
 

 

 

 
  

Nr. 147 – OKT 1   2012 – 9. ÅRGANG
Butler 

Rico og Dall blev suveræne vindere foran Olof 
og Henrik og Tulle og Hornet. Vi gratulerer.
 

Spil 29!! Hvor safe skal man spille?
Dønningerne efter det næstsidste spil den 
næstsidste aften har ikke lagt sig endnu, så 
det ofrer vi lidt spalteplads på. 
29  ED852 
N/Alle    52 
   84 
   K964 

 76   T4 
 E9  KBT8763 
 DBT32  K975 
 BT75   

   KB93 
   D4 
   E6 
   ED832 
Vest Nord Øst 
Kjeldsen Tulle Thomas     Hornet
 Pas 3  
Pas 4  ap. 
Udspil 8! 
Kontrakten sættes med magt med lille hjerter 
ud, da vest så har to indgange til to 
klørtrumfninger i øst. 4 fra bordet tog 
Kjeldsen med 9, da han har styr på 11
reglen ☺ Kjeldsen anede noget 
men han trak E, hvor sønneke lagde 
øst klørtrumfningen, som han skreg efter, er 
det dog let for spilfører, da modspillet ikke 
får ruderstikket. 
Kjeldsen fortsatte bedst muligt med  
med E. Der fulgte to høje trumfer. 
kan nu slå sig fri i ruder og lægge ned for 10 
stik, da en af modspillerne må give pote.
Tulle trak imidlertid K!? – teknisk korrekt 
isoleret set, da det garderer mod klør 4
øst, men aktuelt var det nu for sent at spille 
ruder, da vest kunne slå fra sig med 
ned. 

. ÅRGANG 

Rico og Dall blev suveræne vindere foran Olof 
Vi gratulerer. 

!! Hvor safe skal man spille? 
Dønningerne efter det næstsidste spil den 

sig endnu, så 

 Syd 
Thomas     Hornet 

 D 

Kontrakten sættes med magt med lille hjerter 
ud, da vest så har to indgange til to 

4 fra bordet tog 
9, da han har styr på 11-

 var i gærde, 
E, hvor sønneke lagde 3. Får 

øst klørtrumfningen, som han skreg efter, er 
let for spilfører, da modspillet ikke 

Kjeldsen fortsatte bedst muligt med  D taget 
E. Der fulgte to høje trumfer. Spilfører 

kan nu slå sig fri i ruder og lægge ned for 10 
tik, da en af modspillerne må give pote. 

teknisk korrekt 
isoleret set, da det garderer mod klør 4-0 i 
øst, men aktuelt var det nu for sent at spille 
ruder, da vest kunne slå fra sig med B, så én 

Hvor Aksel og Henning sad 
den samme og det var Søren, der trak 
de dårlige nyheder. 
En spiller gjorde aktuelt rigtigt ved at trække en 
høj klør i syd ( E). Han lagde 
for én ned. I frokostpausen opdagede han, at han 
kunne have lagt ned for vundet kontrakt (slå sig 
fri i ruder) 
Ved et bord kom 10 ud fejlagtigt dækket med 
D stukket med E. Vest gik i boksen, og det havde 
nord ikke tålmodighed til at vente på, så han viste 
kortene og krævede 10 stik med afgivelse af to 
hjerterstik og eventuelt en klørtrumfning, men… 
med åbne kort var de
klørtrumfninger med 9 som indkomst
Tias lød lidt muggen over, at han ikke fik 
mulighed for at finde dette modspil med lukkede 
kort ☺ 
Verner fik ruder ud – tog 
sig fri i rødt. 10 stik. 
Og så skød Leiiiise papegøjen ved at åbne 4
havde ikke kræfter til at gå på banen, og 620 til 
Leiiise var 14 imp værd. 
I butler skal man selvfølgelig spille safe på sin 
udgang, men spørgsmålet er, hvor safe man skal 
spille? 
Klør 4-0 (i vest) optræder hver 20. gang, så i 
teorien koster det 1 imp 19 gange at spille safe 
ved at ”forære” et ruderstik væk. Den tyvende 
gang tjener man så 10 imp, men det giver vel et 
teoretisk underskud på 9 imp, så spørgsmålet er 
om Tulle, Søren og flere? b

Tønder spiller ud
Dejgaard og Tønder scorede bravt i butleren.
21  EKD975 
N/NS   KB9 
   6 
   DT2 

 843   B2 
 D64  T8753 
 E9  T853 
 K7653  98 

   T6 
   E2 
   KDB742 
   EB4 
Vest Nord 
Dejgaard  
 1  
Pas 3  
Pas 4 * 
Pas 5 * 
Udspil 9! Én ned og 12 imp til Ø

Hvor Aksel og Henning sad Ø-V var indledningen 
den samme og det var Søren, der trak K og fik 

En spiller gjorde aktuelt rigtigt ved at trække en 
E). Han lagde sig dog deprimeret 

for én ned. I frokostpausen opdagede han, at han 
ned for vundet kontrakt (slå sig 

10 ud fejlagtigt dækket med 
E. Vest gik i boksen, og det havde 

dighed til at vente på, så han viste 
kortene og krævede 10 stik med afgivelse af to 

eventuelt en klørtrumfning, men… 
med åbne kort var det let at tage to 

9 som indkomst! 
Tias lød lidt muggen over, at han ikke fik 
mulighed for at finde dette modspil med lukkede 

tog E, trak trumf  og slog 

Og så skød Leiiiise papegøjen ved at åbne 4 ! Syd 
havde ikke kræfter til at gå på banen, og 620 til 

I butler skal man selvfølgelig spille safe på sin 
udgang, men spørgsmålet er, hvor safe man skal 

optræder hver 20. gang, så i 
teorien koster det 1 imp 19 gange at spille safe 
ved at ”forære” et ruderstik væk. Den tyvende 
gang tjener man så 10 imp, men det giver vel et 
teoretisk underskud på 9 imp, så spørgsmålet er 

behøver skamme sig!?  

Tønder spiller ud 
Dejgaard og Tønder scorede bravt i butleren. 

Øst Syd 
Tønder 
pas 2  
pas 4 * 
pas 4ut* 
pas 6  

9! Én ned og 12 imp til Ø-V. 



Uventede trumfstik 
Aksel og Henning fik et fint comeback efter 
årtiers pause. Her var trumferne dog ikke 
solide nok ☺ 
24  K542 
V/Ingen   DT5 
   T94 
   T85 

 D63   98 
 B  EK976 
 53  EKD6 
 E976432  DB 

   EBT7 
   8432 
   B872 
   K 
Vest Nord Øst Syd 
Aksel Helle Henning Claus 
3  pas 5  ap. 
Udspil 4! til E og i alt 3 runder spar, der 
krævede B. D blev dækket af K og E og 
vupti… 1085 var pludselig to stik værd.  
Med alt andet udspil end spar, kan man vinde 
lilleslem, som kortene siddet. ”Det var nok 
det, vi skulle have meldt for at undgå 
sparudspillet, fortæller Aksel smilende ☺ 
 

Ingen problemer med Helle ☺☺☺☺ 
Hvordan kom I dog i udgang, spurgte jeg Claus – 
se svaret i overskriften ☺ - og hvordan vandt 
den? 
16  K9 
V/ØV    B75 
   EB864 
   872 

 ET8432   B76 
 ED963  T8 
 5  T7 
 6  KDT543 

   D5 
   K42 
   KD932 
   EB9 
Vest Nord Øst Syd 
Claus Tulle Helle            Hornet 
1  pas 2 ! pas 
4  pas pas pas 
Udspil 2 til K og E, K og mere ruder trumfet 
i vest. E og mere spar bragte nord ind.  
So far so good, og modspillets pointe er nu – spil 
ruder til dobbeltrenonce! 
Nord fortsatte i hjerter. 10 stik.  

Modspilsknægte ☺☺☺☺ 
Freddy og Emil er allerede velkendt for deres 
giftige modspil. Her er et mere af slagsen. 

24  EKD97 
V/Ingen   9753 
   9 
   DB5 

 BT54   32 
 ET842  KB 
 D7  653 
 E2  KT9843 

   86 
   D6 
   EKBT842 
   76 
Vest Nord Øst Syd 
Freddy  Emil 
1  1  pas 2  
pas 2  3  3  
pas pas pas 
Udspil E fulgt af 2 til K. 
Emil fortsatte med B! (det gjorde Gunder og 
andre!? også). Aktuelt lagde syd lavt, og så fulgte 

K og klør til forfremmelse af D! Én ned. 
Goofie fik hjælp… 

Slemmen vandt kun ved et enkelt bord, hvor 
spilfører dog fik hjælp i meldingerne, og det blev 
udnyttet. 

14  D 
Ø/Ingen    D87432 
   B763 
   87 

 KB97   ET652 
 EBT5  K6 
 94  ED82 
 DT9  E6 

   843 
   9 
   KT5 
   KB5432 
Vest Nord Øst  Syd 
Frk. Fix  Goofie 
  1  2 !? 
3  pas 4  D 
pas* pas RD pas 
4  pas 4ut pas 
5  pas 6  ap. 
3  = 11-13 og triple ! 4  = cue. pas* = ej 1. 
kontrol I . RD = 1. kontrol I . 4  = cue. 4ut = 
1430. 5  = To E, ej D. 
Ud 9, B, D, K. E og K fulgt af 9 dykket 
til 10. Trumf til bordet og ruder til E! og 2 
trumfet (goddag K!). 980. 


