Apropos ”killing” lead
Gunder var ene om at finde udspillet, der
holdt 3ut i 9 stik. Det er godt nok butler,
men god stil alligevel. 
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Butler
Efter 4 af 6 runder fører Leif og Jens 94
foran Nell og Niels 85 og Maria og Helle
med tutter  81. De næste er liiige efter.
Der 9ende stik
Udspilshånden måtte forære et stik i
udspillet, men hvad med det 9ende stik?

Vest
Kaj
pas
pas
Udspil B!

Nord
2
3ut

Øst
Gunder
pas
ap.

Syd
1
2

Solostoreslem
Trioen Tommy Kok, A.Rex og Egedbassen
førte efter 3. aften. I dette spil satte de
15 imp ind på kontoen.
Kontrakt 3ut i vest.
Ved 6 af 8 borde kom der spar ud.
Jens og Seidelin fik stikket på B og de
fortsatte med
3 til
D og ny
sparknibning. 9/10 stik.
Det hjælper ikke at gå op på K og slå sig
fri i klør, da syd får ondt. 
Mod Stoffer dækkede syd med
D
stukket. 3 til D og til 10 og B. Nord
fortsatte i klør til E. 3 sparstik og
4xruder fra top bragte syd ind, og syd
måtte give Stoffer stik på K. 10 stik.
Kaj og Houdini fandt på et andet
”svindelnummer” 
Spar ud til D og E, og 6 til 10! 10 stik.
Nell og Leise servede 5! Killing lead, serv
hvor du har hjælp til makker.
Det letteste er nu, hvis syd dækker med
D for at holde forbindelsen åben. Går
syd op på E, SKAL der skift til 5 for at
sætte 3ut med magt.
Kontrakten gik dog bet ved begge borde.

Vest
Nord
Øst
Egedbassen
Kokken
1
3
pas
3ut
4
pas
4ut
5
pas
5ut
6
pas
7
3 =en renonce. 3ut = hvor? 4 =
1430 osv. 13 stik (2210).

Syd
pas
pas
pas
pas
ap.

Rettidig omhu/Tulles Fork
Heftet Rettidig Omhu i DBfs miniserie er
forfattet af to af klubbens medlemmer.
Pointen i det afsluttende spil i bogen
”Showstopperen,” der blev fundet ved
begge borde i en holdkamp af de to
skribenter, blev kopieret i dette spil –
næsten!

Kontrakt 3 i øst (Tulle)
Udspil E (og så var der 9 stik!)
Syd skiftede til hjerter til til E, og syd
stak den næste klør, hævede et
hjerterstik og slog sig fri med B til E.
Hvad nu? Toppe spar og claime 9 stik, hvis
D falder ud?
9 på bordet fristede til den alternative
plan, B igen!
Syd var udsat for et Mortons Fork kup,
hvor han hverken kunne stikke eller lade
være. Aktuelt lagde syd lavt, men så
mistede han sit trumfstik. Dækker syd
med D, har Tulle indgang på 9 og vinder
med 3-3 eller som her 4-2 og double
trumf sammen med double klør.
9 stik (140) og +2. ( B! ud, Bird )
VERDENSMESTRE!!

Jan EDB (tv) var coach for de danske
verdensmestre i Seniorhold. TILLYKKE!!

Farvebehandling
Som vi har skrevet talrige gange, så er
farvebehandlinger de fleste eksperters
største svaghed. Her spillede 8 af 9 dog
ligesom Suitplay, men paradoksalt nok,
gik de alle ned. 

3ut i syd med ud til E.
Suitplay & Co, hev E, og så gik de ca. tre
ned i farezonen. JuleNISSEN  gik på
bordet i klør og lod mod odds 9 løbe og
det førte aktuelt til 660. Jul i september.

Walsh eller ej!?
Torsten havde en plan.

Vest

Nord
Øst
Syd
Torsten
Alma
1
pas
1
pas
4
pas
4ut
pas
5
pas
6
ap.
Walsh løste problemerne, men det spiller
Torten og Alma slet ikke.  Torstens plan
var, at Alma skulle genmelde 1ut, så ville
han overføre til slutkontrakten 2 .
Torsten ville altså ikke i game overfor 1214. Havde du brugt Walsh og meldt 1 ,
eller havde du meldt 1 ?

