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En 4-0 sits i en storeslem sendte de danske 
piger hjem efter Robin Robin, men Seniorerne 
vandt bronze! 

Åbningsfest 
Den første aften diskede 
Poul op for en forholdsvis 
beskeden skare, hvorefter 
en 6-bords blev vundet af 
Hørslev og Schøler.  

 

 
 
Velkommen 
til Jimmi. 

 

 

Overflødig knibning  
foto (kredsmester Nissen ☺) 

7  EK6 
S/Alle    D1085 
   B106 
   E63 

 64   DB1073
 B943  72 
 9842  E5 
 KD10  9752 

   852 
   EK6 
   KD73 
   B84 

Vest Nord Øst Syd 
 Seidelin                    Biavler 
   1  
pas 1  pas 1ut 
pas 3ut ap. 
Udspil K dykket skift til 9 til E. Syd slog E 
væk og stak D med K fulgt af ruderstikkene. 
E og K tydede på hjerter 4-2, men knibning var 
helt overflødig. Hjerter til D! og mere hjerter, og 
vest måtte spille væk fra K. Syd kunne også 
hæve EK og spille E og mere klør, så må vest 
spille op i hjertergaflen ☺ 

Hvordan meldes slemmen I ? 
(foto: Frk. Fix gjorde comeback) 

 

11  EK42 
S/Ingen   5 
   D9752 
   K94 

 D7   653 
 D107  KB863
 B1043  86 
 D1073  862 

   B1086 
   E962 
   EK 
   EB5 

Vest Nord Øst Syd 
 Nell                   NLund 
   1  
pas 1  pas 1ut 
pas 2  (xy) pas 2  
pas 2  pas 4  
pas 4  pas 4ut 
pas 5  pas 6  
ap. 
4 /4  = cue. 4ut = 1430. 
Udspil 6, så krævede den blot 4-2 eller D 
i plads. 980. 
Vest Nord Øst Syd 
 Torsten               Sakmols 
   1ut 
pas 2 * pas 2  
pas 4  pas 4ut 
pas 5  pas 6  
4  = single, slammy. 4ut = 1430 
Nemmere når man melder spar før hjerter  
Vest Nord Øst Syd 
 Leiiise  MK 
   1ut 
pas 2  pas 2  
pas 3ut pas 4 !? 
ap.MK havde lyst til at melde 4 , for det viser 
vel 4  og gode kort!? 13 stik efter  ud ☺ 



Butlerstart 
Næsten alle var på plads kl. 18.45, og vi fik 
hilst til højre og venstre. Vi lyttede med det 
ene øre til formandens tale og bød 
velkommen til vort nye medlem Jimmy. Der 
blev klappet af den nybagte kredsmester 
Henrik Nissen, og inden blodtrykket var i ro, 
sad man pludselig med sæsonens første kort i 
hånden, og de krævede en kugleramme ☺ 

Græsk gave eller percentage? 
17  DT632 
N/Ingen   987 
   T85 
   E5 

 EK   B87 
 EK4  DB62
 KD63  942 
 KDB9  643 

   954 
   T53 
   EB7 
   T872 
 

 

Vest Nord Øst Syd 
MK  Leiiise 
 pas pas pas 
2ut (22-24) pas 3ut ap. 
En solid 22-25ut ☺ Vi har dog Amerikansk 
Stayman på programmet, og den kunne 
faktisk være gået i aktion med 3 , hvor vest 
så melder 3 ! Det benægter 4.- og 5.farver i 
major (3ut viser 5-farve i ). Leiiise meldte 
dog glimrende 3ut med den jævne hånd. 
Udspil 2 
28 hp., så det lignede ikke umiddelbart 
sæsonens største udfordring, selvom det var 
ærgerligt at mangle en lille spar på hånden. 
E tog første stik fulgt af D, som nord 
dykkede! – en græsk gave, da vest blot kan 
dykke en klør, men græske gaver ta’r man jo 
sjældent imod, så der fulgte K til E og mere 
spar nordfra til K. 
Flere nordspillere skiftede til hjerter?! Ligner 
ikke sættechancen i butler, og hvorfor skulle 
vest ikke lægge B i stik et, hvis han havde en 
lille spar? 
På de fire hjerterstik kunne alle undvære en 
ruder. Moment of thruth. 
Knibe eller toppe i klør? Nord er markeret 
med femfarve i spar, så han har to færre 
ledige pladser, og så det bedste odds at knibe 
syd for 10 (57%), som vi kan læse i Dalls 
fremragende analyse i Dalls Corner! 

Et andet spørgsmål er dog, om Tulle har 
indledt sæsonen med at uddele (græske) 
gaver, for man vil vel oftere dykke D med 
Exx end med Ex, hvor man kun er sikker på 
at får en honnør med i kasseapparatet, hvis 
man stikker straks? 
Hornet lagde omhyggeligt 2, 7 og 8, og 
hvorfor skulle han lyve? 
MK Percentage valgte dog topningen og 
sugede et bær sammen med to andre � 
Et sødt, overbærende smil fra makker 
varmede, men det hjalp ikke meget, for 
samtlige gættesituationer resten af aftenen 
blev konsekvent gættet galt � Heldigvis 
udlignede holdpallerne så rigeligt de mange 
minusser ☺ 
PJust valgte en anden plan, der også er omtalt 
hos Dall. Inde på en høj spar i udspillet, lagde 
han pres på modspillet ved at hæve de fire 
hjerterstik. Syd ville ikke helt uforståeligt 
nødigt kaste en ruder, så han droppede en 
klør, og så lykkedes den taktik ☺ 
 

Hvordan meldes slemmen II ? 
13  DT876 
N/Alle   5 
   ED752 
   K9 

 B42   53 
 72  B986 
 KBT96  843 
 ED4  8762 

   EK9 
   EKDT43 
    
   BT53 
 

 

Vest Nord Øst Syd 
Vinkel Nell Boysen       NLund         
 1  pas 2  
pas 3 !? pas 3  
pas 4  pas 4ut 
pas 5  pas 6  
ap. 
Nell trådte på speederen med 3 . 3  viste 14+ 
og triple . cue og 1430. 
Klør ud til E og ruderskift til E. K og D 
og da trumfer sad rundt, var det blot at trumfe 
en hjerter og gå på bordet på den sidste høje 
trumf. 1430 klarede tre par. 
Fire par gik ned. to efter klør ud, en efter 3 
ud og en efter trumf ud. Det kostede en del 
imp. 


