
Månedens udfordring, januar 2020

Det er første aften af mellemrunden i årets parturnering.
Ingen i farezonen. Meldingerne går:

ØST        SYD       VEST     NORD  
Pas 1 Sp Pas 2 UT (udgangskrav med 4-farve i spar)
Pas 4 Sp Pas Pas
Pas

Du sidder Vest med:

Spiller du aktivt eller passivt ud?

Spillet er fra 7/1. Sådan blev resultaterne:

A-rækken:

B-rækken:

Løsning: 

Spil aktivt ud: Hj K, alternativt Ru E.
Når bordet kommer ned med med kun to hjerter, skal modspillet tage de 4 røde topstik.

Som det fremgår, valgte de fleste (inkl. en af undertegnede...) et passivt udspil: Kl B, og så kan spilfører 
trække trumf og kaste en rudertaber på klørfarven.

Normalt bruges et aktivt udspil, når modparten har vist dobbeltfit. Det er ikke vist her, så måske er det derfor, 
at modspillet kiksede ved de fleste borde.

Godt nytår fra Robert og Thorkild



Månedens udfordring, december 2019

Det er første aften af årets indledende parturnering.
Du er som Vest kommet i 6 Spar. Nord, der undervejs spærrede med 3 Ruder (!) spiller Klør 2 ud:

Du lægger lavt fra bordet og stikker Syds B med Klør K. 
Nu spiller du Spar 2, Nord bekender med Spar 4, du beder om Spar D og Vest lægger Spar B.
Hvad gør du nu?

Spillet er fra 26/11. Sådan blev resultaterne:

A-rækken:

B-rækken:

Løsning: 

Spil Spar K! Aktuelt fælder den, som du håbede, Spar 10, og du afgiver kun Spar Es.

Allerhelst ville du hjem på hånden og spille op mod bordet i trumf endnu engang, men det er ikke safe at 
spille klør til 10'eren, for Nords udspil lugter fælt af en singleton! Så du må satse på, at Øst er startet med 
Spar B og 10.

Nord må have både Spar E og Hjerter K til sin indmelding, når ruderfarven er så tynd i toppen, så 
hjerterknibningen går godt.

Hvis det nu viser sig, at Øst startede med Spar B 10 x, er det bare at gratulere med det listige tilspil i stik 2!

Aktuelt er 6 Hj i Øst en lettere kontrakt, hvis du ellers husker at tage et klør-udspil fra Syd på hånden, så du 
kan komme til at knibe trumf K ud.

Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, november 2019

Det er tredje aften af årets indledende holdturnering.
Du sidder Syd med denne hånd: 

Meldingerne er gået:              Ø            S             V            N   
1 Kl Pas 1 Hj Pas
3 Kl Pas 3 Hj Pas
3 UT Pas Pas Pas

Du spiller spar 6 ud. Bordet kommer ned med:

Din makker stikker med esset og spiller Sp 10, som Øst stikker med K og spiller Hj 2.
Bruger du esset?

Spillet er fra 22/10. Sådan blev resultaterne:

Løsning: 

Ja, stik dig straks ind og slå Østs Spar D ud! Nu kan Øst ikke rejse sin klørfarve og går ned.

Falder du fra, stikker Vest med K og slår Klør Es væk. Nu er der 9 stik.

Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, oktober 2019

Det er første aften af årets indledende holdturnering.
Du sidder Øst med denne hånd: 

Nord åbner med 1 Ru, du melder pas, Syd melder 1 Sp og Nord springer til 3 Ru. 
Hvad melder du nu? I er alene i zonen...

Spillet er fra 1/10. Sådan blev resultaterne:

Hvis du synes, at det ser mærkeligt ud, så har det en forklaring: 
Sætternissen har byttet om på Vests og Syds kort!

Løsning: 

Meld pas! Det kan godt være, at det lyder lidt tøset, for makker har vel støtte til en af de umeldte farver. 
Faktisk har makker støtte til begge, og det er problemet, for modparten har også en dobbeltfit!
Efter din dobling melder din makker nok 3 Hj. Nu har Nord kræfter til 3 Sp. Den hæver Syd til 4 Sp. Den 
udgang vinder!

Melder du pas, bliver 3 Ru nok kontrakten, som ved de fleste borde vinder 12 stik, selv om der er 3 
toptabere.

Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, september 2019

Det er første aften af årets løvfaldsturnering, en parturnering, hvor alle møder alle over 4 gange.
Du sidder Vest med denne flotte hånd: 

Din makker i Øst åbner med 1 Hj, du melder 2 Ru og makker melder 2 Hj. Hvad melder du nu?

Spillet er fra 3/9. Sådan blev resultaterne:

Løsning: 

Meld 4 UT! Spiller i RKC1430, melder makker nu 5 Hj, der viser 2 esser, men benægter Hj D. 
Ruderne bør give 6 stik, så der er mindst 11 topstik, og formodentlig har makker endnu et stik, så du 
sætter kontrakten i 6 UT.

Bemærk, at makkers genmelding i hjerter ikke lover 6-farve. Hånden er for svag til at melde 3 Kl.
Som det fremgår, går 6 Hj ned, da der spilles ud i spar.

Som det fremgår, er der 13 topstik, så 7 UT er topkontrakten, men hvordan finder man lige den?
I praksis giver 6 UT med 13 stik en flot score. 
Nogle få landede i 6 Ru med 13 stik, men det giver kun middel.

Velkommen til sæsonen 2019-20 i IBK!

Kh. Robert og Thorkild


