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Butlerpar 
Vi bli’r 26 par i 
denne sæson, og det 
er en fremgang på 
to par. Vi indleder 
med butlerpar over 
fem aftener, hvor vi 
også kæmper om 
rækkeinddelingen i 
holdturneringen.  
Sanne og Claus 
kom bedst fra start, 
men der er jo kun 
spillet fem runder. 
Der var en del interessante spil den første 
aften, og lad os tage nogen af dem under lup.
Løjerne startede i spil 2 
2  KDB9 
Ø/NS    KD5 
   EDB83 
   4 

 E7   T654 
 T98732   
 5  T62 
 B653  EKT972 

   832 
   EB64 
   K974 
   D8 
Vest Nord Øst 
Per  HJThurø
  3  
5  D pas 
pas pas pas 
Udspil E 
Syd  slap med -200, men N-S kan ved bedste 
modspil holdes i 7 stik, som demonstreret af 
Kaj og Gunder mod 4  D (-800). 5
meldt to gange i nord med K ud, og ingen 
fandt spar igen og hjertertrumfningen
5  holdes i 9 stik med trumf ud. 

CANONER 
Advarsel! Webmaster har bestilt fotos af de 
nye ansigter, og de der trænger til at blive 
opdateret, så husk at ”bisse børsterne.” 
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sante spil den første 
aften, og lad os tage nogen af dem under lup. 

 Syd 
HJThurø 

pas 
 5  

S kan ved bedste 
modspil holdes i 7 stik, som demonstreret af 

800). 5  var 
K ud, og ingen 

fandt spar igen og hjertertrumfningen, så 600. 
 

Advarsel! Webmaster har bestilt fotos af de 
nye ansigter, og de der trænger til at blive 
opdateret, så husk at ”bisse børsterne.” ☺ 

Giftigt udspil
Svært spil single dummy.
5  ET92 
N/NS    T8 
   EDB 
   E942 

 73   K86 
 E63  752 
 KT9432  876 
 D8  KBT6

   DB54 
   KDB94 
   5 
   753 
Vest Nord 
Marianne Helle 
 1ut 
pas 2  
pas 4  
Udspil D!  
Syd tog straks E fulgt af 
til K. 8 til øst, og E og 
en ned. 
De fleste brugte Stayman, og så kom der 
ruder ud mod 4  i nord. 10/11 stik.

Vadesten
En pudsig slutstilling ved formandindens bord
11  93 
S/Ingen   B872 
   K74 
   D432 

 ED87   KT54 
 EKDT9  6 
 3  B98652
 K96  BT 

   B62 
   543 
   EDT 
   E875 
Vest Nord 
Canon Oliver 
1  pas 
4  pas 
Udspil 2 til 10. EKD med 
ruder til syds 10. Mere trumf til 
trumfet med K, Ruder trumfet med 
en klør trumfet med 5. Ruder trumfet med 
E. Med tre kort tilbage var syd renset for røde 
kort, og den stående 9 måtte han trumfe og 
agere vadesten til bordets 
Maria indledte med tre høje trumfer og 
Hun slap for det afgørende gæt, da syd gik på 

E!? 

Giftigt udspil 
Svært spil single dummy. 

Øst Syd 
Stoffer          Maria 
pas 2 * 
pas 2  
ap. 

E fulgt af E og D med  af 
E og K offside betød 

De fleste brugte Stayman, og så kom der 
i nord. 10/11 stik. 
Vadesten 

stilling ved formandindens bord 

Øst Syd 
Leiiise PJust 
1  pas 
4  ap. 

EKD med BT af, og 
10. Mere trumf til 8. 10 

K, Ruder trumfet med D og 
5. Ruder trumfet med 

E. Med tre kort tilbage var syd renset for røde 
9 måtte han trumfe og 

agere vadesten til bordets K! 420. 
Maria indledte med tre høje trumfer og B. 
Hun slap for det afgørende gæt, da syd gik på 



Olle ved roret 
4  gik ned 5 gange og vandt kun 3!?
12  B965 
V/NS    EKB9 
   K73 
   KT 

 7   DT42 
 D862  T743 
 EDT94  B82 
 D87  32 

   EK83 
   5 
   65 
   EB9654 
Vest Nord Øst 
 Oliver  
pas 1ut pas 
2  D pas 
pas 3  pas 
pas 4  ap. 
Ud 2 til E 

6 til E. EK, K og 7 trumfet i
til 10! ( K, 9 trumfet, E og en
trumfet virker også, da øst kan få to trumfer, 
men må så spille hjerter i gaflen) Efter 

K fulgte K, 9 trumfet, og E med 
10 stik. De førende meldte og vandt 6

Fald dog fra… 
Dette spil var ikke nogen reklame for Werges 
slogan ☺ 
18  DB2 
Ø/NS    EK74 
   EKD62 
   7 

 E4   K9853 
 BT96  D2 
 54  973 
 DT983  K62 

   T76 
   853 
   BT8 
   EB54 
Vest Nord Øst 
Kaj  Gunder
  pas 
pas 1  1  
pas 3ut ap. 
Gik melderiet mon sådan!? 
Udspil 2! Killing lead. Spilfører dykkede til 

8, og bedst er nu 6! (ikke helt let single 
dummy ☺) Der kom mere jordnært klør til 
K. Spilfører dykkede i et rimeligt håb om 

gik ned 5 gange og vandt kun 3!? 

 Syd 
PJust 

 2 * 
 3  
 3ut 

7 trumfet i syd. Klør 
E og en klør 

trumfet virker også, da øst kan få to trumfer, 
men må så spille hjerter i gaflen) Efter 10 og 

E med B af. 
førende meldte og vandt 6 ! 

 
Dette spil var ikke nogen reklame for Werges 

 Syd 
Gunder 

 pas 
2  

. Spilfører dykkede til 
6! (ikke helt let single 

) Der kom mere jordnært klør til 
K. Spilfører dykkede i et rimeligt håb om 

begge sparhonnører hos indmelder, men den 
gik ikke her, og en ned, da øst naturligvis 
fortsatte i klør. Stik aktuelt med 
stik bliver vest godt og grundigt tripleskviset!
Fru Thurø i syd fik 3 ud

9! til K dykket, bedre at gå på 
ruderstriben af. Der kom mere klør (bedr
faktisk D, heller ikke helt let 
8 (op på E igen ☺). Der kom 
fulgt af en snedig D. Den fik lov at løbe, og 
så forsvandt vests indgang. Op på 
igen, mens vest har E. (vi håber ikke herr 
Werge læser med her) ☺
Kaj og Gunder var ene om at ”sætte” 3ut.

Flinke tutter
Pers søde og flinke søster
hendes ditto gemal Bent
onsdage. I spil 13 førte en lidt forsigtig pas i 
3. hånd og kun 14 Pearssonpoint
er passpil, hvor alle andre meldte den oplagte 
udgang, men Bente gav ikke rabat spillet 
efter. ☺ 
16  EK9742 
V/ØV    
   T5 
   DBT63 

 DB5   6 
 EB84  DT97532 
 KB92  74 
 E5  987 

   T83 
   K6 
   ED863 
   K42 
Vest Nord 
Canon Bente 
1ut 4 ! 
Udspil 5 og 420. 
To par vandt 5  D efter ruder ud, men 
kommer vest ind i ruder i stik et, skal han/hun 
fortsætte farven eller hive 
måske ikke helt let. ☺ 

begge sparhonnører hos indmelder, men den 
og en ned, da øst naturligvis 

fortsatte i klør. Stik aktuelt med E. På 5 -
stik bliver vest godt og grundigt tripleskviset! 

3 ud (aktuelt bedre 10/
K dykket, bedre at gå på E og fyre 

ruderstriben af. Der kom mere klør (bedre 
D, heller ikke helt let ☺) dykket til 

). Der kom  skift til E 
D. Den fik lov at løbe, og 

så forsvandt vests indgang. Op på K! og klør 
E. (vi håber ikke herr 
☺ 

Kaj og Gunder var ene om at ”sætte” 3ut. 
Flinke tutter 

Pers søde og flinke søster Bente Mølmann og 
Bent hjælper os tre 

onsdage. I spil 13 førte en lidt forsigtig pas i 
3. hånd og kun 14 Pearssonpoint i 4. hånd til 
er passpil, hvor alle andre meldte den oplagte 
udgang, men Bente gav ikke rabat spillet 

Øst Syd 
Leiise Bent 
ap. 

D efter ruder ud, men 
kommer vest ind i ruder i stik et, skal han/hun 
fortsætte farven eller hive E trumfet, og 

 


