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SÆSONSTART 
 
Madfar Poul havde lavet 
lækker hamburgerryg 
med gemyse til os, og 
det blev serveret af vor 
trofaste køkkendame. 
Fin start på sæsonen. 
 
 

Formand Rico har knoklet 
en vis legemsdel ud af 
bukserne for at få enderne 
til at nå sammen i denne 
ikke helt lette sæson, men  
der er jo en grund til, at vi 
har genvalgt netop ham de 
seneste ca. 20 år i træk! 
Rico bød velkommen til ny 
og gamle medlemmer. 

Herløv smiler venligt, 
men tag ikke fejl, hvis 
vi er for sløve stivner 
smilet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Jens Helle Leif Maria 

- - pas 1  

2  4 * pas 5 * 

pas 5 * pas 6  

Sæsonens første spil, jeg overværede. 2  
indmeldingen var lidt betænksom, 
forståeligt.  
Efter E og trumfskift, trumfede Maria 
hjerter i nord og klør i syd, og det 
afslørede indmelder med EK og KB, så 
ruderne blev indledt med K!  
1430 og 13 imp. En soloslem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Hornet Per ARex        Gunder 
- 1  pas 2  
pas 2  pas 2 * 
pas 3  pas 3 * 
pas 3ut pas 4  
pas 4ut* pas 5 * 
pas 6  ap. 
 
Per og Gunder vandt første aften, og B 
ud gav ikke problemer. 
 
Det fik Jesper til gengæld efter B! ud. 
Jesper gik op på E, trak trumf og spillede 
5 dykket! (får K med i vest! formentlig 

) K blev trumfet ud. Aktuelt kan øst 
skvises fra K og triple . 
 



GULDET 
På generalforsamlingen klagede formanden 
over, at det kneb med guld i denne sæson, 
men formandinden hjalp ham weekenden 
efter.  

 
Fuglsang (DBf) Signe (tut), Leise, Dorte, 
Johanne (tut). 
Kirsten Steen Møller, Sanne, Tina Ege og 
Stense Farholt var med på guldholdet. 
 

BREAKING NEWS 
Leise har netop offentliggjort holdet, der 
skal forsøge et hattrick, og det er Leise 
Hemberg – Nell Rindahl, Stense Farholt – 
Tina Ege og Dorte Cilleborg – Anita Buus 
Thomsen. 
 

Nyt par fører handicappen. 
Jan V og Hans diskede op med bedste 
handicapforbedring første aften, og de er 
fortsat i front efter 2. aften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Jan V - Hans 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Maria Hans Helle Jan V 

- 1  pas 2ut 

pas 3ut (single ) pas 4 * 

pas 4ut* pas 5 * 

pas  6  ap. 
1430 kun meldt ved tre borde. 

Lykkehjulet 
Xdoktor Seidelin forsøgte at se flov ud efter 
dette spil, men bredden af smilet antydede, 
at han godt kunne leve med det  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Tut Hørslev Bornholm Seidelin 
- - - 1ut 
pas 2 * pas 2 * 
pas  3ut!! ap. 
 
Ud D til K gik fint. B, K, E. D 
(goddag 9) og to sparstik på bordet.  
Trækkes E (goddag K) er der 9 topstik, 
men det gik jo egentlig meget godt, så 
6 til B!  
Måske skulle xdoktoren melde sig til 
Lykkehjulet  Fem i alt vandt dog 3ut. 
 

Det så meget godt ud, men… 
Følelserne brød ud efter dette spil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Niels P PJust Leiiise    Tidtager 
- 1  D 2  
3  3  4  pas 
5  ap. 
Ud E trumfet. 2 til K så godt ud, indtil syd 
fortsatte i klør trumfet i nord. 5  vinder dog 
ikke, hvis nord tar luft ind og dykker med E. 


