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BUTLERMESTRE 
Henrik og Olof vandt 

guld foran holdpallerne 

Kaj og Gunder, så de er 

sikre i A-rækken i Hold ☺ 

Nell debuterede flot ved 

at trække Niels frem til 

bronze. Tillykke! 

Mesterspil 
Det var ”farligt” at lægge sig på lur med vests 

hånd i dette spil. 
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Vest Nord Øst Syd 

Olof Schou Henrik          Kragh 

 pas 1  2  

3 !? pas 3ut ap. 

Det kan være både rigtigt og forkert at melde 

3 , men 9 stik i 3ut var der, og de der 

passede fik ikke flere chancer, og 2  tog let 

mindst 110. 

Tias’ ”Pressemøde” ☺☺☺☺ 
 

 
 
 
 

 
Tias fortalte under stor bevågenhed 

om cue-bids, og vi fik en fin skriftlig 

oversigt mailet efterfølgende. 

Næste foredrag er onsdag den 6. 

november kl. 18.30, hvor emnet er 

svarers anden melding (og åbners 

tredje melding) med ekstra fokus på 

fjerde farve. 

Sjove spil ☺☺☺☺ eller NOT ���� 
Af Helle 
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Vest Nord Øst Syd 

Boysen Helle Verner Claus 

   2 * 

pas 4 * pas 4 * 

pas 4  ap. 

Claus åbner i syd med 2  (Terrorist multi), jeg 

melder 4  - transfer til hans farve,  

dvs. vi får lagt den på ret hånd i forhold til det 

"nemme" udspil af EK... 

Verner skal nu spille ud fra øst... og af alle kort 

spiller han 7!! fra D7... og jeg hoppede 

selvfølgelig i med begge ben - 8, som holdt stik. 

Lille spar til 9.. og D! 

ØV! nåede jeg lige at tænke.... inden Verner 

returnerede en klør :) Så stadig 10 stik, men det 

bølgede lidt frem og tilbage :-)) 

og ros for det opfindsomme udspil, synes jeg! 
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Vest Nord Øst Syd 

Claus Rico Helle Dall 

pas pas 1  1 ! 

D* 4 ! 5  ap. 

Udspillet var E, hvor Rico kaldte til spar med B 

(!!!). Sparskift til D og E.... E og mere klør 

bragte syd ind, og Dall havde åbenbart ingen 

respekt for 7, for han fortsatte ikke i ruder, men 

i spar og nu er kontrakten oplagt! og for at det 

ikke skal være løgn, så er squeeze kortet bordets 

7!!! Om jeg så det? nope - not even close, men 

spillede på KD blanke sammen med spar 

længde... 

(5  (-50) var dog et godt offer mod 4 (130) ☺  

Jeg meldte også 1  ind. Charles) 



  Helle continued… 
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Vest Nord Øst Syd 

Tønder Helle Meinert Claus 

 pas 1  pas 

2ut* pas 3  pas 

4  pas pas pas 

Udspil 9 

efter 2ut overvejede jeg at melde 3  for at få 

ruder ud, og jeg blev helt glad, da Claus så 

alligevel spillede ruder ud - men kun et kort 

sekund... :-/ Efter K, E og mere ruder 

trumfet, kunne jeg jo ikke have KB på en 

forhåndspasset hånd, og så smækkede Poul 

Meinert D i disken! 10 stik (420). 

Isoleret set er bedste farvebehandling E 

først (83%) mod dobbeltknibningen (76%). 

Henrik Gordon lagde an til 83% varianten, 

men en butlermester tester jo lige syds 

reflekser med  10, og sandelig om syd ikke 

bed til bolle med B? Klewe og Herløv var 

tredje par, der fik 10 stik. 

Tema: Doblinger 
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Vest Nord Øst Syd 

Canon Gunder Leiiise Kaj 

 pas pas pas 

1ut pas 2ut pas 

3ut ap. 

Udspil K dykket fulgt af D (i håb om triple i 

syd) stukket med E. Der var nu ikke uheldigt 

9 stik uden problemer. Lidt overraskende, at 

3ut vandt ved 7 af 8 borde, da vest skal stikke 

med E præcis 2. gang (og undgå -skift)! 

Kaj hylede på vej til Nordfyn over, at han ikke 

doblede for  udspil (eller åbnede 1  i 3. 

hånd!? så kommer 3ut dog nok i øst, hvor 

kun spar ud og hjerterskift sætter den!) 

Det hjalp næppe på Kajs humør, at Egil var 

med i bilen. Egil doblede nemlig i vanlig stil 

og fik hjerter ud til en bet ☺ 

 

EDB dobling 
EDB og Røhl havde fået ordre på at score 

point, da de remplacerede Emil og Frede. 

 ”Holdet” dansede nemlig på cutgrænsen. 
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Vest Nord Øst Syd 

Røhl Nell EDB Niels 

pas 1ut pas 2 * 

pas 3 * pas 3  

pas 4  pas 4  

pas 5  D!!? 5  

pas pas pas 

Nell og Niels var tilsyneladende på vej til den 

oplagte 6 , som de eneste, da EDB afgav en, 

som han selv formulerer: EDB killing double 

inspireret af de professionelles Panterdobling  

Det var aftenens allersidste spil, og mon ikke 

syd frygtede en klørtrumfning!? Forståeligt at 

han slog koldt vand i blodet. 

og holdet med tutterne klarede cuttet ☺ 

 

Holdturnering 
De næste syv onsdage til og med onsdag den 

18. december spilles Holdturnering i to 

rækker. Rækkeinddelingen kan ses på 

hjemmesiden på et tidspunkt. 

Efterårssæsonen slutter med den store 

barometerturnering mandag den 30. dec. 


