Månedens udfordring, februar 2019
Det er første aften af to i årets mixpar-turnering.
Din makker i Øst spiller Kl 10 ud mod 4 Hj i Nord.
Meldeforløbet gik: 1 UT – 2 Hj (overføring til spar), 2 Sp – 3 Hj, 4 Hj.
Du sidder Vest og Syd lægger sin hånd ned:

Nord beder om Kl B. Hvad gør du?

Spillet er fra 29/1. Sådan blev resultaterne:

Løsning:
Lad være med at stikke første gang. Makker har garanteret 10 x.
Invitér i stedet med Kl 2!
Syd vinder stikket og spiller trumf. Din makker stikker med esset og spiller Kl 7.
Nu stikker du og giver Øst en trumfning. Øst får også et sparstik: 1 ned!
Det modspil var der, som det fremgår, ikke mange, der fandt.
Det er også rimelig umuligt at finde, hvis 4 Hj kommer på Syds hånd.
3 UT vinder i praksis på begge hænder, men det er svært at finde, når der jo er er en fin 4-4 fit i Hjerter.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, januar 2019
Det er årets første spilleaften og første aften i mellemrunden af årets parturnering.
Du har som Syd trukket en frygtelig hånd op. Øst åbner med 1 UT og Vest sætter kontrakten i 3 UT.
Du spiller Kl 2 fra din eneste 4-farve og Vest lægger sin hånd ned:

Spilfører i Øst stikker din makkers Kl B med Kl D og spiller Ru 9. Hvad gør du?

Spillet er fra 8/1. Sådan blev resultaterne:
A:

B:

Løsning:
Man skal ikke slavisk lægge lavt i anden hånd, men her er det sagen! Flere kunne ikke holde fingrene fra Ru
B, og se nu hvad der sker: Spilfører falder fra og din makker må stikke din knægt med damen. Nu spiller
spilfører sig tilbage på hånden og kniber din Ru K ud! Nu er kontrakten hjemme, nok endda med overstik.
Falder du i stedet fra i stik 2, får I to ruderstik. Som kortene sidder, kan spilfører stadig vinde 3 UT, så Vests
frække spring til 3 UT giver pote.
For at sætte kontrakten, skal spiller Syd bedst muligt Sp B ud til D-K-E og så skal Nord spille spar retur inde
på Ru D. Med bedste modspil kan 3 UT således ikke vinde, men det er et svært modspil.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, december 2018
Det er første aften i årets parturnering. Du er som Syd kommet i 4 Spar med Hj 7 ud.
N:

S:

Du bekender med Hj 4 fra bordet. Øst kommer ind på Hj D og spiller ruder.
Du kommer ind på hånden og spiller Sp E. V bekender med Sp 3 og Øst med Sp 9.
Du spiller nu Sp 2, hvor V bekender med Sp 4. Hvad gør du nu?

Spillet er fra 27/11. Sådan blev resultaterne:
A:

B:

Løsning:
Knib med Spar 10. Det er kun forkert, hvis V er startet med K 4 3 og er så nederdrægtig at falde fra.
Det er sagen her, hvor V har både K og B. Havde Øst begge to, var der ikke noget at gøre.
Sad Ø med K 9, var det også rigtigt at nøjes med Sp 10.
Du skal spille sådan, fordi du kun må tabe 1 stik i trumf, da du får to tabere i hjerter.
Klørtaberne kan lægges på de rejste to hjerter.
Som det fremgår, var der mange, der havde lugten den hårde sits og stået af i 3 Sp eller forsøgt sig i 3 UT.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, november 2018
Det er fjerde aften i årets holdturnering. Du er som Nord kommet i 3 UT med Sp 4 ud.
N:

S:

Du falder fra to gange i spar og stikker først med esset tredje gang. Aktuelt betyder det ikke noget, da farven
sidder 4-4, men hvis den havde siddet 5-3. har du nu brudt forbindelsen mellem Ø og V i spar.
Inde på spar E skal du nu rejse klørfarven uden at afgive mere end 1 stik. Hvordan spiller du farven?

Spillet er fra 30/10. Sådan blev resultaterne:

Løsning:
Send Kl D af sted! Ø dækker med K, og du får stikket på E. Nu slår du Kl B væk og får 9 stik.
Du kunne aktuelt også starte med at spille en lille klør til 10 og B.
Men det går galt at starte med en lille klør fra S til D – den strategi havde nok været den bedste, hvis du ikke
havde haft Kl 10 og 9.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, oktober 2018
Det er første aften i årets holdturnering. Du sidder V og hører Syd åbne med 1 UT (15-17 HP).
Du har:

Hvad gør du?
Spillet er fra 2/10. Sådan blev resultaterne:

Løsning:
Du skal melde noget andet end Pas! Det ser det også ud til, at alle har gjort.
Har I et forsvar mod 1 UT, så brug det.
Nogen bruger DONT forsvar, hvor:
• Dobler viser en ubekendt langfarve og beder makker melde 2 Kl.
• 2 klør, ruder eller hjerter viser mindst 5-4 i den meldte farve og en højeregældende.
Så meld 2 Kl. Du beder din makker passe eller melde 2 Ru for at høre om din anden farve.
Her kan du risikere, at din makker melder 2 Hj for at vise egen 6-farve. Nu må du melde 2 Sp.
Din makker bør nu aktuelt melde 3 Kl, som er en fin kontrakt.
Har I ikke nogen aftaler, må 2 UT være mindst 5-5 i klør og en anden farve. Igen må din makker melde 3 Kl.
Er du ikke sikker på, at makker vil forstå det, så meld 2 Sp. Den bør din makker passe.
Som det fremgår, kom mange alt for højt på jeres kort.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, september 2018
Det er første aften i årets løvfaldsturnering, som opgøres efter IMP (hold) scorer.
I spil 22 sidder du Øst og ser følgende meldeforløb:
S
N
1 Sp 2 Ru
3 Kl 3 Hj
3 UT

(fjerde farve, spørger om medhold i hjerter)
(lover medhold)

Makker spiller Hj 6 ud (I spiller den midterste fra en trefarve). Bordet kommer ned, og du kan se:

Hvad gør du?
Spillet er spil 22 fra 4/9. Sådan blev resultaterne:

Løsning:
Kunne du holde fingrene fra Hj 10? For hvis du i stedet inviterer med Hj 3, når I at rejse hjerterfarven, før
spilfører får rejst sin sparfarve. Syd må have esset alene!
Vest skal blot huske at stikke med Sp E, når sparene spilles, inden Øst bruger kongen.
Som det fremgår, var der også nogle, der spillede 3 UT på Nords hånd med Hj D i udspil.
Nu kan spilfører rejse sparfarven, uden at modspillet får 3 hjerterstik, og dermed få mindst 9 stik.
God sæson!

Kh. Robert og Thorkild

