Månedens udfordring, november 2020
Det er tredje aften aften af den indledende holdturnering. Det skulle blive den sidste, for så kom der
nye Corana-restriktioner i flere omgange.
Du sidder Øst mod 4 Hj i Syd efter dette meldeforløb:

N
1 Ru
2 Ru
3 UT

S
1 Hj
3 Hj
4 Hj

Din makker spiller Sp 5 ud og bordet får første stik på Sp B.

Spilfører beder nu om Ru D fra bordet og du vælger at stikke med esset. Hvad spiller du nu?
Sådan blev resultaterne:

Løsning:

Spil Kl D! Så får spilfører ikke nok indkomster på bordet til at kunne nå at etablere et ruderstik til
afkast af en klørtaber. Så der bliver 4 tabere: 2 i trumf, 1 i ruder og 1 i klør.
Det er meget bedre for ”parforholdet” end at spille spar, så kontrakten går hjem, og så bagefter
bebrejde makker hans dårlige åbningsudspil!
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, oktober 2020
Det er anden aften af den indledende holdturnering.
Du er som Øst kommet i 6 UT og får Sp 6 ud fra Syd.

Nord lægger heldigvis Sp K i. Hvordan spiller du?
Sådan blev resultaterne:

Løsning:

Test om hjerterfarven kan give 3 stik, før du prøver en klørknibning:
Spil ruder til esset og spil en lille hjerter mod bonden!
Ja, Nord får stikket på D, men du får nu 3 stik i farven!
Hvis det skulle være Syd, der sidder med damen, er der stadig mulighed for at tieren falder ud
tredie!
Ellers har du stadig klørknibningen at falde tilbage på.
Flot af Dimitris og Jan at melde og vinde denne slem, og af Svend og Bente at melde og vinde 6 Ru.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, september 2020
Endelig kom vi i gang igen. Efter to gange tyvstart, spillede vi en parturerning over 20 spil ifm.
Generalforsamlingen. I dette spil er du som Nord kommet i 3 UT efter et uforstyrret meldeforløb:

Der kommer Hj B ud. Du stikker og spiller Kl D, som får lov til at holde stik. Du fortsætter med
klør til K, men modparten holder igen esset op. Hvad nu?
Sådan blev resultaterne:
A-rækken:

B-rækken:

C-rækken:

Løsning:
Skift til ruder! Nu vinder kontrakten let. Du får endda 10 stik, hvis du topper sparfarven til sidst.
Og trækker Øst ikke Klør Es, når hun kommer ind på ruder es, vinder du 11 stik!
Fortsætter du i klør i stik 4, kan du risikere at skulle afgive 2 klørstik og 2 ruderstik og 1 hjerterstik.
Modparten gør livet lidt lettere for spilfører ved straks at stikke op på klør es.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, maj 2020
Spillet er igen fra tredje aften af årets holdfinale, 3. marts 2020, som jo desværre blev sæsonens
sidste. Du sidder Øst med denne hånd:

Meldingerne går:

S
Pas
Pas

V
N
1 Kl Pas
1 UT Pas

Ø
1 Ru
?

I har aftalt, at Vest nu har vist 12-14 HP og jævn fordeling, eventuelt med 4-farve(r) i major.
Hvad melder du nu?
Sådan blev resultaterne:
A-rækken:

B-rækken:

C-rækken:

Løsning:
1. Uden andre aftaler: Meld 3 Ru, der inviterer til udgang med 6-farve.

2. Hvis I spiller med X-Y-sans (se fx https://bridge.kromann.info/Bridge):
Meld først 2 Kl, som kræver at makker melder 2 Ru og meld så 3 Ru.
Nu har du inviteret til udgang med 6-farve i ruder
I begge tilfælde har din makker en let 3 UT melding.
I alle tre rækker blev denne kontrakt kun fundet ved 2 af de 6 borde. Den bør altid vinde!
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, april 2020
Det er tredje aften af årets holdfinale, 3. marts 2020.
Hvem tænkte på, at det kunne blive sæsonens sidste aften? Men det blev det desværre.
Du sidder Syd med denne hånd:

Meldingerne går:

V
Pas
3 Hj

N
1 Ru
4 Ru

Ø
2 Hj
Pas

S
2 Sp
?

Hvad melder du nu?
Sådan blev resultaterne:
A-rækken:

B-rækken:

C-rækken:

Løsning:
Meld 4 Hj! Det lover makker, at du har kontrol i hjerter (E, K eller singleton).
Nu kan makker med 4 Sp love kontrol i spar.
Når du spørger med 4 UT, svarer din makker 3 esser, og nu er det oplagt at melde 7 Ru.
Havde makker valgt at vise sin klørfarve i anden omgang, var I måske også kun kommet i 6 Ru.
Modparten kunne have gjort det vanskeligere for jer ved at være endnu mere agressive.
Vi ses i næste sæson!
Kh. Robert og Thorkild

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

Ø
1 Ru
3 Kl

S
1 Sp
Pas

V
Pas
?

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

