
 

 

 

 
  

Nr. 146 – SEP 2   2012  – 9. ÅRGANG
 

Tema: ”Den omvendte verden”

En måde at score ca. middel på efter to 

aftener er at blive nr. sjok den ene aften og 

vinde den næste aften, og det kunststykke 

klarede Frk. Fix og Goofie ☺ 

Hovedtemaet første butleraften var tre 

major-udgange, der kun vandt ved et enkelt 

bord, men den anden aften var temaet to 

major-udgange, der kun gik ned ved et enkelt 

bord! 

11 T42 
S/Ingen KT874 
 EK52 
 E 

DB8  E975 
62 E93 
D9876 3 
B94 87632

 K63 
 DB5 
 BT4 
 KDT5 
Vest Nord Øst 

Søren  Poul Erik

   

pas 1  pas 

pas 2  (xy) pas 

pas 4  ap. 

Udspil 3, B, D, E. E blev afblokeret 

fulgt af trumf stukket med E. Der fulgte 

dykket, da kontrakten er hjemme, hvis øst 

ikke har single ruder, men ak. 

Øst fik sin ruderruf og E! 

Måske bør E ikke hives i stik 2

man læse noget af stik 1? 

Øst er startet med triple ruder eller single. 

Vest tænkte sig grundigt om, 

dækkede med D! Peger det på femfarve, da 

han vel har et ”let dæk” med Dxx!?

Det er i hvert fald interessant, og læses 

udspillet som single, er man jo nødt til at gå 

på K, og en eventuel x-tra bet gør ikke så 

ondt i butler. Lettere bagefter! ☺

. ÅRGANG 

Tema: ”Den omvendte verden” 

En måde at score ca. middel på efter to 

aftener er at blive nr. sjok den ene aften og 

vinde den næste aften, og det kunststykke 

aften var tre 

udgange, der kun vandt ved et enkelt 

bord, men den anden aften var temaet to 

kun gik ned ved et enkelt 

 Syd 

Poul Erik 

1  

 1ut 

 2  

E blev afblokeret 

E. Der fulgte 7 

ket, da kontrakten er hjemme, hvis øst 

ikke har single ruder, men ak. B gav stik. 

E ikke hives i stik 2!?, men kan 

Øst er startet med triple ruder eller single. 

om, inden han 

D! Peger det på femfarve, da 

Dxx!? 

fald interessant, og læses 

udspillet som single, er man jo nødt til at gå 

tra bet gør ikke så 

☺ 

25 ED8743 
N/ØV   

 DB4 
 E952 

BT5  2 
D54 K987 
K63 ET875
KDT3 874 

 K96 
 EBT632 
 92 
 B6 
Vest Nord 

Cliff Rico 

pas 1  

pas 4  

Udspil 2! 

Nord tog udspillet på hånden fulgt af klør til 

B og D, men vest fremturede nådesløst i 

trumf, og så kunne der kun skrabes 9 stik 

sammen. (Der mangler indgange til at spille 

ruder mod hånden to gange!)

Aktuelt kunne kontrakten vinde ved at tage 

første stik på K og spille ruder.

og spiller trumf, stikkes i nord og en ruder 

rejses til klørafkast i syd! Løber ruderen til 

øst, kan han ikke gøre skade.

Begge spilføreres ”kill point” var således 

pudsigt nok at gå på K, men STOR kredit til 

de fine modspil! 

Soloslem
2 4 
Ø/NS  EKD9753 
 T54 
 T7 

EK97652 DT8 
 BT862
D983 EK62 
E9 5 

 B3 
 4 
 B7 
 KDB86432

Vest Nord 

Claus  

  

2  pas 

4 * pas 

6  ap. 

1x1010, 10x510 og et par skæve.

N-S har næppe fået ”spinat” til middag 

 

Øst Syd 

Aabjerg Dall 

pas 2  

ap. 

Nord tog udspillet på hånden fulgt af klør til 

vest fremturede nådesløst i 

trumf, og så kunne der kun skrabes 9 stik 

(Der mangler indgange til at spille 

ruder mod hånden to gange!) 

Aktuelt kunne kontrakten vinde ved at tage 

K og spille ruder. Tar’ vest K 

og spiller trumf, stikkes i nord og en ruder 

rejses til klørafkast i syd! Løber ruderen til 

øst, kan han ikke gøre skade. 

”kill point” var således 

K, men STOR kredit til 

Soloslem 

 

BT862
 

KDB86432 
Øst Syd 

Helle 

1 ! 2 ? 

3  pas 

4 * pas 

1x1010, 10x510 og et par skæve. 

S har næppe fået ”spinat” til middag ☺ 



BREAKING NEWS!! 
Det forlyder, at den flinke bornholmer Henrik 

Ibsen har kreeret en ny supersmart 

hjemmeside til os, og vi glæder til at se den, 

når den går i luften inden længe! 

Verner har efterhånden fundet ud af, at det 

går bedst, når han ikke tar’ nogen chancer 

med vor ven fra Solskinsøen ☺ 
26  EBT652 
Ø/Alle    T4 
   53 
   B74 

 874   9 
 753  EKB 
 K87  ED962 
 K932  ET65 

   KD3 
   D9862 
   BT4 
   D8 

Vest Nord Øst Syd 

Bornholm  Verner  

  1  pas 

1ut pas 4 ! pas 

5  pas pas pas 

Flere nøjedes med 3 , der vel er GF, men den 

blev passet af nogle. 4  passer han ikke 

mente Verner, og han fik ret. Der var kun 

3x600. 

 

Kvalificeret gæt 
4  KB 
V/Alle    T852 
   KD2 
   KD73 

 ET943   D852 
 B7  ED9 
 B8  T9754 
 T852  6 

   76 
   K643 
   E63 
   EB94 
Vest  Nord Øst Syd 

 Søren Asger                    Bjarne 

Pas 1  pas 1  

Pas 2  pas 3  

Pas 4  ap. 

Ud B til K. Trumf til K og mere trumf til 

D.  

Skift til 6 taget med E. trumf til E. 10 til 

Syd, der tog minorstikkene…og spar til K! 

Splittede esser!? Bjarne fik det ikke foræret! 

Klørfit 
Aksel Kragh stak ”tvekampnæsen” frem i 

dette spil, hvor udgangen kun var meldt ved 

dette bord. 

11  7543 
S/Ingen   DT52 
   D64 
   D9 

 EKB   862 
 EB  K43 
 T98  B732 
 E8764  K32 

   DT9 
   9876 
   EK5 
   BT5 

Vest Nord Øst Syd 

Kragh Søren A Schou           Bjarne 

1  pas 1ut! pas 

3ut! ap. 

Henning ignorerede den tynde ruderfirfarve 

og svarede 1ut. Da han dermed viste, at han 

ikke havde nogen majorfirfarve, var Aksel 

næsten sikker på, måtte han have en vis 

længde i klør.  

Det lignede således fem stik i klør, og så var 

der ikke langt til ni stik. Kragh sprang derfor 

til 3UT. Efter det normale udspil af hjerter og 

afgivelse af et stik til D fik Henning det 

niende stik ved en sparknibning. 

Nødindgang ☺☺☺☺ 
10  B962 

Ø/Alle    D 

   87632 

   K42 

 K7543   E 

 84  EKBT95 

 94  KD5 

 E973  T85 

   DT8 

   7632 

   EBT 

   DB6 

Vest  Nord Øst Syd 

Canonen Aabjerg Leiiise Cliff 

  1  pas 

1  pas 3  pas 

4  ap. 

Udspil D av tog indgangen. E, E hov! E, 

8! K og 10 stik. Vest tog 3 stik ☺  


