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Støvsugerbanden  
Første finaleaften i butleren støvsugede Rico 
og Jesper de fleste plusser (+47). Marie med 
Canon og Jens og Leif var ”nærmest” med +6. 
I B lagde Ænderne bedst fra land med +27. 
Marianne og Stoffer fik +21. 
 

3 ut løser sig (ikke) altid 
Marie gav spilfører problemer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst  Syd 
ARex Marie Anita        Canon 
- - - pas 
1  pas 2  pas 
2  pas 3ut ap. 
 
Udspil 4 
taget med K. Nell og andre kastede sig over 
sparene, og så var der ingen problemer. Her 
og andre steder fulgte B til K. De fleste fik 
hjerter retur, og så var der ingen problemer, 
men Marie skiftede ubehageligt til B! Piller 
både ved spilføres forbindelser og rejser et  
stik til modspillet. Hvad lægger øst? Aktuelt 

D, men den tog K fulgt af 3, og syd fik 
rejst et hjerterstik foruden to sparstik, så en 
ned. 
Det er dog fint at lægge D, hvis 
sparhonnørerne er fordelt i N og S, men begge 
i syd skal der stikkes med E og spilles spar. 

KD i nord er det ligegyldigt, hvad øst lægger 
i ruder, så lidt utur for XFrøkenen. Måske er 
det dog bedst at lægge en lille ruder, da NS 
så ikke kan fortsætte farven, fordi den så kan 
rejses for spilfører.  
Et spændende spil efter skiftet til B! 

AV! 
I Fyens Stiftstidende så vi denne hånd fra 
indledende butler. Efter 1ut, pas, 2  
Stayman blev 5 K973 B32 KD985 fristet 
til X. Rico og Jesper XX og tog 760, og 
doblingen ”forærede” 6 , da den ændrede 
odds for trumferne. 
Det er en farlig spøg at doble med HHfemte 
efter 1ut og Stayman eller x-fer, og her var 
den gal igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst  Syd 
 Nell                  NLund 
- - pas 1ut 
pas 2 * D?? pas 
pas pas! 
Pas antydede double . 
Udspil 10. Der var præcis 8 stik, og heldigvis 
for øst var nord så stærk, at de -670 skulle 
sammenlignes med et plankeværk af -600.  
 

Mr. Percentage 
på slap line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Olof Marie NPR Mr. Percentage 
- 1  D RD 
1  2  pas 3ut 
ap. 
Udspil 2 til D og E. Odds er knib efter 
10 ikke mindst efter D, men EK (goddag B) 
og 600. Mr. Percentage skammede sig, men 
nød Maries søde smil.  



Tak til flinke tutter 
Betty og Cliff stiller venligt op for 
oversidderen i butler finalen, og tak for det! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. finale aften 
Samlet: 1. Rico og Jesper 93,3. 2. Anita 
og Søren 46,8. 3. 2xThurø 35,3. 
B: 1. Marianne – Stoffer 38,8, Hornet – 
Tulle 34,3. 3. Verner – Kjeldsen 28,3. 
 

Hvilken knibning? 
Ja, hvilken knibning skulle man tage for 
at få alle stikkene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Søren Marie Anita      Torsten 
- pas 1  pas 
1  pas 2ut pas 
6ut ap. 
 
Ved 8 af 10 borde var kontrakten 6ut, der 
ikke bød på de store udfordringer i butler 
med 12 topstik, men to borde vovede sig 
i 7ut, og hvordan spilles den? Hvilken 
knibning skal man tage for det 13. stik? 
Tja spar ud var normalt. Prøv 8 sorte stik 
og E og K. D dukker ikke op, men når 
man trækker E og spiller ruder mod KB, 
dukker D op (show-up skvis, da syd med 
tre kort tilbage var nede på D og Dx). 

Svaret på spørgsmålet i overskriften er 
altså. Ingen!  
7  er vel bedste kontrakt, da man her kan 
kaste 4 på en af vests høje spar og 
trumfe en hjerter, så D blot skal falde ud 
tredje. Her virker show-up naturligvis 
også.  
Ved et enkelt bord i 6ut tog man kun 12 
stik, og det var faktisk ved ”mit bord.” 
Torsten servede 3 og det så trøstesløst 
ud ved synet af bordet, men Torsten fik 
øje på en chance for at få et stik, hvis øst 
havde 9! På 5x  kastede han 5 og 3! 
Der fulgte K og B dykket til den nu 
blanke D og ”kun” 990.  
Trods alt et velfortjent imp. til Torsten og 
Marie.  
 

Blodtrykstester  
NLund fortalte med et skævt smil om dette 
spil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
 Nell                NLund 
- pas pas 1  
pas 2  pas pas!! 
pas 
2  viste 10-11 hp. og hjerterstøtte, og 
efter den lidt taktiske tredjehånds 
åbning, mente NLund jo nok, at man var 
rigeligt højt på to-trinnet, selvom han var 
helt klar over, at makkeresn blodtryk 
næppe ville falde efter hans pas.  
Nell gennemgik sin livshistorie og 
systemet, men hun havde meldt korrekt, 
og pudsigt nok ramte man normalspillet 2 

 -50, men næppe på samme måde, som 
de øvrige  

GOD efterårsferie! 
Sidste butleraften er onsdag den 24. 
oktober, og så starter holdturneringen. 


