Månedens udfordring, november 2022
Du er som Syd blevet spilfører i 6 Sp:

Vest spiller Kl 2 ud, hvor Øst stikker med Kl E og spiller Sp 2. Du nøjes med Sp 5, Vest stikker med
B og du vinder stikket med E. Nu trækker du Sp K, hvor begge modstandere bekender.
Hvad gør du nu?
Spillet er fra den indledende holdturnering 25. oktober. Sådan blev resultaterne:
A-rækken:

B-rækken:

C-rækken:

Løsning:

Træk Kl K! Ja, det kan godt være, at den bliver trumfet, men så kan kontrakten alligevel ikke vinde!
Aktuelt sidder den sidste trumf sammen med klørlængden, så du kan fortsætte med Kl D og klør til
trumf. Nu går du hjem på hånden på Hj D, trækker den sidste trumf og 12 stik er hjemme!
Trækker du en tredje omgang spar i stik 4, får Vest altid et klørstik.
Kun få par meldte denne fine slem, men de par, der fik 12 stik, havde ikke meldt den.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, oktober 2022 – Version 2
Du sidder Vest med denne kedelige hånd:

Din makker i Øst åbner med 2 Kl. Du melder 2 Ru, som I har aftalt viser 0-1 kontroller (et es er 2
kontroller, en konge er 1 kontrol). Nu melder din makker 3 Kl, som er rundekrav: En stærk hånd
med langfarve i klør.
Hvad melder du nu?
Spillet er fra Løvfaldsturnerings sidste aften 17. september.
Sådan blev resultaterne:

Løsning:

Meld 3 Ru! Det er et relæ, der afviser interesse for slem. Nu kan din makker melde 3 Hj, som viser
en 4-farve, og du kan melde 4 Hj!
I første version af denne opgave anbefalede vi at melde 4 Kl, men det er ikke den bedste melding.
Melder din makker nu 4 Hj, kan det opfattes som et cuebid og ikke en 4-farve.
Spiller Syd ruder ud, kan spilfører falde fra, og nu kan man komme på bordet ved at række Ru E og
trumfe en ruder. En knibning efter trumf D går godt, og kontrakten vinder.
Alternativet til 4 Kl er at melde 4 Hj direkte. Nu kommer kontrakten på den forkerte hånd.
Selvom Nord spiller sin single klør ud, kan kontrakten spilles hjem.
De borde, hvor 4 Hj kom på Vests hånd kom der dog ruder ud, og nu vinder man med samme
spilleplan, som hvis kontrakten ligger på Østs hånd.
Øst kan også være fræk og melde 2UT oven på makkers 2 Ru, selv om man har Sp K blank.
Det viser en jævn hånd med 22-23 HP.
Nu bør Vest melde 3 Kl som Stayman, og så kommer man også i den fine 4 Hj på Østs hånd.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, september 2022
Du sidder Vest og skal spille 4 Hj med Hj 10 ud fra Nord:

Det er parturnering. Modstanderne har ikke blandet sig i meldeforløbet.
Spilleplan?
Spillet er fra Løvfaldsturnerings første aften 6. september.
Sådan blev resultaterne:

Løsning:

Stik Hj 10 med B og spil Kl D. N stikker med Kl E og spiller Ru 9 til makkers K og dit E.
Nu spiller du spar til esset og Kl K med ruder af. Trumf en klør og træk Hj E og Sp K.
Spar til trumf, ruder til trumf og endnu en spar til trumf.
Du får så 2 minorstik + 2 sparstik + 6 trumfstik = 10 stik.
Mange meldte 4 Hj, men ingen vandt udgangen.
Lisbeth og Jutta meldte og vandt flot 4 Sp – en ren top. Til lykke med den.
Kh. Robert og Thorkild

