDT852  74 
 KT86  B5 
 7  T632 

   T975 
   E63 
   D93 
   ED8 

   S V  N  Ø 
      1 ♣ 1♥ 2♥ pas 

2 UT 3♥ 3 UT alle pas Udspil ♥K 
 

Syd stak anden gang hjerter for evt. at bevare ♥6 som frispilskort i et slutspil mod vest! Så 
fulgte de fem klørstik, hvor vest måtte af med ♦68, ♠3 og ♥5. Derfor lagde syd alligevel ♥6 
og ♠5. Nu trak syd ♠E, der jo fældede ♠K, før han fortsatte med ♠B til østs ♠D. Det 9. Stik var 
rejst, men øst ville stadig forsøge at sætte 3 UT, så han skiftede til ♦B. Den faldt syd meget 
usædvanligt fra på! Så kom ♦5 til 9, K, E, og håndens ♦D samt ♠9 bragte totalen op på 10 stik. 
Meget smukt spillet i en kontrakt, hvor der kun var otte stik fra start. 
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En gang imellem kan der være så dårlige forbindelser mellem hænderne, at man ikke kan 
komme over til bordets stik. I sådanne situationer kan en slutspilsskvis være særdeles anven-
delig. Den skal dog være ret speciel, for tanken er, at en modspiller mod slutningen af spillet 
er sat ind og nu ikke har andre kort at spille, end den farve vi ikke havde nogle af. Han er så at 
sige ”vadesten” til bordet, hvorfor skvisen kaldes en stepping- stone squeeze eller på dansk, en 
”vadestensskvis”. 
 
Her kommer der en række gode eksempler på disse skviser – de første i 3 UT: 
 

Øst giver/  K7 
NS i zonen   KDT6 
  B92 
   B732 
 4   EBT832 
 EB97  43 
 T64  D73 
 DT964  85 

   D965 
   852 
   EK85 
   EK 

   V  N  Ø  S 
   -  - 2♦*  D 

2♠  D pas 3 UT 
pas pas pas  Udspil ♣4 
 

Østs multi lovede 4-7 med 5/6- farve i en major. Derefter kunne NS have valgt at straffe 2♠, 
men syd havde en forventning om bedre udbetaling i 3 UT alene i zonen.  
Udspillet gik til ♣K fulgt af ♥2 til ♥D. ♦B fik ♦D med til ♦K, og syd fortsatte med ♠5 til K, E. 
Så kom ♠B til ♠D og ♥5 til ♥T, før ♦9 løb rundt til ♦T. ♣E blev slået væk, og syd tog ♦E8. 
Otte stik var i hus med denne trekorts position: 

   
  K 
    
   B7 
    T83 
 E   
    
 DT   

   96 
   8 
    
    

 
Det 9. stik kunne dog kun nås ved at bruge vest som ”vadesten”. Hun havde valgt at lægge ♥B 
fra EB og ♣DT, så syd blankede bordets ♥K. ♥8 blev spillet til vests ♥E, og hun ”drillede” 
med ♣T, men det var let at stikke med ♣B for det afgørende stik. 4 spillere gik ned, og ved det 
andet bord i vores kamp åbnede øst med 3♠! Den doblede syd, og nord endte i 4♥-2. 
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Nord giver/  EK8 
Alle i zonen   EK84 
   EDB94 
   9 
 72   D643 
 DT763  B2 
 863  KT5 
 E86  T742 

   BT95 
   95 
   72 
   KDB53 

   V  N  Ø  S 
   - 2 ♣ pas 2♦* 

 pas 3♦ pas 3 UT 
pas pas pas  Udspil ♠7 
 

Vests glimrende udspil gik til ♠K fulgt af ♣9 til ♣2 og K. Øst havde markeret lige antal, så vest 
stak straks og fortsatte fint med ♠2 til ♠E. Han bevarede derved fint en sættechance. Selv om 
der var masser af stik, var der ikke forbindelse til at tage dem! Det krævede derfor både held 
og dygtighed at finde vej til det 9. stik.  
Syd besluttede sig for ♦B fra bordet, som vest stak med ♦K for at tage ♠D. Så spillede han ♥B 
til ♥K. Syd tog de fire ruderstik, og før den sidste var stillingen: 
 

   
  E84 
   4 
    
    6 
 DT7  2 
    
 8  T7 

   B 
   9 
    
   KD 

 
Øst lagde ♠6, syd ♣K, og vest ♣8. Nu kom der ♥4 fra bordet, og vest tog stikket på ♥D, men da 
han så returnerede ♥7 vaklede syd ikke og bad om ♥8 fra bordet. Havde øst for resten re-
turneret ♥2 i stedet for ♥B, kunne syd stadig udføre et slutspil efter ♥K. Han kunne spille 
♥4 til østs ♥B, hvorefter øst havde måttet bidrage som ”vadesten” til bordets ♣D. 
Syv af 12 spillere vandt 3 UT, men måske har et par stykker ikke haft behov for at udføre det 
flotte slutspil? 
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Syd giver/  K94 
Ingen i zone   ET872 
   T9 
   954 
 75   EBT86 
 KD53  B964 
 D543  B6 
 T73  62 

   D32 
   - 
   EK872 
   EKDB8 

   S V  N  Ø 

      1♦ pas 1♥ 1♠ 
3 ♣ pas 3♥ pas 
3 UT? pas pas pas Udspil ♠7 
 

Syd havde en svær slutmelding, da 5 mi meget sandsynligt var i risiko for en spartrumfning. 
Aktuelt var der en mirakuløs 6♣ med åbne kort (prøv selv at pusle) – og 3 UT var i stor fare. 
Syd fik første stik på ♠D og tog ♣EK. Øv, der faldt ingen ♣T, som ellers kunne have givet for-
bindelse til bordets ♣9 – og ♥E.  
 ♣ DB8 fulgte, hvor vest lagde de to røde 5’ere og øst ♥694. Syd tog så ♦EK og gjorde status. 
Mon ikke vest ville have valgt ♥K ud fra KDBx? Jo! Øst måtte stadig have ♥B, så syd spillede 
♠2 ”lige op i løvens gab”. Der var fire sparstik, men i sidste stik måtte ”løven” være ”vadesten” 
til bordets ♥E. Både en flot og morsom opvisning. 
 

Syd giver/  K 
Alle i zone   B852 
   T75 
   KDT54 
 84   DT732 
 T7  K964 
 EB983  42 
 B762  E8 

       EB965 
   ED3 
   KD6 
   93 

  Kontrakt: Syd 3 UT, udspil: ♦8 
 

Vest valgte (aktuelt fejlagtigt) det aktive udspil, og syd kvitterede straks ved at bruge ♦T fra 
bordet. Så gik ♥2 til ♥D og ♣9 via ♣B, D til ♣E. Med E8 ville det næppe have hjulpet øst med 
et ellers fint frafald! ♦2 gik via ♦K til ♦E, og vest skiftede til ♠4. Efter ♠K kom ♥5 til ♥E og 
♣3 til ♣T. Syd tog også ♣K, før han gik hjem på ♦D, hvor øst måtte af med ♠7. Vest kunne nu 
kun have ét majorkort tilbage, så syd spillede smukt ♥3 til østs to hjerterstik. Derefter måtte 
øst spille retur fra ♠DT til syds ♠EB. Således blev øst både slutspillet og brugt som ”vadesten” 
til de to sparstik. En flot Stepping-stone-squeeze. 
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Vest giver/  73 
Alle i zonen   94 
   T9654 
   ET97 
 T8654   D 
 K8632  D5 
 D3  K872 
 4  KD8653 

   EKB92 
   EBT7 
   EB 
   B2 

   S V  N  Ø 
       - pas pas 1 ♣  

 D 1♠ 2♦ pas 
2 UT pas 3♦ pas 
3♥ pas 3 UT alle pas Udspil ♣4 
 

Øst stak med ♣D, og syd afblokerede ♣B. Så fulgte ♣8 til ♣9, og ♥9 via ♥D til ♥E. Syd fort-
satte med ♥B til ♥K, og vest skiftede til ♦D til ♦E. Syd fortsatte med ♦B til ♦K, og havde nu 
fire stik på bordet men ingen forbindelser til dem. Øst havde nu kun ♠D tilbage som frispils-
kort, og den spillede øst så fint, men selv med ♠EKB92 faldt syd fra! Han havde nemlig talt sig 
frem til to sikre tabere til vests majorkort – så heller nøjes med ét til øst! Øst var nu slutspillet 
og måtte agere vadesten til bordet ved at spille et minorkort, og så var der pludselig otte stik 
på de seks sidste kort. Flot, flot frafald af syd på ♠D! 
 

Nord giver/  ED5432 
ØV i zonen   K93 
   84 
   ED 
 86   KB9 
 E865  BT742 
 DT97  3 
 874  9632 

   T7 
   D 
   EKB652 
   KBT5 

  Kontrakt: Syd 3 UT, udspil ♥5 
 
Vest fandt fint hjerter ud men dog ikke den sættende ♥E. Efter ♥D tog syd ♦K, gik over på 
♣E og spillede ♦8. Da øst kastede ♥4, så det svært ud. Syd tog ♦E og sendte ♠7 rundt til østs 
♠9 for så at stikke ♣3 med ♣K. ♣BT fulgte med afkast af ♠34. Nu spillede syd ♠T til ♠E og fort-
satte smukt med ♠D til ♠K. Vest kunne vælge mellem at kaste ♥8 og ♦7, men øst kunne kun 
spille hjerter. Aktuelt lagde vest ♥8 og efter ♥E og ♦D fik syd det 9. stik på ♦B. Havde vest i 
stedet kastet ♦7, måtte han have ageret vadesten til ♥K.  
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Foråret og forsommeren blev meget anderledes end de fleste nogensinde havde forestillet sig. 
Stort set alle flyrejser til udlandet var umuliggjort af coronaen, og i mange lande med især USA, 
Brasilien, Rusland og Peru havde mange smittede og mange dødsfald. I Europa var det som be-
kendt Italien og Spanien, der fra begyndelsen var hårdest ramt, men senere kom også Belgien og 
England med ”i toppen”. 
 
Sverige havde ført en meget anderledes politik end i fx Danmark og fandt sig i mange flere døds-
fald end i Danmark. Alt i alt havde den danske regering haft ganske godt held med at få befolk-
ningen med på restriktionerne. 
 
Folk valfartede til ”de hvide telte” for at blive ”Coronatestet”, cafeer og restauranter måtte først 
lukke helt og siden åbne igen med stærkt begrænset adgang. Det blev hverdag for mange menne-
sker med ”Take- away- -20%”. Spillesteder, restauranter og de københavnske hoteller blev hårdt 
ramt, og mange brancher modtog kompensationer fra staten for deres påførte tab.  
 
Hen mod sommerens slutning så det lidt bedre ud i Danmark, og skolerne kunne åbne på næsten 
normal vis. Men i USA havde de passeret 200.000 dødsfald. Men det skulle blive værre igen … vi 
snupper lige en ”vadestensskvis” mere: 
 

Syd giver/  E8 
Alle i zonen   D763 
   K653 
   ED9 
 109753   K64 
 52  B1084 
 D94  E102 
 1065  743 

   DB2 
   EK9 
   B87 
   KB82 

   V  N  Ø  S 
   -  -  - 1 UT? 
  pas 2 ♣ pas 2♦ 
  pas 3♦ pas 3 UT 
  pas 4 UT alle pas  Udspil ♠5 
 
Nords 4 UT var sleminviterende, men syd burde slet ikke have åbnet med 1 UT, da hans hånd 
trods 15 hp vel højst var 13 hp værd (K+R). Derfor skulle vise sig, at selv 10 stik var meget 
vanskelige at skrabe sammen.  
Øst fik for ♠K og fortsatte med ♠6 til ♠E, hvorefter fire gange klør fulgte (♠3 og ♦2 blev ka-
stet). Så trak syd ♥EK og gjorde status. ♦E i plads var jo 50%, men faktisk var der nu 52% 
chance for at de to sidste hjerter sad 1-1! Desuden var der en pæn tillægschance med ♦E hos 
øst. Det var dog så nødvendigt at fjerne den sidste spar først! Syd tog derfor ♠B og spillede ♥9 
til ♥D. Øst havde desværre stadig ♥B, men han blev blot sat ind på denne og måtte til slut 
give bordets ♦K det afgørende stik. 
  



21 
 

Nord giver/  KD 
ØV i zonen   5 
   EB7653 
   ED65 
 109865   43 
 KD9742  83 
 108  KD42 
 -  KB982 

   EB72 
   EB106 
   9 
   10743 

  Kontrakt: Syd 3 UTX, udspil ♠10 
 
Da øst afsluttede det naturlige meldeforløb med en dobling, formodede jeg, at den bad om 
ruderudspil, men vest valgte ♠T. Den gik til ♠D, og det 9. stik så ud til at være meget svært at 
finde, men øst havde ”røbet sig” med sin dobling. Efter ♠K tog syd ♣E og fortsatte med ♣5 til 
♣B. Øst skiftede til ♥8, der gik via ♥B til ♥D, og der kom ♠6 retur til ♠E fulgt af ♠B. Da øst 
kastede ♦2 og ♣8, tonede en lillebitte chance frem!  
Syd trak ♥E og fortsatte med ♣7 til ♣D, K. Vest ville ikke kaste ”stik”, så han droppede den 
”værdiløse” ♦8! Øst spillede sig fri med ♣9 til ♣10, men nu sendte syd ♦9 afsted sammen med 
en lille bøn. ♦10 vestfra blev dækket med ♦B og øst fik for ♦D – blot for at være slutspillet til 
at returnere ruder op i bordets gaffel. Lidt ”hokus-pokus” og 550 hjem. 
 

Syd giver/  5 
NS i zonen   T8432 
   ET 
   KD962 
 EBT83   964 
 KD95  7 
 53  D987642 
 54  73 

   KD72 
   EB6 
   KB 
   EBT8 

   S V  N  Ø 
      1 ♣ 1♠  D pas 
  2 UT pas 3 ♣* pas 

3 UT pas 5 ♣? alle pas Udspil ♣5 
Syd viste 18-19 jævne, og nords 3♣ var krav. Syd burde vel have vist sin 3-f i hjerter men de 
gode spar fik ham til at melde 3 UT. Det fik så nord til at springe i 5♣ som en lillebitte slemin-
vit. Bordet fik for ♣9 fulgt af ♠5 til ♠7, 8. Vest fremturede med ♣4 til ♣B, og syd spillede så ♠K 
til ♣6 via ♠E. Så hjem på ♦K for at tage ♠D og trumfe ♠2 med ♣D. ♦E blev taget, og syd skulle 
vurdere, om ♥Hx sad i øst eller begge hjerterhonnører var bagpå. Grundet indmeldingen bad 
syd om ♥T, der fik lov at løbe rundt til ♥D. Vest var slutspillet! ♠T til dobbeltrenonce eller 
♥tilbage til EB. Ja, 3 UT havde været langt lettere! 
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Øst giver/  8 
Alle i zonen   7654 
   E52 
   KB874 
 DT96   K43 
 ED2  B9 
 98764  DBT3 
 5  D962 

   EB752 
   KT83 
   K 
   ET3 

   V  N  Ø  S 
   -  - pas 1♠ 

 pas 1 UT pas 2♥ 
pas 3♥ pas 4♥ alle pas Udspil ♣5 
 

Syd tog ganske forståeligt imod nords invitation. Han fik første stik på bordets ♣7 og sendte 
♥4 til ♥9, T og D. Vest skiftede til ♦4, og efter ♦K kom ♠E og ♠2 til ♥5. Så gik ♥6 til ♥B, K 
og E, hvorpå vest fjernede to trumfer mere med ♥2 (øst lagde ♦3). Nu fulgte ♣E og ♣T til ♣K, 
hvorefter ♣8, D blev trumfet med ♥3. Der var ingen forbindelse til bordet, så syd måtte spille 
♠5 og håbe det bedste. Øst kom ind på ♠K (♦5 lagt fra bordet) og måtte derefter agere ”vade-
sten” til bordets ♦E og ♣B. Øst burde have lagt ♠K, men så ville syd kunne klare sig med en 
gang krydstrumf mere, hvor vest får stik for ♥2. 
 

Øst giver/  B765 
ØV i zonen   KD3 
   D8732 
   9 
 E   KD943 
 2  1094 
 B1096  K5 
 D876543  KB10 

   1082 
   EB8765 
   E4 
   E2 

  Kontrakt: Syd 4♥, udspil ♠E 
 
Da nord inviterede til 4♥ håbede syd på korthed i spar hos makker, men nu lignede det fire 
tabere. Syd fandt dog efter dybe overvejelser en chance! Efter ♠E skiftede vest til ♣4, der gik til 
♣K, E. Syd trumfede straks ♣2 og trak ♥K. Syd spillede så ♠6 fra bordet til ♠D. Øst ville ikke 
risikere at rejse ♠B til ruderafkast, så han skiftede glimrende til ♥9. Den skulle syd tage 
hjemme med ♥E og så trække resten af trumferne. Øst blev ”strippet” ned til ♠K og ♦K5. Syd 
sluttede så sit ”stripshow” med at spille ♠10 til ♠K for at få ruder tilbage i den splittede gaffel. 
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Syd giver/  EK7 
Alle i zonen   EB4 
   B843 
   952 
 B   642 
 753  KT862 
 EKT96  D72 
 B763  K4 

   DT9853 
   D9 
   5 
   EDT8 

   S V  N  Ø 
      1♠! pas 2 ♣* pas  
   2♦* pas 2♠* pas 

4♠! pas pas pas Udspil ♦K 
 

Kun to ud af 12 spillere i 2. division undlod at melde udgang, da en sund kortvurdering af den 
sjette spar og en singleton gav ”ca. 13 hfp”. Med et kig til zonestillingen var vi i udgang.  
Efter ♦K skiftede vest til ♥7, som øst fik på ♥K. ♦D blev trumfet fulgt af ♠K og så ♦8 til 
trumf! Syd gik nu over på ♠E og trumfede ♦B med ♠T. Øst fik lov til at beholde ♠6, og syd gik i 
stedet over på ♥E for at tage ♥B med ♣8 af. Så brugte syd ♣T på ♣2,4, og vest fik for ♣B. Han 
var slutspillet! Aktuelt sad ♣K i ”plads”, men hvorfor nøjes med 75 % når man med både ♣KB i 
vest kunne få 10 stik på et fint slutspil? Aktuelt vandt alle naturligvis 10 stik.  
  

 ”Hele udstyret” med plexiglasskærm fra 3. divisionskamp 3-10-20. 
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I løbet af sommeren blev tre minkfarme ramt af coronavirus, midt i august havde det spredt sig 
og nogle besætninger måtte aflives. Det blev værre og medio september opstod der frygt for, at 
mink kunne smitte med muteret virus, kaldet Cluster 5. Den 4. november, mens de fleste havde 
blikket rettet mod et særdeles spændende amerikansk præsidentvalg, kunne Mette Frederiksen 
stå frem på et video- pressemøde og meddele, at alle 17 millioner danske mink skulle aflives. En 
dramatisk og vidtrækkende beslutning, der blev effektueret i løbet af godt en uge. Det skulle vise 
sig, at kravet var grundlovsstridigt – ja, det vidste regeringen faktisk godt! Ministeren for land-
brug og fiskeri mm, Mogens Jensen måtte påtage sig skylden og trådte af som minister 18/11. 
 
 
I de fleste foregående slutspil har spilfører været i udgang, men et slutspil kan naturligvis sag-
tens forekomme i delkontrakter. Her er først et par stykker i 3♠: 
 

Vest giver/  7652 
Ingen i zone  75 
   E763 
   E97 
 EDB9   4 
 E863  D2 
 B98  DT542 
 54  DBT86 

   KT83 
   KBT94 
   K 
   K32 

   
 V  N  Ø  S 
1♦ pas 3♦  D 
Pas 3♠ alle pas  Udspil ♣D 
 

Østs glimrende spærremelding fik næsten skubbet NS overbord, men 3♦- meldingen og ud-
spillet hjalp med at placere de fleste major- honnører i vest. Det kunne derfor let ligne mindst 
fem tabere, så nord gik målrettet efter et slutspil. 
Han stak med ♣K afblokerede ♦K, spillede ♣3 til ♣E og trak ♦E med afkast af ♣2. Så gik ♥7 til 
♥B, der holdt! Nord fortsatte smukt med ♥K, der fik både ♥E og D med. Vest spillede ♥6, 
som nord trumfede med ♠7, for at se øst kaste ♣6. Nord så nu kraftigt lys for enden af tunne-

len – og det var ikke et modkørende tog       Han spillede ♠2 til ♠8 og ♠9 og trumfede så vests 
♥3 med ♠5. Nu gik ♦6 til syds ♠3 og bragte vest ned på ♠EDB. Nord ”bad om” ♥9 til ♠B men 
fik så det afgørende 9. stik på ♠K. 
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Nord giver/  T9543 
Ingen i zone  T2 
   643 
   ED5 
 7   D 
 EB98  D76543 
 EB97  D85 
 KT74  B63 

   EKB862 
   K 
   KT2 
   982 

   V  N  Ø  S 
   - pas pas 1♠ 
   D 2♠ 3♥ 3♠ 
  pas pas pas  Udspil ♠7 
 
Efter ♠E gik ♥K til ♥E og ♥B til trumf. Så tog syd klørknibningen med ♣D, trak ♣E og spillede 
sig fri med ♣5. Øst fik selvfølgelig lov at være inde på ♣B for at spille ruder igennem syds hånd. 
Det var dog lige meget, hvilken han valgte, for den aktuelle ♦D blev stukket af ♦K, E, hvoref-
ter vest måtte give syd det afgørende stik på ♦T. Det ”uappetitlige” alternativ ville være at 
spille et ”blødt” kort til dobbeltrenonce, hvor en rudertaber så kunne kastes. 
 
De næste ”delere” er fra en stor parturnering, der pga. ”corona” blev afviklet på nettet: 
 

Vest giver/  KD42 
Ingen i zone   94 
   7432 
   D95 
 E76   T9 
 73  EDT62 
 9865  KDT 
 BT43  K72 

       B653 
   KB85 
   EB 
   E86 

   V  N  Ø  S 
  pas pas 1♥ 1 UT 
  pas pas pas  Udspil ♥7 

 
Syd havde kun 14 hp men var glad for hjerterholdet – og så var det jo parturnering! Derfor 1 
UT. Udspillet gik via ♥D til ♥K fulgt af ♠5 til ♠E og ♥3 til ♥E. Så kom ♥6 til ♥8, ♠3 til ♠D, 
♠4 til ♠B og ♠8 til ♠K, hvor øst måtte af med de to ”bløde” 2’ere.  
Syd havde for længst set, at der mindst var 9 stik i en sparkontrakt, så det var derfor vigtigt at 
få to overstik i 1 UT! Han spillede ♦3 hjem til ♦E via ♦D og tog sin ♥B. Så spillede han ♦B til 
østs to ruderstik, men så var øst slutspillet. Han måtte returnere ♣7 fra K7 til syds splittede 
gaffel. 9 stik og en ren top. 
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Vest giver/  EB9 
ØV i zonen   BT2 
   EK82 
   E96 
 62   KT753 
 EK8764  D9 
 T76  54 
 72  KD84 

   D84 
   53 
   DB93 
   BT53 

   V  N  Ø S 
      2♥  D pas 2 UT* 
  pas 3 ♣ Pas 3♦  alle pas  Udspil ♥K 

 
Efter vests svage 2- åbning gik nord forsigtigt til værks. Da syd meldte 2 UT (Lebensohl), der 
bad om 3 ♣, modstod nord fristelsen til at vise en stærk hånd. Syd lagde sig så i 3♦, der skulle 
vise sig at være rigelig højt. Efter ♥K skiftede vest til ♠6, der løb til ♠K. Så kom ♥D til ♥E, og 
vest spillede ♥6 til ♦9 over ♥B og østs ♦4. Der var matematisk 76 % chance for en klørhon-
nør i plads, men næppe efter vests åbning – og hvorfor nøjes med det? Syd tog ♦D og spillede 
♦3 til ♦E og ♦8 til ♦B. Så gik ♠4 til ♠E og ♠B til ♠D. Nu sendte syd ♣B rundt til øst, og han 
havde ikke andre kort tilbage end klør og måtte returnere klør til bordets gaffel. En del NS- 
par var kommet for højt, og 110 gav en delt top. 
 

Syd giver/  E987 
Ingen i zone  3 
Hold  EK962 
   K75 
 65   DT42 
 EKD62  BT95 
 5  87 
 DT863  E94 

   KB3 
   874 
   DBT43 
   B2 

    S  V  N  Ø 
      pas 1♥  D 2♥ 

3♦ pas pas 3♥ 
pas pas 4♦ alle pas Udspil ♥K 

Øst legede med ilden, da han meldte 3♥, men 5♦ var næppe med odds, så N konkurrerede 
blot i 4♦. Vest skiftede til ♦5, og efter ♦T trumfede syd ♥7, gik hjem på ♦B, trumfede ♥8 
højt og trak den sidste trumf. Så bad syd om ♠9 – og huskede det der med knibninger! ♠D i vest 
og ♣ED i øst ville være lig med nedgang, og i 4♦ havde syd råd til at spille safe og kun knibe, 
hvor den farlige hånd ikke kom ind! Han stak derfor med ♠K og sendte ♠B rundt til østs ♠D. 
Øst var nu slutspillet: Spar til bordets E8? ♥9 til dobbeltrenonce? Eller tage ♣E og give syd 
stik på ♣K? I alle tre tilfælde havde syd de krævede 10 stik. 
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Nord giver/  EK93 
Alle i zonen   K98 
   B764 
   B10 
 105   72 
 D72  EB1064 
 D1053  K8 
 E865  KD43 

   DB864 
   53 
   E92 
   972 

   V  N  Ø  S 
   - 1♦ 1♥ 1♠ 

2♥ 2♠ alle pas  Udspil ♠5 
 

Sølle 8 stik skulle syd have i sin 2♠, men det var svært nok, da der var 6 tabere! Syd stak med 
♠K og spillede ♣B til østs ♣D. ♠2 blev taget med ♠D, og syd forsøgte ♥3 til ♥K, E. Øst fortsatte 
med ♥B og dernæst ♥4 til trumf sydpå. ♣7 blev spillet til ♣10, D, og øst spillede nu ♣4 til 
bordets ♠9. Syd spillede så ♦4 fra bordet. Øst kunne nu vælge mellem pest og kolera! Lagde 
han ♦8, ville syd efter ♦E returnere ♦2 til ♦K, og øst ville være tvunget til at spille til dob-
beltrenonce i en af de bløde farver. Altså skulle ♦K afblokeres under ♦E, men så kunne syd jo 
blot spille op mod ♦B7 efter ♦E. 8 fine stik. 
 

Nord giver/  BT8 
NS i zonen   B9865 
   D42 
   B6 

 975   ED43 
 T73  4 
 B86  KT93 
 EKT7  D982 

       K62 
   EKD2 
   E75 
   543 

   V  N  Ø  S 

   - pas 1♦ 1 UT 
  pas 2♦ pas 2♥ 

pas pas pas  Udspil ♣K 
 
1 UT havde måske været lettere at vinde, men nord overførte helt normalt til sin 5-f i hjerter. 
Vest tog også ♣E, før han skiftede til ♠5, der gik via ♠T til ♠E. Øst skiftede til ♥4, der løb til 
♥8, og syd spillede ♦2 hjem til ♦E. Så blev ♣5 trumfet med ♥B og ♥EK trukket (Ø lagde 
♣D). Nu tog syd ♠K og spillede ♠6 til østs ♠D. Denne havde ♦K93 tilbage og måtte give bordets 
♦D det afgørende 8. stik. Det havde ikke hjulpet øst at beholde et sort kort, der blot ville have 
været spillet til dobbeltrenonce. 
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Lad os se et par mulige slutspil i slemmer. I den første havde vest meldt spar og i det følgende 
doblet et cue-bid i spar:  

Nord giver/  102 
ØV i zonen   KB962 
   9 
   EK1075 

 EDB963   84 
 3  10874 
 K10532  B86 
 B  9865 

   K75 
   ED5 
   ED74 
    D43 

  Kontrakt: Syd 6 UT, udspil ♣B 
 
Efter 1♥– 2♦ meldte vest 2♠, men syd var alligevel sleminteresseret. Der blev inviteret og 
cue-biddet, men ♠K og ♦ED skulle beskyttes, så syd valgte meget optimistisk 6 UT.  
Vests indmelding ”placerede” ♦K hos ham, så en knibning ville næppe være vejen frem. Syd 
tog sine fem klørstik (afkast ♠5 og ♦4) og fortsatte med hjerterfarven. Før bordets sidste 
hjerter havde syd ♠K5 og ♦ED. Vest havde ♠EB og ♦K5. Syd havde planen klar, da han kaste-
de ♠7 på ♥9. Vest kastede ♠B, men blev øjeblikket efter sat ind på ♠E og måtte returnere ru-
der op i syds gaffel. 
 

Syd giver/  E42 
Ingen i zone   K75 
   E853 
   KD4 
 7   KD865 
 D3  T6 
 DBT42  K97 
 BT862  953 

       BT93 
   EB9842 
   6 
   E7 

  Kontrakt: Syd 6♥, udspil ♠7 
 
Syd havde vist to esser uden ♥D, og øst var undervejs uhyre venlig med at doble 3 Sp. Det på 
trods så syd ikke andre chancer end at dykke med ♠2 til ♠D, men nu kunne øst vælge at give 
vest en trumfning eller blot vente på endnu et sparstik. Én ned.  
Straks efter spillet så den mangeårige 1. divisionsspiller fra Århus, ”jap20” sit fantastiske al-
ternativ. Han skulle have stukket med ♠E, ♥5 til ♥E, ♦6 til ♦E, ♦3 til ♥2, ♥4 til ♥K og ♦5 
til ♥8. Så følger ♣EKD med afkast af 9. Med fire kort tilbage beder syd nu om ♦8 og kaster ♠T 
fra hånden. ”Taber på taber” – og vest må nu spille til dobbeltrenonce, hvor syd kan trumfe 
med ♥7 samtidig med, at ♠B kastes fra hånden.  
Den eminente spilleplan havde været dejlig at se straks (og 3 ♠RD kunne have givet 960!). 
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De næste to eksempler i 4 ♥krævede en ekstra dygtig spilfører, der var nødt til at slutspille 
en modspiller to gange. I det første spil sad trumferne endda uheldigt 5-0: 
 

Syd giver/  ED2 
Ingen i zone   B975 
   B5 
   K762 
 9653   B63 
 -  K5432 
 ED10963  742 
 B108  D7 

   K108 
   ED108 
   K8 
   E954 

  Kontrakt: Syd 4♥, udspil ♣B 
 
Vest havde på 1 UT vist en ukendt 6-farve med 2 ♣(Capelletti), og nord doblede som Stayman. 
Det var hurtigt tydeligt, at vests farve var ruder, sandsynligvis med ED i toppen. Syd stak med 
♣K og sendte ♥9 rundt. Syd spillede nu ♣2 til ♣E og så ♣8 vestfra. Med fire tabere skulle der 
ske noget ”drastisk”, så syd tog ♠EKD og satte vest ind på ♣10! ♦E ville forære kontrakten, så 
vest forsøgte sig med ♠9 til dobbeltrenonce. Syd trumfede med bordets ♥7, hvor både øst og 
syd kastede ruder. Nu fulgte ♦5 til ♦K, E, og ♦D måtte øst nu trumfe med ♥3. Syd trumfede 
over med ♥10 og spillede sig fri med ♣9 til østs ♥4.  
Til slut måtte øst så give syd for ♥ED. 
 

Syd giver/  954 
Ingen i zone   D74 
   E9873 
   65 
 K107   8632 
 E1062  9 
 B  KD10542 
 KB987  43 

   EDB 
   KB853 
   6 
   ED102 

  Kontrakt: Syd 4♥, udspil ♠K 
 
Øst havde med en dobling lovet 4-farve i spar og 4+ ruder. Vest var i et dilemma men troede 
mest på en tophonnør hos øst og valgte det (over-)aktive sparudspil med længde i trumf. Syd 
stak med ♠E men var langt fra hjemme endnu. Han spillede ♥B til ♥E og fik ♠10 tilbage til 
♠D. ♥3 gik til ♥D (syd havde læst vests fordeling som 3-3-2-5), og syd gik hjem på ♠B, før 
han spillede ♦6 til ♦E og ♥7 til ♥K. Så blev vest sat ind på ♥10. Der kom ♣7 til ♣10, men 
syd spillede blot ♣2 tilbage. Vest var så slutspillet endnu en gang med klør til ED. Syd var i 
samme udgange ved det andet bord men gik ned i begge. 
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Den 6. november gik hele bridge- Danmark i chok, da vi erfarede, at et af de allerstørste talenter 
på den danske bridgescene var død. Søren Bune, der både var verdensmester, 1. divisionsspiller 
og landsholdspiller med stort potentiale, blev kun 19 år. En frygtelig tragedie for hans to søstre 
og forældre, der alle er dygtige bridgespillere. 
 
Ude i verden nægtede Donald Trump at anerkende sit nederlag til Joe Biden, hvor han i dagevis 
på bedste ”fake- news” vis påstod, at der svindlet med stemmerne. Selvsamme Trump må siges at 
have haft en uheldig hånd med at håndtere pandemien, og USA nåede et svimlende dødstal på 
over 250.000. 
I Europa ligger Belgien relativt højest i hele verden med ca. 16.000 døde. Schweitz har i løbet af 
november fået en kraftig stigning og har med deres 8 mill. indbyggere 2500 døde, da de har fulgt 
den, samme ”model” som Sverige med ”halvåbne” samfund. Danmark lige har kun lige rundet 
800 døde. 
 
 
Som tidligere nævnt kan man ved at dobbeltknibe få succesraten bragt helt op på 76 %. Det er 
ikke så ringe, men hvis man i mulighed for at afslutte sit spil med dobbeltknibningen, vil suc-
cesraten på forunderlig vis bringes op på 100 %! Det kræver dog, at man får øje på slutspillet. 
De to følgende spil er fra et af vore landsholds træningskampe mod navnkundige Jimmy 
Cayne på BBO. 
 

Syd giver/  D87 
Alle i zone   ET86 
   ET96 
   B2 
 EBT95   K4 
 75  KB42 
 873  B4 
 953  T8764 

       632 
   D93 
   KD52 
   EKD 

   S V  N  Ø 
  1 UT pas 3 ♣* pas 

3♦* pas  3 ♠* pas 
3 UT pas pas pas Udspil ♠B 
 

Den danske spilfører faldt fint fra til ♠B, og i stik to kom øst ind på ♠K. Der kom skift til ♣4 til 
♣E, og syd tog ♦KETD, hvor vest lagde ♥5 og øst ♣7 og ♥2. Syd indledte nu dobbeltknibnin-
gen i hjerter med ♥D rundt til ♥K og fik ♣7 tilbage til ♣K. 
Havde syd i stedet valgt ♥3 til ♥T, B, ville han bevare forbindelsen hjem til ♣D efter en forny-
et hjerterknibning. Men nu var syd tvunget til at tage ♣D før den anden knibning i hjerter, og 
så fik øst både et hjerter- og et klørstik.  
Det var en uheldig spilføring, da syd faktisk også kunne have taget ♣KD, før han sendte den 
første hjerter rundt. Øst ville kunne tage et klørstik, men ville så være slutspillet og skullet 
spille hjerter retur i bordets hjertergaffel.  
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I det næste spil var Cayne slutspillet (næsten) hele tre gange!  
 

Vest giver/  EB96 
Ingen i zone   B854 
Drejet 90 gr.  B9 
   T85 
 D4   KT72 
 KD6  93 
 K8732  T654 
 D74  962 

   853 
   ET72 
   ED 
   EKB3 

  V  N  Ø  S 
      1♦ pas pas 2 UT  

pas 3 ♣ pas 3♥ 
pas 4♥ alle pas  Udspil ♦2 

 
I fjerde hånd spiller de fleste med, at 1 UT kun lover 11-14, og derfor viste springet til 2 UT 
18-19 hp og ikke de to laveste! 
Efter Stayman var ”HC” naturligt i den meget hårde udgang. ♠D var vel bedst, men ikke let at 
se, så det blev ♦2. Efter ♦D fortsatte syd med ♠3 til 9, T og fik ♣6 tilbage til ♣E. Så fulgte ♦E 
og ♠5 til D, E, før ♥4 løb til ♥D over ♥T. Slutspillet var nu alvorligere, men 4 ♥kunne stadig 
sættes med ruder til dobbeltrenonce, men hvem har lyst til det? Vest valgte i stedet ♣D til HC´s 
♣K. Han trak så ♥E og stillingen var nu: 
 

  B6 
  B8 
    
   T 
    K7 
 K   
 K83  T5 
 7  9 

       8 
   72 
    
   B3 

 
 
Syd gik over på ♣T, før Cayne blev sat ind på ♥K. Alle gode gange tre, hvor vest de to første 
gange havde en lille smutvej til at sætte kontrakten, var der nu kun rudere tilbage på hans 
hånd. Bordet kunne trumfe og hånden slippe af med ♠8. Det gav 420 hjem i varmen, hvor Ver-
sace var i 3♥på nords hånd og gik to ned efter ruderudspil! 11 imp til Danmark på vejen til 
den samlede sejr på 28-14. 
 
Lad os fortsætte med lidt forskellige former for slutspil i 4 MA- kontrakter: 
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Syd giver/  KD1065 
Ingen i zone   K106 
   1065 
   D10 
 83   972 
 9842  B75 
 KB  D98 
 KB643  E852 

   EB4 
   ED3 
   E7432 
   97 

   S  V  N  Ø 
  1 UT pas 2♥* pas 
  2♠ pas 3 UT pas 
  4♠ pas  pas pas Udspil ♥4 
 
Efter syds 1 UT åbning og nords overføring, valgte syd helt normalt majorudgangen. De tre 
esser og den lange, tynde ruderfarver egnede sig klart bedst til en farvekontrakt.  
Nords hånd lignede mere en sans-kontrakt, og ved det andet bord sprang nord direkte til 3 
UT. ØV tog så de første fem stik i klør.  
Det lignede også nedgang i 4♠ med to tabere i begge minorfarver, men syd brugte lidt ekstra 
tid på sin planlægning og så en chance! Han fortsatte efter ♥E med ♣7, som vest tog med ♣K 
for at fortsætte med ♥9. Syd stak med bordets ♥K og fortsatte køligt med ♣D til østs ♣E. Øst 
spillede ♥B til syds ♥D, og først nu tog syd ♠EK. Den tredje trumf måtte vente! I stedet spil-
lede syd ♦E og fortsatte med ♦2 til vests ♦K.  
 
Stillingen efter ♦E var: 
 

  DT6 
   
   T6 
    
    9 
 8   
 K  D9 
 B64  85 

   B 
    
   7432 
    

 
Som håbet var vest nu tvunget til at spille et ”blødt” kort til dobbeltrenonce, hvor ♦10 kunne 
kastes fra bordet og ♠B bruges som trumf fra hånden. En ruder blev så trumfet med ♠10 og og 
efter ♠D klarede ♠6 det sidste stik. Syd havde udført en smuk en partiel elimination. 
 
Sådan et ”strip- show” kan vi godt tåle at se et mere af: 
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Nord giver/  B1063 
Ingen i zone   E6 
   K10542 
   E3 
 K52   ED 
 DB10984  532 
 B3  86 
 B7  K109864 

   9874 
   K7 
   ED97 
   D52 

   V  N  Ø  S 
   - 1♦ pas 1♠ 

pas 2♠ pas 2 UT 
pas 4♠ alle pas  Udspil ♥D 
 

Syds inviterende 2 UT var helt optimal, og igen var beslutningen vanskelig for nord. Han valg-
te med de to ”løse” esser at springe i 4♠, hvor 3 UT i N faktisk ville have været en fin kontrakt 
med ♣K i øst. Nå, syd havde så atter fire tabere, men igen kom syds kendskab til elimination 
ham til gode. Han stak med ♥E, gik hjem på ♥K, trak ♦ED, (pustede lidt) og fortsatte med 
♠4. Øst var hjælpeløs. Han måtte stikke, og hvis ØV ikke skulle nøjes med to sparstik måtte øst 
returnere klør (eller ♥5 til dobbeltrenonce). Syd stak med ♣D fra hånden og havde således 
kun tre trumftabere. Disse to fine spil gik begge ned ved det andet bord. 
 

Syd giver/  B 
NS i zone   654 
   ED987542 
   E 
 E9865   10743  
 K109  87 
 B  K6 
 10943  KB875 

   KD2 
   EDB32 
   103 
   D62 

   S  V  N  Ø 
  1♥ 1♠ 2♠ 3♠ 

3 UT pas 4♥ pas 
pas pas   Udspil ♣10 
 

Hvorfor makker flyttede 3 UT til 4 ♥står hen i det uvisse, og ØV undlod fornuftigt at ofre (her 
ville S muligvis forsøge 4 UT!). Efter ♣E gik ♥4 til ♥D, K, og der kom mere klør til ♥5 på bor-
det. Syd spillede så ♠B til vests ♠E og hun fjernede nu den sidste trumf på bordet. Det var må-
ske smart nok, men syd vidste bedre. Han tog også vests ♥9 fulgt af de to sidste trumfer samt 
♠KD. På den sidste måtte øst lægge ♣B! I stedet for at knibe i ruder satte syd så øst ind på ♣K, 
hvorefter denne måtte returnere ruder tilbage i gaflen. Flot slutspil. 
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Nord giver/  D73 
Alle i zonen  DB753 
   75 
   E52 
 KBT86   95 
 2  E94 
 K8  BT9632 
 DB864  T7 

       E42 
   KT86 
   ED4 
   K93 

   V  N  Ø  S 
    - pas pas 1 UT 

2♠* 3♥ pas 4♥ 
Pas pas pas  Udspil ♠9 

 
Vests indmelding lovede mindst 5-4 i spar og en minor (Cappeletti), og nords 3♥var krav, da 
NS spillede med Lebensohl. 
Første stik blev dykket til ♠K, og der kom ♠6 til ♠D. Så gik ♥3 til ♥E og øst spillede ♣7 til ♣B, 
E. Nu trak nord ♥KD, hvor vest lagde ♣8 og ♠B. Nord spillede så ♣2 til ♣K og trak ♠E, før han 
spillede ♣9 til vests ♣D. Før det sidste stik var stillingen: 
 

   
  B7 
   75 
   5 
 8    
    
 K8  BT932 
 D4   

    
   T 
   ED4 
   9 

 
Vest var håbløst slutspillet og måtte enten spille et sort kort til dobbeltrenonce eller ♦8 op i 
syds gaffel. Det endte med ♣4 til trumf med ♥T på bordet, mens nord kunne kaste ♦5.  
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Nord giver/  EB964 
Ingen i zone  B762 
   5 
   E94 
 5   KT7 
 KD9  T43 
 KT9863  DB42 
 DBT  832 

   D832 
   E85 
   E7 
   K765 

   V  N  Ø  S 
   - pas pas 1 ♣ 
  1♦  D 2♦ 2 ♠ 
  3♦ 4 ♠ alle pas  Udspil ♣D 
 
Udspillet gik til ♣K, og syd sendte ♠D rundt til ♠K og fik ♥3 tilbage til vests ♥D. Så gik ♣B til 
♣E, ♦5 til ♦E og ♦7 til ♠9. Syd spillede så ♠EB, hvor vest lagde ♦3T.  
Syd havde set sin chance med et slutspil og klørfarven 3-3, så der kom ♣9 fra bordet til ♣T, og 
vest var færdig. Hjerter fra K9 ville være til den splittede gaffel og ♦K til dobbeltrenonce. Li-
gegyldigt hvad, blev håndens ♣7 det afgørende 10. stik.  
 
I det næste eksempel var det 11. stik på spil: 

Syd giver/  1072 
Alle i zonen   43 
   D7 
   EK9653 
 B9643   KD 
 K10985  72 
 K104  86532 
 -  10874 

   E85 
   EDB6 
   EB9 
   DB2 

   S  V  N  Ø 
  1 ♣ 2 ♣* 5 ♣  D 

pas pas pas  Udspil ♠6 
 

Vest viste (for hårdt!) begge majorfarver med 2♣, og øst doblede derfor slutkontrakten. Syd 
stak ♠D med ♠E og trak fire gange trumf med ♠5 kastet fra hånden. Vest havde kastet ♠43, ♥5 
og ♦4, og syd ville presse vest en smule mere med ♣9. Han kastede selv ♠8 og så en ”langsom” 
♦10 vestfra. Så kneb syd til ♥B, og efter ♥K kom der ♠9 til ♠K. Der kom så ♦5 østfra. Syd 
gjorde status. Han valgte at spille på den åbenbare chance, at vest var slutspilsskviset og hav-
de været tvunget til at blanke ♦K for ikke at rejse et ekstra stik til syd i major. Syd gik op på 
♦E og fik den blanke ♦K med vestfra. Ved det andet bord havde syd uden sved på panden 
taget 10 stik i 3 UT, så der var blot 3 imp i bonus for den fine spilføring. 
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I det næste spil havde syd spottet et taber- på- taber slutspil: 
 

Vest giver/  B753 
Alle i zone   8764 
   ED4 
   65 

 4   98 
 D953  ET2 
 B763  K95 
 DB43  K9872 

       EKDT62 
   KB 
   T82 
   ET 

  V  N  Ø S 

  pas pas pas 1 ♠ 
  pas 3 ♣* pas 4 ♠ 
  pas  pas pas  Udspil ♠4 
 
Nords 3♣ viste 4-f i spar og 6-9 hp (Bergen), og syd forsøgte naturligvis zoneudgangen i en 
holdkamp. Der kunne dog meget let være fire tabere. Syd stak med ♠B og spillede straks ♥4 
fra bordet. Han fornemmede en lille tøven østfra og fastholdt sin beslutning om ♥K. Han spil-
lede så ♥B til østs ♥E, og der kom ♠9 til ♠D. Det hastede stadig ikke med ruderknibningen – 
måske kunne ØV tvinges til at hjælpe? Syd trak i stedet ♣E og spillede ♣T til vests ♣B. Vest re-
turnerede ♥D, som syd trumfede med ♠E for at bevare ♠6 som overgang til bordet på ♠7! 
 
Syd var nu på bordet i denne stilling: 

  5 
  8 
   ED4 
    

     
 9   
 B73  K95 
 D  K9 

   K2 
    
   T82 
    

 
Han havde smukt set sin mulighed for helt at slippe for ruderknibningen ved nu at spille ♥8. 
Hvis øst havde haft ♥9, ville syd have kastet ♦2 – taber- på- taber – og øst ville så være tvun-
get til at returnere ruder op i bordets gaffel eller at spille klør til dobbeltrenonce, hvor ♦8 
kunne være kastet, mens bordet trumfede. Nu kastede øst desværre ♣9, så syd besluttede sig 
for at trumfe og spille ♦2 til ♦D. Da den blev stukket med ♦K, og ♦5 kom retur spillede syd 
på fordelte honnører og nøjedes med ♦8. Dén krævede ♦B under ♦E, og syd kunne nu med et 
suk og et smil tage de to sidste stik på ♠K og ♦T. 
 



37 
 

Damelandsholdstruppen har trænet utrætteligt hver tirsdag gennem det meste af corona- pan-
demien mod forskellige andre landshold. Især Lone Bilde/ Helle Rasmussen har stillet op og givet 

uglerne ”smæk for skillingen”. Her ses de uden mundbind, sprit og skærm       fra en landskamp 
mod Holland i 2018 … den gang, man kunne få et kram for et godt spil …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 1. dec. lavede Helle Rasmussen denne ”Stepping- stone- squeeze” mod Grækenland: 
 

Vest giver/  ED853 
ØV i zonen  874 
Drejet 180°  B6 
   E94 
 K94   T762 
 9  EB62 
 KDT983  42 
 653  KB2 

   B 
   KDT53 
   E75 
   DT87 

   V  N  Ø  S 
  2♦ 2♠ pas 3 UT 
  Pas pas pas  Udspil ♦K 
 
Helle faldt fra på både ♦K og ♦D før hun stak ♦T og sendte ♠B rundt. Så fulgte ♥D, og den 
stak øst fejlagtigt for at returnere ♥2 til bordets ♥7. Der fulgte en ♥8 til ♥T og ♥K5. Bordet 
havde nu ♠E og ♣E94 og øst ♠T og ♣KB2, så Helle spillede ♣7 til ♣E og ♣4 tilbage via ♣B til ♣D. 
Det var otte stik uden forbindelse til bordets ♠E. Dvs. øst blev sat ind på ♣K og måtte være 
vadesten til bordets ♠E. Ved det andet bord gik grækerne ned i 4 ♥og Danmark endte med at 
vinde kampen 39-18. 
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Nord giver/  ED104 
Alle i zonen   54 
   87 
   KB953 
 B732   K93 
 KB8  10762 
 104  KD953 
 10864  E 

   86 
   ED93 
   EB62 
   D72 

   V  N  Ø  S 
   - pas 1♦ 1♥ 

pas 1♠ pas 1 UT 
pas 2 UT pas 3 UT 
pas pas pas  Udspil ♦10 
 

En oplysningsdobling så forkert ud, så syd valgte at melde 1♥. Da nord inviterede i zonen, 
håbede syd, at de vitale nøglekort sad i plads – og gik i udgang. Vest kunne faktisk have sat den 
med sparudspil – eller en lille ruder, men nu fik syd en chance. Syd fik for ♦B og spillede ♣2 til 
B, E. Øst slog ♦E væk, og syd fortsatte med ♣D og tre gange klør mere (markeret knibning til 
♣9). Øst havde kastet ♠3 og ♥762, så syd fortsatte med ♥4 hjem til ♥E! Ikke knibe? Nej, da. 
Øst havde vist alle sine hjertere – han åbnede jo med 1♦! Med 7 stik i ”posen” og kendskab til 
kun 9 hp hos øst, var det ganske enkelt at spille ruder til østs 3 ruderstik og vente på at få spar 
tilbage i bordets spargaffel – ikke? 
 

Syd giver/  1085 
Ingen i zone   752 
   B65 
   KD107 
 EK74   B932 
 EB1043  96 
 2  D9843 
 B52  64 

   D6 
   KD8 
   EK107 
   E982 

   S  V  N  Ø 
  1♦ 1♥ pas pas 
  2 UT pas 3 UT alle pas Udspil ♠K  
 
Da øst lagde ♠3, kom vest lidt i vildrede og skiftede til ♥B. Det gav syd en chance. Han tog ♦K, 
♣KE, ♣D og ♣10 (♠4, ♠2 og ♦3 i afkast) før ♦B blev dækket af D og ♦E. Der var stadig kun 8 
stik, men syds eneste chance var at returnere ♠D til vests ♠E. Hun skulle nu gætte (eller ”læse” 
østs afkast) – og gjorde forkert, da hun tog ♥E. Så blev øst sat ind på ♠B, og syd fik rest på 
♦10 og ♥D. Gaver er velkomne – især i december! 



39 
 

Syd giver/  K8 
ØV i zonen   ED4 
   7632 
   B963 
 DB7642   109 
 K9732  106 
 9  K1084 
 10  KD852 

   E53 
   B85 
   EDB5 
   E74 

   S  V  N  Ø 
  1 UT 2♦* 3 UT alle pas Udspil ♠D 
 
Vests 2♦ viste begge majorfarver – givetvis mindst 5-5 alene i zonen. Syd valgte at dykke ud-
spillet på begge hænder, og efter ♠K i stik to fulgte ♦2 til ♦B og ♥5 til ♥D. Så gik ♦3 til ♦D. 
Vest var markeret med højst to klør, så syd trak ♣E. Da ♣10 dukkede op, fortsatte syd med ♣4 
til 9, K og fik ♦K retur til ♦E. Det svære slutspil var nu meget enkelt, da syd kunne ”strippe” 
øst for frispilskort ved at trække ♠E, gå over på ♥E og sætte øst ind på ♦10. Tilbage var der 
blot at vente på det 9. stik på ♣B.  
Som du måske har bemærket, kunne syd godt stikke ♠D, knibe i ruder- hjerter- ruder, trække 
de sorte esser og slutspille vest i spar i stedet for, men syd gik ned ved det andet bord! 
 

Syd giver/  EB82 
NS i zonen   K64 
   B8 
   ED63 
 974   D106 
 872  ED10 
 1075  D963 
 B985  1074 

   K53 
   B953 
   EK42 
   K2 

   S  V  N  Ø 
  1♦ pas 1♠ pas 
  1 UT pas 3 UT alle pas Udspil ♣5 
 
Udspillet gik via ♣10 til ♣K, og syd forsøgte med ♦2 mod ♦B. Øst stak med ♦D og returnere-
de ♣7 til ♣D. Syd tog så ♠K og kneb til ♠B. Den tabte også til en dame østpå. Øst fortsatte hel-
digt med sin sidste klør til ♣E, hvor en synsk ruder faktisk kunne have forhindret det senere 
slutspil. Syd tog ♠E og den rejste ♠8 (♥ 10, 3 og 2 kastet), før han fortsatte med ♦8 til ♦K. Syd 
trak også E med ♥4 af. Syd gjorde nu status og besluttede sig for at sætte øst ind på ♦9! Øst 
måtte så til slut spille ud fra ♥ED og sikre syd det 9. stik på bordets ♥K. Med 29 hp var der 
var mange veje til 9 stik, og syd traf et par skidte valg i indledningen men sluttede med manér. 
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Et alvorligt stigende smittetryk fik regeringen til at nedlukke 38 kommuner pr. 9/12 – især om-
kring hovedstaden. Der har de seneste uger været markant flere smittede (over 2000 pr. dag), 
men dødstallet dog kun lige gået over 900. Eleverne fra 5.- 9. klasse og øvrige undervisningsste-
der er lukkede, og caféer samt biografer er lukkede. I England fik den første patient Pfizers vac-
cine, der skal opbevares ved hele -70°.  
 
Divisionskampene i bridge 9-10/1 2021 samt DM for seniorhold senere i januar er aflyst. Vi går 
nu julen i møde med ”anbefalinger” om kun at være nærmeste familie samlet.  
Lad dette være afrundingen på min lille ”coronakrisegennemgang”. 
 
 
Det næstsidste slutspil i dette skrift er fra en af mange træninger på BBO med ”Thorvald”, 
”Schultz112” og fampaaske”. Spillet udtrykte manglende tillid både til min makker (sidst-
nævnte) og til førstnævntes ”slemskud”: 
 

Vest giver/  B7 
Ingen i zone  KB9862 
   732 
   B3 
 953   - 
 7  DT4 
 BT4  ED9865 
 D86542  KT97 

   EKDT8642 
   E53 
   K 
   E 

  V  N  Ø  S 
       - 2♥ 3♦ 4 UT 
  Pas 5 ♣ pas 6 ♠  alle pas Udspil ♥7 
Jo, jo, makker havde da ”fortalt”, hvad der skulle ud for at sætte slemmen, men lysten til 
singeltonudspil var for svær at undertrykke. Det kunne jo være, at makker havde ♥E. Nej, 
dette kort tog i stedet stik for syd over B, D, hvorefter ♠B, ♠E og ♠K blev trukket. Syd tillod sig 
nu at ”claime” 12 stik! – med beskeden om, at øst ville blive stripskviset til denne slutning: 
 

  
   K9 
   7 
   B 

   
    T4 
 BT  E 
 D8  K 

       T 
   53 
   K 
    

Efter ♠T vil øst blive sat ind på ♦E og vil så være tvunget til at spille op i bordets gaffel. 
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Forskellige bridgeklubber som Rødovre BK, Bridge 32, Århus, One- Eyed Jacks og Odense BK 
har de sidste par måneder afholdt bridgeturneringer på BBO på deres normale spilleaftener. 
Fra sidstnævntes holdturnering 9/12 dukkede et sjovt spil op, hvor syd ikke blev stripskviset 
først for så at blive slutspillet. Han var i stedet meget pudsigt først slutspillet, hvorefter han så 
blev skviset: 

Nord giver/  T3 
Ingen i zone   753 
   8742 
   DT96 
 EKDB8754   96 
 86  DB42 
 DB  ET6 
 7  K543 

       2 
   EKT9 
   K953 
   EB82 

   S V  N  Ø 
   -  - pas pas 
  1♣ 4♠ alle pas  Udspil ♣6 
 
”heib” fastholdt at åbne med 1♣, selv om det anbefales at åbne netop marmichånden med 
single spar med 1♦. Det betød (måske), at nord ikke fandt det sættende ruderudspil. Den 
mangeårige bridgejournalist, ”sverup” sad vest og fik nu en chance. Syd tog stikket på ♣B og 
kunne akkurat spille sig fri med ♠2. Vest tog ♠EK og spillede ♥6 til ♥B, K. Nu var syd slutspil-
let for alvor. Han forsøgte ♦3 til ♦D, hvorefter vest så ”kørte” trumferne. Før den sidste var 
stillingen: 
 

   
   
   82 
   T9 
 54    
 8  D 
 D  ET 
   K 

    
   E 
   K9 
   E 

Syd var allerede skviset i tre farver, men vest behøvede ikke ”presse al luften ud af syd” – og 
måske var der lidt tvivl om, hvorvidt ♥8 stod? Vest spillede bare ♦D til ♦E, trumfede ♣K, E 
og sluttede med ♥8. 11 fine stik. Ved det andet bord gik syd 4 ned i 5♦ udoblet! 
 
Det var så det! Jeg håber, du har lyst til at læse med og finder nogle af spillene interessante. Nog-
le enkelte har været ”betjent” af robotter, nogle få har fået navngivet spilfører med spillernes 
BBO- nick, og så har jeg selv naturligt nok spillet de fleste af spillene.  
GOD JUL og GODT NYTÅR. 


