Månedens udfordring, maj 2018
Det er sidste aften i årets parfinale. Du er som Vest blevet spilfører i 5 Ru:

N spiller spar ud til esset i S, der fortsætter i spar. Du trumfer og trækker trumf E og K, men S
bekender ikke anden gang. Hvad gør du?
Spillet er spil 1 fra 10/4. Således blev resultaterne:
A:

B:

Løsning: Træk blot trumf D og spil endnu en trumf. N kommer ind og spiller i værste fald hjerter, men du
stikker op på esset og indkasserer alle klørstikkene.
Det er bedre at spille i ruder end i klør, for så er der indkomster nok til det bord, som kontrakten skal leve af!
6 Ru er oplagt, hvis ruderne sidder 3-2!
De fleste kom i 5 Kl, men den kan ikke tåle at S spiller sin rudersingle ud: Nu er bordet dødt!

Hvordan med meldeforløbet? Det starter typisk (Pas) 1 Kl (2 Sp) 3 Ru, (3 Sp) 4 Kl (4 Sp).
Nu kan V melde 5 eller 6 Ru.
Hvis der kommer hjerter ud mod 5 Ru, kan du stikke med esset og trække to klør med spar af.
Hjerter mod damen sikrer nu de 11 stik.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, april 2018
Det er første aften i årets parfinale. Du sidder Nord med denne hånd:

Du passer. Øst åbner med 1 Hj, din makker dobler, og Vest passer. Hvad gør du?
Spillet er spil 29 fra 20/3. Således blev resultaterne:
A:

B:

Valget må stå mellem:
1. Pas: Nok den bedste melding:
Selv med minimum hos Syd, går 1 Hj doblet nok mindst 1 ned, dvs. mindst 200 til jer.
Er makker stærk, som her, kan I sætte 500 eller måske endda 800 ind på kontoen.
2. 1 UT:
Du har absolut max til den melding, og makker tør nok ikke invitere til 3 UT.
3. 2 UT:
Egentlig lover du 10 HP, så makker hæver til 3 UT – den vinder med den aktuelle sits.
4. 3 Kl: Nu spørger makker nok med 3 Hj om du har hold i hjerter og du melder 3 UT.
Hvis 3 Hj lover medhold, lander I nok i 5 Kl, som også bør vinde.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, marts 2018
Det er anden aften i årets holdfinale. Du sidder Nord med denne hånd:

Vest passer. Du åbner med 1 Kl, din makker melder 1 Ru, og du melder 1 Hj.
Nu springer din makker til 3 Ru. Hvad gør du?
Spillet er spil 4 fra 30/1. Således blev resultaterne:
A:

B:

C:

Det er fristende at passe, for makker viser vel bare 6-farve og 10-12 point?
Som det fremgår, kan I – som kortene sidder – vinde storeslem i både ruder og UT.
Men det er ikke rart at melde 3 UT uden sparhold.
Heller ikke at passere 3 UT og melde 4 Kl, der jo lover 5-farve.
Men ligegyldigt hvilken af de to meldinger du vælger, melder S 4 Ru, som viser sleminteresse.
Nu kan du spørge om esser og sætte kontrakten i 6 Ru eller 6 UT – for I mangler jo 1 es (Ru K).
Slemmen blev kun meldt ved 4 borde. Og ved mange borde stod man i 3 Ru med 13 stik...
Med mindre I har aftalt, at 3 Ru i denne sekvens er krav, er det er grov undermelding!
Med X-Y-sans starter meldingerne: 1 Kl – 1 Ru, 1 UT – 2 Ru (udgangskrav!), 2 Hj – 3 Ru.
De, der åbner med 12-14 UT, har det aktuelt nemmere: 1 UT – 4 Ru, 4 UT – 5 Ru, 6 Ru/UT.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, februar 2018
Det er første aften i årets holdfinale. Du sidder Nord med denne hånd:

Din makker i Syd åbner med 1 Ru. Du svarer 1 Sp. S melder 2 Ru. Du melder 2 UT. 3 Sp fra S.
Hvad melder du nu?
Spillet er spil 27 fra 23/1. Således blev resultaterne:
A:

B:

C:

Meld 4 Sp! 3 UT er for farligt med klør ud. 5 Ru giver nok kun 10 stik.
Det er en bedre chance at spille på en 4-3 fit i spar. S må have korthed i hjerter og/eller klør.
Aktuelt sad de udesiddende trumfer 3-3, og så kan ruderfarven rejses: 10 stik!
Vi kan ikke få øje på noget modspil, der sætter kontrakten.
KH. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, januar 2018
Vi skyder året i gang med gode kort på hænderne. Du sidder Nord med denne pote:

Din makker i Syd åbner (!) med 1 Kl. Du svarer 1 Ru. Makker melder 1 Sp.
Hvad melder du nu?
Spillet er spil 7 fra anden aften i mellemrunden for par, 7/1. Således blev resultaterne:
A:

B:

Meld 2 Hj! Det er kunstigt (fjerde farve) og udgangskrav. Makker svarer 2 UT, der lover hjerterhold
og nu springer du til 4 Ru, der lover en selvspillende farve! Nu kan Syd melde 4 UT. Med
RKC1430 svarer Nord 5 Kl = 1 eller 4 esser. Det må være 4, så nu kan der meldes storeslem.
Det var der kun 1 par, der gjorde i B-rækken, 7 Ru, og 1 par i A-rækken, 7 NT, der i en parturnering
er endnu bedre. Stor ros til begge par!
Hvorfor ikke melde 4 Ru allerede i anden melderunde? Hvis I har aftalt, at det er slem-inviterende,
er det OK, men ville du ikke være bange for, at makker tror det er game-invit og passer?
KH. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, december 2017
Du skal som Nord spille 6 Ru. Undervejs har Øst konkurreret helt op til 5 Sp.
Øst spiller Hj E ud og skifter til Kl 3. Hvordan klarer du den? Du får lov til at se alle fire hænder:

Spillet er spil 15 fra første aften i mellemrunden for par, 12/12. Således blev resultaterne:
A:

B:

Stik med klør Es og kast Kl D på spar Es. Træk trumf Es og hjerter D og trumf en hjerter højt!
Nu kan du trække Vests trumfer og lægge ned for rest.
Ikke alle var dog så heldige at få Hj Es ud.
Men farligt af Øst at lokke modparten i en slem, der kan vinde!
Rigtig god jul og godt nyt år fra Robert og Thorkild

Månedens udfordring, november 2017
Du sidder Øst med:

Meldingerne er gået således:
Vest

Nord

Øst

Syd

1 Sp

Pas

2 Sp

Pas

3 Kl

Pas

?

Hvad melder du nu?
Spillet er spil 31 fra fjerde aften i den indledende holdturnering, 31/10. Således blev resultaterne:
A:

B:

C:

Meld 4 Kl! Din makker spørger om du kan dække tabere i klør, normalt med henblik på at komme i
4 Sp. Men med dette svar får Vest svært ved ikke at hoppe i stolen af begejstring. En fin storeslem
vil nu kunne meldes: 1 Sp – 2 Sp, 3 Kl – 4 Kl, 4 UT (RKC) – 5 Kl, 5 UT (opfordring til 7) – 7 Kl!
Ingen i A-rækken meldte en slem, ikke engang en lille én.
De, der som svarer blot springer til 4 Sp efter 1 Sp – 2 Sp, 3 Kl får nok en pas fra makker.
De, der åbner med 2 UT, får nok 3 UT fra makker.
Stor ros til de fem par i B og C, som fandt en lilleslem.
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, oktober 2017
I spiller hold og du sidder Syd med:

Ø/V er alene i zonen, og din makker åbner i 3. hånd med 1 UT (15-17 HP).
Hvad melder du nu?
Spillet er spil 19 fra anden aften i den indledende holdturnering. Således blev resultaterne:

Meld 2 kl (Stayman)! Det er ikke urimeligt at passe, men aktuelt melder N nu 2 Sp.
Du kan invitere med 3 Sp og N kan hæve til 4 Sp, som vinder ved de fleste borde.
Spiller N/S med små sans-åbninger, er det lidt lettere: N åbner med 1 Kl, Ø melder 1 Hj og S kan
vise sin 4-farve i spar med en negativ dobling. N kan nu melde 3 Sp, og S kan hæve til 4.
Hvad ville du spille ud mod 4 Sp fra Østs hånd?
Hjerter ud er IKKE sagen, selv om V kommer ind på Sp E og fortsætter i Hjerter.
Spar ud er sagen her: Vest kommer ind på esset og spiller hjerter.
Øst får igen to hjerterstik, men kan nu give makker en hjertertrumfning.
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, september 2017
Du sidder Øst med denne superhånd:

Meldingerne er gået således:
Vest

Nord

Øst

Syd

1 Kl

Pas

1 Ru

Pas

1 Hj

Pas

?

Hvad melder du nu?
Spillet er spil 12 fra anden aften i Løvfaldstureringen. Således blev resultaterne:

Du skal undersøge om der er en hjerterslem!
Har I kun Blackwood / RKC1430 til rådighed, melder du 4 UT. Det er helt rimeligt at sætte
kontrakten i 6 Hj, selvom I mangler et es.
Spiller I med cuebids, kan du melde 3 Sp for at vise kontrol her. Nu må Vest vise svaghed og melde
4 Hj, men Øst har kræfter til et nyt forsøg: 5 kl = kontrol i klør. Nu kan Vest vise sin kontrol i ruder.
Spiller I også med Voidwood, kan Øst spørge efter esser uden for spar med 4 Sp. 5 Kl viser 1.
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, april 2017
Du sidder Syd med denne slatne hånd:

Meldingerne er gået således:
Syd

Vest

Nord

Øst

Pas

Pas

2 Kl

Pas

2 Ru

Pas

3 Ru

Pas

?
Hvad melder du nu?
Spillet er spil 11 fra sidste aften i parfinalen, 4/4. Således blev resultaterne:

Meld 4 Ru! Ru K er et guldkort. Nu kan Nord spørge om esser. Du viser 1 es, og Nord kan nu godt
tillade sig at melde 6 Ru. Bedste spilleplan, når modstanderne starter med to gange spar:
Træk Hj E og K og trumf de to små hjerter, før du trækker trumf.
Aktuelt ville 5 Ru med 12 stik også give en top i begge rækker.
God sommer!
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, marts 2017
Du sidder Øst med denne hånd:

Meldingerne er gået således:
Vest

Nord

Øst

Syd

1 Sp

2 Ru

2 Hj

Pas

4 Hj

Pas

?

Spillet er spil 20 fra første aften i holdfinalen:

Løsningen er at invitere til slem. Bruger du 4 UT som RKC1430, svarer makker 5 Ru (0 eller 3 esser).
Nu kan 5 UT bruges til at invitere til storeslem: Har du noget ekstra at vise?
Makker kan nu vise Kl K med 6 Kl, og nu kan du tælle 13 stik, så meld 7 Hj!
Det ville også være OK, hvis Vest opvurderede sin hånd til at gå efter slem efter makkers 2 Hj.
Mvh. Robert og Thorkild, som begge sad Øst og kun kom i 4 Hj :-(

Månedens udfordring, februar 2017
Du sidder med denne hånd:

Meldingerne er gået således:
Øst

Syd

Vest

Nord

Pas

Pas

1 Kl

Pas

1 Sp

Dbl

2 sp

?

Hvad melder du nu?
Spillet er spil 30 fra sidste aften i mellemrunde par, hvor vi brugte IMP-opgørelse, dvs. spillede
efter holdprincip. Kontrakterne var vidt forskellige:

Løsningen er at doble. Det bør betyde, at du har en god hånd uden en god melding.
Øst melder nok 3 Sp. Nu kan S melde 4 ruder, som aktuelt er den bedste slutkontrakt, hvor
modspillet kan starte med tre topstik.
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, januar 2017
Du er som Vest kommet i 6 spar med ruder K ud fra Nord:

Krydstrumfning er sagen her og giver faktisk 13 stik: Stik med ruder es, spil hjerter til esset og klør
til trumf. Træk nu hjerter K med ruder af. Nu trumfer du en ruder, en klør, en hjerter og den sidste
klørtaber. Endelig trumfer du en hjerter med spar 8, trækker trumf og får sidste stik på klør es.
Hvis N spiller trumf ud, kan du rejse hjerterne: Du får første stik på spar 9, hjerter til esset, klør 2 til
trumf, hjerter K med ruder af, hjerter til trumf 4, klør 7 til trumf es, hjerter til trumf 8. Nu trækker
du tre gange trumf med ruder af, tager klør es og spiller bordet ind på ruder es. Hjerter B tager det
sidste stik.
Hele fordelingen, som er spil 12 fra første aften 3/1 2017 i mellemrunde par, hvor vi bruger IMPopgørelse, dvs. efter holdregnskabsprincip:

Resultaterne afslører, at 1 par meldte og vandt storeslem. Stort til lykke til Frank og Henrik!
Mange meldte lilleslemmen, men de fleste fandt ikke en vindende spilleplan.

Godt nytår til alle! Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, december 2016
Læg noget hen over østs og vests hænder nedenfor. Du er kommet i 3 UT med Sp 5 ud.
Meldeforløbet har afsløret, at øst har under en åbning med 6-farve i hjerter! Spilleplan?
Spillet er fra anden runde i den indledende parturnering:

Spillet er både et melde-, modspils- og spilføringsproblem i 3 UT i nord eller syd, for der er mange
ting der skal behandles rigtigt i både spilføring og modspil.
3 UT i nord eller syd er en svær kontrakt at melde og vinde
3 UT i syd: Med spar ud til kongen og spar retur til damen er der 9 topstik med rigtigt rudergæt,
men kommer vest ind på ruder dame, rejses sparfarven og klør es er indkomst?
Rigtig spilleplan = efter spar dame spilles klør til konge og dame og og vest stikker med esset 2.
gang og spiller spar til esset, nu spilles ruder til kongen og bonden retur og når nord kommer ind
på esset tages klør bonde og ruder til syd som også skal have for hjerter es som giver det tiende
stik.
Resultaterne afslører, at cirka halvdelen meldte 3 UT, og at den ofte gik ned. En ruderkontrakt var
heller ikke sagen:

God jul til alle!
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, november 2016
Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor!
Du er som Vest kommet i 6 UT og får ruder bonde ud fra Nord – Syd bekender desværre ikke, men
kaster en klør 4. Du skal nu prøve at spille klørfarven, så du får 2 stik uden at NS får mere end 1
stik i farven. Hvordan gør du?

Spillet er fra Klubsølv, en parturnering hvor man i hele landet spillede de samme kort.
Når ruderne sidder 5-0, er det nok Syd, der har længde i klør.
Derfor anbefaler Robert at spille klør 2 til esset, efterfulgt af klør 9 til D!
Ivan mener man skal nøjes med klør 9. Når man trækker esset falder bonden.
Flot at alle kom i slem! Det er helt ok at melde 7 UT, som let vinder med ruderne 3-2 ude.
Bemærk: Hvis Østs melder 4 kl som Gerber, må Syd ikke doble for at få klør ud!
Mvh. Robert og Thorkild

Dette er et interessant spil hvor man skal have styr på mulige fordelinger. Vi kan skære problemet
ned til, at skulle løse klørfarven når nu ruderne sidder så "grimt".
Vi mangler KBxxxx. Da det kun er placeringen af honnørerne der er interessant, er der 24 mulige
fordelinger, hvoraf nogle selvfølgelig er meget lidt sandsynlige, da Nord allerede har vist 5-farve i
ruder. Nords mulige fordelinger er:
KBxxxxx, KBxxxx,KBxxx,KBxx, KBx, KB,
Kxxxxx, Kxxxx, Kxxx,Kxx,Kx,K
Bxxxxx,Bxxxx,Bxxx,Bxx,Bx,B
xxxxx,xxxx,xxx,xx,x,Ved at spille en lille klør til klør 9, vinder vi alle de gange hvor Nord har
1.begge honnører,
2.har klør B
3.har en honnør blank
4. Er renonce
Der er med andre ord 16 fordelinger hvor man vinder, dvs 16/24 = 67%
Ved at trække klør Es og spille klør 9 vinder man:
med 13 af de mulige fordelinger, altså 13/24 = 54%
Det er altså klart bedste spilleplan at spille en lille klør mod E9 og knibe hvis der ikke
kommer en honnør i mellemhånd.
Det er rigtig nok. Prøv selv at pusle med det :-)

Hilsen Ivan

Månedens udfordring, oktober 2016
Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor!
Du er som Vest kommet i 4 hj efter dette meldeforløb:
Øst
Pas
1 Sp
4 Hj

Syd
Pas
Pas
Pas

Vest
1 Hj
2 Kl
Pas

Nord
Pas
Pas
Pas

Du får Ru E ud, Syd kalder og Nord spiller Ru 4 til Syds K. Hvad gør du?
Spillet er fra tredje aften i den indledende holdturnering, hvor det gik således i A hhv. B rækken:

Afblokér Ru D! Hvis du er heldig prøver Syd nu at indkassere to sparstik, før han prøver at give
makker en rudertrumfning. Du trumfer anden gang. Hvad nu? Kan du undgå en klørtaber?
Ja! Træk to gange klør fra top og trumf en klør højt. Bordets sidste høje trumf trækkes og nu spilles
trumf 2 til D. Trumf K trækkes også, og fordi du afblokerede Ru D, får bordet de to sidste stik på
Ru B og 10, hvor den sidste klør kan lægges. 10 stik.
Som det fremgår, var der ingen der vandt udgang, de heldigste ØV vandt et delregnskab.
Mvh. Robert og Thorkild

Månedens spil i Islev Bridgeklub, september 2016:
En oplagt storeslem, som ingen fandt.
Vi vil prøve hver måned i sæsonen at vælge et sjovt spil.
I denne måned har vi fundet dette spil fra 13/9, hvor vi spillede anden aften af
Løvfaldsturneringen, som er en IMP handicap-turnering over tre aftener:

Som det fremgår, er både 7 hjerter og 7 UT helt oplagte med 13 sikre stik.
Men den er, som det fremgår, ikke let at melde. Meldeforløbet starter typisk således:
N
S
2 UT
3 Ru (overføring)
3 Hj (tvungen melding) 4 UT (RKC1430)
5 Kl (1 eller 4 esser ud af 5)
Nu kan Syd se, at Nord har de 4 manglende esser, og kan med sindsro melde 6 Hj.
Jette Kraunsøe forklarede efter spillet, hvordan man kan undersøge, om Nord også har trumf D:
Meld 5 Ru! Nu melder Nord 5 Hj uden trumf D, og så er det bedst at nøjes med lilleslem.
Men med trumf D, svarer man her 6 Hj. Havde Nord udover trumf D haft en konge, kunne dette
gøres ved at melde dens farve, fx melde 5 Sp for at vise trumf D og spar K.
Nu kan Syd se 12 sikre stik: 1 i spar, 6 i hjerter, 2 i ruder og 3 i klør.
Og Nord har 3-4 HP udover de 17, der allerede er vist!
Det er ikke let at finde ud af, om de sidste 3-4 HP, gør at storeslemmen er oplagt, men 7 UT må
have rigtig gode chancer. Aktuelt har makker det 13. stik i form af Ru D.
Havde makker i stedet fx Sp D og B, ville 7 UT hænge på en knibning.
Mvh. Robert og Thorkild

Rigtig godt initiativ.
Spillet I har valgt, har rigtig mange facetter, og er et godt eksempel på, at man skal have
makkeraftalerne på plads. I det nævnte meldeforløb, er der nogle forudsætninger der skal være
opfyldt. Spiller man med Cue-bids? Spiller man med Trelde spørgemeldinger? Spiller man kun med
1430?
Hvis man ikke spille med Cue-bids og/eller Trelde spørgemeldinger(TSM) er jeg enig i at 4NT er
1430. Hvis man spiller Cue-bids og/eller 1430 mener jeg at 4NT er kvantitativ men 5-farve i
hjerter og beder makker om at tage stilling til slem i hjerter eller sans.
Lad os forudsætte at vi kun spiller med 1430, så kan meldeforløbet gå således:
2NT - 3RU
3HJ - 4NT
5KL - 5RU
5NT - 6RU
6SP - 7NT
5 RU spørger efterr trumf dame. Hvis man ikke har trumf dame vil man vise det med 5 HJ. Hvis
man har trumf dame, vil man vise det ved at vise en sidekonge samtidig. Hvis man ikke har en
sidekonge,melder man 5NT som i det viste meldeforløb.
6RU spørger nu om ruder dame, idet man jo allerede har benægtet kongen. Svaret 6 spar viser
ruder dame og man kun nu med 100% sikkerhed sætte kontrakten i 7NT
I Trelde går det let:
2NT _ 3RU
3HJ - 4KL (TSM)
4HJ - 4SP
4NT - 5RU
5HJ - 6RU
6NT - 7NT
4 hj viser kontrol i klør og 1 eller 4 esser.
4 spar: har du spar konge?

4NT: Nej
5RU: har du ruder K?
5hj: Nej (ikke så overraskende da man selv har den, men det er nødvendigt for det
videre meldeforløb)
6RU: Har du så ruder dame?
6NT: Ja, og også trumf dame
7NT: Super, så kan jeg tælle 13 stik :-)
Hvis man spiller med Cue-bids og 1430 går det således:
2NT - 3RU
3HJ - 4KL: Cue-bid. Fastlægger hjerter som trumf og viser sleminteresse. Makker melder 4 HJ hvis
han/hun ikke er sleminteresseret
4RU

: Cue-bid. Jeg er med på slem. Bare begynd at spørge med 1430.

Og så går det som i det første meldeforløb
Det var så mit forslag. Som det tydeligt ses, gælder det om at have makkeraftalerne på plads,
Specielt er det vigtigt at have aftalt hvad men gør efter svaret på 1430.
Hilsen Ivan

