Månedens udfordring, marts 2020
Det er anden aften af årets holdfinale. Du sidder Nord med denne hånd:

Meldingerne går:

Ø
1 Ru
Pas

S
V
DBL Pas
2 UT Pas

N
2 Kl
?

Hvad melder du nu?
Spillet er fra 25/2. Sådan blev resultaterne:
A-rækken:

B-rækken:

C-rækken:

Løsning:
Meld 3 UT!
Din makker har vist en hånd med 19+ HP og jævn fordeling.
Det er negativ tænkning, at makker ikke har noget brugbart i klør.
Aktuelt spiller Vest nok Ru B ud (makkers farve) og så er det 9. stik straks rejst.
Selv hvis Vest spiller spar ud, går det nok: Stik straks med esset (ellers risikerer du et skift til hjerter) og spil
seks gange klør (to hjerter af) og så en ruder, så får ØV aktuelt højst 4 stik.
Hvis du i stedet melder 3 Kl, risikerer du, at en tøset makker (som Thorkild) passer i frygt for, at Nord har en
dårlig 6-farve og meget få points.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, februar 2020
Det er første aften af årets mixpar-turnering.
Du sidder Vest med denne 4 HP hånd:

Meldingerne går:
N
Pas
2 Sp
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V
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?

Hvad melder du?
Spillet er fra 4/2. Sådan blev resultaterne:

Løsning:
Meld 5 Kl!
Din hånd er vokset enormt:
1. Makker må være renonce i spar
2. Du har single hjerter
3. Makkers bedste farve er ruder
4. I har en flot fit i klør
Det er meget optimistisk at melde 6 Kl, men som det fremgår vinder den!
NS har faktisk flest point, men de kan kun vinde 4 Hj, og kun hvis den er på Nords hånd, eller hvis Vest er så
sød ikke at spille spar ud, og i denne zonestilling er det for dyrt at ofre i 5 Hj.
I værste fald hæver Øst så til 6 Kl.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, januar 2020
Det er første aften af mellemrunden i årets parturnering.
Ingen i farezonen. Meldingerne går:
ØST
Pas
Pas
Pas

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

