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Halvleg i butler 
Efter 3 af 6 aftener har vi mødt alle 
mindst en gang.  
Rico og Jesper fører med 95 foran Verner 
og Kjeldsen 73  og Tulle og Hornet 26. 
 

Jan V sagde tak 
I pausen takkede Jan V 
for den gode 
modtagelse i klubben. 
Han var med på, at vi 
var mange hajer 
(pokerudtryk for de 
gode), og han følte sig 
som tyren (pokerudtryk 
for det letteste offer)  
 

Jan V og Hans førte ”handicapturneringen” 
suverænt med en forbedring på -2,57 for de 
tre aftener. 
 

Slemme, slemme piiiiger. 
Redaktionen indstiller Helle til hovedrollen i 
næste afsnit af TV Serien (se overskriften) 

 
Vest Nord Øst Syd 
Maria Sanne Helle Claus 
- - - 1  
pas 1  ( ) D!! 2  
2  4  pas pas 
D pas 4 ! D 
pas pas pas 
D af xfer er aftalt viser farven, og ikke et 
højhus! Forståeligt at Helle fik kølige fusser 
efter makkers X. -500 mod 620! 

Spilleplan? 
Lad os se et af de nye par i aktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Jesper Hørslev Rico Egil 
- - - pas 
1  1  2  3  
pas 4  ap. 
 
Et gæt på meldingerne!? Vi andre åbnede 
nok 1 . 
10 ud til E. Hørslev kunne tåle to 

trumftabere, hvis øst ikke kom ind, så E! 
og mere . 420. Helle spillede ligeså, men 
tre par gik ned. 
Houdini og Gissemann spillede usætteligt 
3ut i syd. To forsøgte 3ut i nord med spar 
ud (-100). 
 

Forfremmelse 
Modspillet fik hævet topstikkene før 
forfremmelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vest Nord Øst Syd 
Niels P Verner Leise      Kjeldsen 
- - - 2 * 
3  4  (p/c) ap. 
Ud 2. K, E, K, 2 til E og mere klør 
til forfremmelse af K. -100. 
 



Hattrick 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I onsdags fuldendte Hans og Jan V et 
hattrick med tre sejre i 
handicapforbedring, og de fører suverænt 
efter 4 aftener med -3,18! 
Jens og Leif fulgte tirsdagens sejr i DD op 
med topscorerværdigheden, og lad os se 
to spil i rap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Jens Tulle Leif         Hornet 
6  i øst, ikke meldt ved andre borde. 
Efter E ud og formentlig K trumfet, 
kunne trumfer trækkes, knib med D, E 
og  trumfet og tæppe. 1430 og +12 imp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Jens Tulle Leif         Hornet 
- - pas 1  
D 2ut* pas 4  
D pas 4  pas 

pas D ap. 

Da Tulle doblede, lignede han en mand, 
der regnede med at få nogle af de tabte 
imp fra spillet før tilbage  
 
Syd indledte med E og K trumfet. K 
dykket med af og D dækket med E 
trumfet. Ruder til knib med D og to høje 
hjerter med ruder af. E fulgt af E og 
6 igen, og to stik mere (790). 
 
Jeg overværede NLund åbne 1  i syd 
(farvekvalitet) X, 1 , pas og 4 . Nell gik 
synligt skuffet -200 til + 5 imp.  
  

Gert Vinkel på tæerne 
Vinkel havde netop meddelt, at han holdt 
bridgepause, men det gjaldt nok kun, når 
han ikke spillede.  Bornholmeren 
fortalte om dette spil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest Nord Øst Syd 
Herløv Bornholm PJust        Vinkel 
- - 1  pas 
1  pas 3  pas 
3ut ap. 
 
Kontrakten lå på ret hånd, men kræver et 
”umuligt” gæt i minor for at vinde. 
B ud til K og fire ruder fra top bragte 

Nord ind. K fra Nord blev dykket, og så 
testede Bornholmeren syd reflekser ved 
at fortsætte med B.  
Vinkel var ikke rusten, for han stak op på 
K og fortsatte farven! To hjerterstik til 

Bornholm og en ned. 
 
Butleren færdigspilles de to næste 
onsdage den 30/9 og 7/10. 
Efterårsferie den 14/10, og 
Holdturneringen starter den 21/10. 


