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Meldesystem, utspill og signaler
I denne gjennomgangen brukes de foreslåtte meldingsforløpene stort sett et naturlig meldesystem med
5-korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav (med forklaring for de
som spiller 2-over-1 som kun rundekrav som fortsatt er ganske vanlig).
I motspill brukes norske utspill mot farge, invittutspill mot grand og lite kort som styrke.
Gjennomgangen er kun en antagelse om hva som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. Vi forsøker å
se på hvilke vurdering som kan gjøres, bør gjøres og ikke alltid hva som blir den riktige avgjørelsen. For
det er ikke sjelden slik at det ene like gjerne kan bli bra som det andre, og ingen kan kategorisk si hva
som er riktig! Dog legger vi noen føringer på hva vi tror er den riktige avgjørelsen i det lange løp for de
situasjonene som oppstår.
Det er ikke brukt noen GIB-analyse (computeranalyse) som er morsomt nok, men slike analyser er
basert i «åpne kort» hvor ikke sjelden den vinnende spilleplanen (maks antall mulige stikk) gir mye
mindre sjanse enn det som er teoretisk/praktisk riktig å spille på. Her gir vi forslag til hvordan meldinger
og spill/motspill går med naturlige og ganske fornuftige avgjørelser – praktisk bridge. I noen spill kan
det likevel være et usannsynlig resultat i vår analyse, for å få frem et poeng i den kontrakten som er
foreslått. Det er ofte det kan skje mange forskjellige ting, og vi forsøker å angi mulige andre kontrakter.
Det blir interessant å se på alle resultatene etter turneringen er spilt og se hva som faktisk skjedde rundt
omkring.
En antatt score angis som + eller – for N/S.

I dette spillet vil det bli mange forskjellige meldingsforløp. I forslaget her er nemlig ingen (!) av
meldingene opplagte. Det vil bli en del hjerterkontrakter N/S, noen spar- og kløverkontrakter Ø/V.
Kanskje kan N/S doble 5 kløver, men de skal være fornøyde om de går pluss i dette spillet selv om noen
kanskje kan få hjem ti stikk i hjerterkontrakt. Der blir det dog vanskelig å få mer enn ni stikk. Ø/V kan
enkelt bete 4 hjerter om øst spiller ut spar ess og en til. Han kommer inn på trumfesset og spiller inn vest
på kløver ess, og det kommer spar derfra som øst kan stjele, forsvarets fjerde stikk. Uansett utspill er det
mye arbeid å gjøre for å kunne få ti stikk i 4 hjerter, bl.a. må en dobbelfinesse i spar tas underveis.
I 5 kløver vil noen la være å spille ut singel ruter fordi de antar de har ett sikkert trumfstikk uansett. Men
det kan jo bli to trumfstikk! Her vil nord muligens kunne få to trumfstikk ved at syd vinner med ruter
ess og spiller liten ruter. Da er det like før det blir trumfforfremmelse idet kløver 8 kan komme i spill.
Spillefører kan slippe med en bet etter denne starten hvis han er forsiktig, men det skal ikke mye
feilskjær til før det blir to bet. Beste motspill er imidlertid at syd skifter til kløver konge i andre stikk.
Idet nord kommer inn i spar spiller han kløver dame og mer kløver. Da kan ikke spar trumfes hos øst, og
det tapes to sparstikk, ett stikk i ruter og ett i kløver – to bet. Det er dog fristende å spille ruter i andre
stikk for at nord skal kunne få forfremmet sin trumf.
N/S: +50

Nord har et vanskelig meldeproblem andre gangen. Å si kun 2NT er et alternativ, men makkeren tror
nok ikke nord er så sterk som dette hvis han melder det. Dette er en situasjon hvor doblingen er i
balanseringssituasjon. Da bruker mange innmelding 1NT som svak NT, noe som kan ha noe for seg i
den meldesituasjonen, men andre sverger til sterk grand også der for ikke å få for mange
grandintervaller innbakt i doblingen. Her velger øst å melde igjen, men det er ikke opplagt med en
passet makker og minimums hånd. Men med 5-5 er det greit å melde, spesielt i gunstig sone.
Å si 3NT er litt gambling, men syd kan godt ha noen verdifulle poeng uten at han løfter 2NT til utgang.
Øst har et håpløst vanskelig utspill. Hjerterutspill gir også favør idet vests beholdning blir sakset opp
pga. nords hjerter 8. Med ruter ut vinner spillefører ett ekstra stikk med det samme og har 1+2+1+4= 8
stikk fra topp. Hvis han nå leser kortene korrekt, kan utgangen vinnes. Han må innkassere minst en
hjerter og ta fire runder kløver før han spiller spar til tieren og østs honnør. Da må øst spille spar eller
ruter tilbake, og samme hva han velger får spillefører det niende stikket. Det skal ikke mye feiltråkking
til før det blir bet. Hvis for eksempel spillefører forsøker å godspille ekstra hjerterstikk er han i trøbbel.
De som vinner 3NT i dette spillet får nok en meget bra score.
N/S: +600

Noen vil vel si vests innmelding 1 hjerter er ganske tøff i ugunstig sone. Men vest har en god farge,
brukbar fordeling, og sidefargen kan også være stikkgivende. Hvis ikke vest melder inn vil trolig syd bli
spillende 1NT da øst med den tynne kløverfargen ikke har helt til å melde inn på to-trinnet etter syds 1
ruter og svaret 1 spar fra nord.
Vest burde kanskje tatt ut 1NT i 2 ruter. Da blir de spillende 2 hjerter som er en bra kontrakt.
Ruterutspillet går til nords konge. Det virker naturlig å skifte til spar, men fortsettelse i ruter er bedre.
Da tas inntaket til vest sin hjerterfarge bort, og spillefører vil ende opp med kun ett hjerterstikk (syd
lasjerer en gang). Hvis spillefører får beholde ruterinntaket får han fire hjerterstikk, men må ofre ett
ruterstikk for å få til det (stikke over ruter dame for å hente hjerterstikkene). Hvis spillefører får tak i
hjerterstikkene vinner han derfor kun ett stikk i ruter, men fire i hjerter, kløver ess, og trolig ett stikk i
spar etter hvert, altså vunnet kontrakt.
Selv med skift til spar i andre stikk bør N/S ha mulighet for å bete 1NT hvis syd vinner og spiller mer
ruter som er et mulig motspill å finne. Så lasjerer syd første runde hjerter, og spillefører må skifte fot og
spille på kløveren. Da går det mot en bet i 1NT, men det skal ikke mye til før Ø/V noterer +90 da N/S
ikke får det så lett i det videre motspillet.
N/S: -90

Noen vil kanskje åpne med 2 kløver som øst med ni ganske sikre stikk på egen hånd. Det ender nok i 4
spar uansett, hvis ikke nord er ambisiøs og stamper. En stamp kan bli kostbart, spesielt om de ender i
doblet ruterkontrakt hvis nord får vist begge minor. Der mistes fort kontrollen, og det kan nok bli noen
store utbetalinger til Ø/V, selv om det er muligheter for ni stikk i kløverkontrakt slik det sitter.
Syds innmelding på to-trinnet er på grensen med kun en ordinær femkorts farge, men syd har såpass
mange HP at mange nok vil slenge innpå 2 hjerter.
Mot 4 spar spiller antagelig syd ut hjerter dame. Det er ti sikre stikk med riktig spill, men det kan bli
elleve, paradoksalt nok om spillefører er uforsiktig og setter kontrakten i fare!
Hvis hjerterutspillet stikkes med esset blir det fullklaff, men altså med fare for å gå bet. Det eneste som
skal til for at det blir bet da er at nord har dobbelton trumf. Syd kommer inn på spar ess og spiller stor
hjerter som presser ut kongen. Hvis nord hadde hatt en trumf til ville nord kunne trumfet, og spillefører
ville tapt to trumfstikk, ett hjerterstikk og ett i kløver. Men nord kan ikke trumfe! Så hvis spillefører
velger å stikke med hjerter ess i første stikk, og på stor hjerter fra syd idet han er inne legger liten fra
vest blir det maks uttelling. Siden hjerter 10 går i dragsuget i første stikk, blir vests K-8 en nydelig saks
etterpå. Spillefører kan ta en markert finesse med åtteren og kaste en kløver på den fjerde hjerteren mens
han som har trumf igjen følger farge. Det er riktig å legge liten hjerter fra vest i første stikk hvis hjerter
sitter 6-0, for man vil jo ikke få stjålet hjerter konge. Men med 5-1 i hjerter er kontrakten sikker ved å
stikke med hjerter konge med det samme. Så trumf til syds ess, og om nord har en trumf til hjelper det
ikke N/S å ta en stjeling fordi øst med esset dobbel i hjerter følger med den lille, og han har sine ti stikk.
Stjelingen blir «på luft», et bytte av stikk. Trumfstikket nord i så fall får går på bekostning av
hjerterstikket de kunne fått. Siden nord har bare en trumf er det mulig å få overstikk med det utspillet.
N/S: -620

Her kan det gå pass rundt på flere bord, for verken øst eller vest har noen klar åpningshånd med sine 11poengere. Hvis øst åpner står de i fare for å komme for høyt og gå i minus. Åpne eller ikke med slikt er
et stilspørsmål. Det er ikke bra å spille ut norsk fordeling (spar 7) fra slike mellomkort, det kan koste
stikk. Så syd velger den minste sparen i utspill.
Om vest svarer 1 hjerter (mange hopper over ruteren og prioriterer å svare 1 i major) kan det gå bra i
2NT fordi de unngår hjerterutspill, og det blir bet om syd spiller ut liten hjerter. Da får syd tre
hjerterstikk senere, og de får to stikk i spar samt kløver ess. Kontrakten kan betes med spar ut også om
nord skifter til hjerter. Men ikke unaturlig spilles spar tilbake (eller nord legger tieren i første stikk), og
med ett sparstikk får øst fatt i åtte stikk. N/S får kun tre sparstikk, for hjerter ess og kløver ess.
Spillefører går på kløveren og får to stikk i fargen via finesse med tieren senere, og han vinner heldig
fire ruterstikk siden fargen sitter 3-3. Med ett stikk i hver majorfarge blir det med beste spilleføring åtte
stikk i alt. Hvis 2NT vinnes får Ø/V en meget bra score!
N/S: -120

Igjen en 11-poenger (syd) hvor det kan diskuteres om det skal åpnes eller ikke. Vest melder 1NT både
om syd åpner eller ikke, og øst kan satse på utgang med en bra sekskorts-farge og ett ess ved siden av.
Etter hjerter ut til damen og esset spilles ruter ess. Siden damen faller spiller vest på at syd ikke har vært
lur og lagt damen fra Q-10 dobbel, så han tar finessen med østs ruter 9. Da blir det enkelt ti stikk
(2+1+6-1=10).
N/S: -630

Her kan det bli noen friske meldingsforløp hvis N/S kommer med i meldingene. N/S har ni stikk i
hjerterkontrakt, og noen få kan kanskje få kjøpt kontrakten i 5 hjerter doblet, og det koster «kun» 500.
Det skisserte meldingsforløpet er med Stenberg 2NT, utgangskrav med støtte. De videre meldingene
etter 2NT går forskjellig alt etter avtaler. Øst har en veldig god trumftilpasning og kan kanskje melde
annerledes enn bare si 4 spar neste gang, men han har mange tapere og må vurdere om slem er
sannsynlig. Hvis det spilles slik at åpnerens 3 kløver er naturlig er østs kløverbeholdning bra, og det kan
forsvares å ta det litt roligere og undersøke slemmulighetene. Vest har imidlertid minimum, og de fleste
vil stoppe i 4 spar. De som havner i 5 spar fordi N/S stampet i 5 hjerter, eller etter et mislykket
slemforsøk hvor de finner ut det mangler to ess kommer greit ut av det også slik det sitter.
Noen vil være med høyt med hjertertilpasningen N/S, for eksempel om syd åpner med 2 hjerter – Tartan
(hjerter og en minor). Det blir nok likevel flest spar-kontrakter, og Ø/V vinner enkelt elleve stikk siden
en ruter kan kastes på kløveren, og ruter ess sitter foran kongen.
N/S: -650

Syd får et litt vanskelig meldeproblem her fordi han har så bra kort at han må melde, men å melde inn
med en ordinær femkorts farge på tre-trinnet er ikke bra. Alternativet dobler er også dårlig da han ikke
helt vet hva han skal gjøre over et eventuelt 3 ruter-svar fra makkeren.
Idet syd valgte å gå inn med 3 hjerter doblet vest som for mange brukes som utgangsinvitt når det ikke
er flere meldinger ledig mellom det motparten meldte farge og egen trumffarge. Å si 3 spar her er bare
en fight om kontrakten, ikke invitt. Øst slår av med sine 6HP og helt flat fordeling.
Det kan bli ti stikk her om N/S ikke finner motspillet. Etter hjerter ut spilles ruter til kongen og spar mot
hånden. Det sitter fint. For å holde kontrakten nede på ni stikk må syd stikke opp med trumfesset og
spille to store kløver fulgt av en kløver til stjeling hos nord, et ganske naturlig motspill. Finner de ikke
det motspillet vil spillefører kun få en trumftaper og to kløvertapere – ti stikk. Liten kløver fra vest til
nieren presser ut en honnør. Senere spilles liten kløver fra vest igjen. Nord må på med knekten, og
damen presser ut syds andre honnør. Kløver 10 står, og den fjerde kløveren kan trumfes hos øst.
N/S: -140

Det er nok fristende for øst å være med en gang til, og det kan hende Ø/V melder en gang til ved noen
bord. Da risikerer de bli doblet, og i hjerterkontrakt er det kun syv stikk da forsvaret får for de fire
essene, ruter konge, og med orden i signalene bør syd få seg en ruterstjeling også. I 3 hjerter doblet vil
det koste 500, elendig selv mot utgang utenfor sonen.
N/S har utgang i kortene, både i 5 kløver og 3NT. Det er imidlertid ikke lett å melde utgang. Nord vet
ikke at syd har så bra som esset femte i kløver, og han har også en verdifull dobbelton i ruter (i
kløverkontrakt). Syd på sin side vet ikke at nord er så sterk som dette. Hvis nord inviterer over 3 kløver
kan de finne 5 kløver. Nord kan også foreslå 3NT som er midt i blinken siden det er fem enkle
kløverstikk, men feil om syd har svakere kort.
I kløverkontrakten blir det enkelt elleve stikk siden trumfen sitter 2-1. To ruter kan trumfes hos syd.
Utspillet spar konge er kanskje litt dristig, hjerter dame er et tryggere alternativ. Hvis spar konge
kommer i utspill bør nord lasjere. Vest legger svakhet så tydelig som mulig (syveren), og øst bør da
unngå å tråkke på det tolvte stikket med nok en spar i stikk to.
N/S: +150

Østs 2 spar her var overføring til kløver. Det går ikke særlig bra i grandkontrakt hvor N/S kan hente seks
ruterstikk og to hjerterstikk, dvs. to sonebet i 1 grand.
Alle gjør det riktige her, og det er syds balansering over 3 kløver som gjør at N/S vinner spillet. Over 3
ruter gjør øst det beste han kan, konkurrere om kontrakten ved å vise frem sparfargen. Noen vil åpne
med syds kort. Det er mange som gjør det med 4-6 hender og 10 poeng, men det er ikke så gode farger,
så pass er greit. Syd kjente sin besøkelsestid da han var med idet meldingene døde ut i 3 kløver og traff
blink da nord hadde så gode kort for ruterkontrakt.
Ø/V ville vunnet ti stikk i kløverkontrakt. Med så glimrende kort for ruterkontrakt tar nord en bra sjanse
ved å si 4 ruter selv om det er en viss fare for å gå en doblet bet i sonen noen ganger siden makker ikke
kom inn i meldingene før i tredje melderunde. N/S vinner ti stikk i 4 ruter hvor de taper to sparstikk og
ett i kløver.
N/S: +130

Spreke kort, og med så vill fordeling vil det nok bli noen meldingsforløp som er mer dramatiske enn
dette. Noen vil sikkert få spille 5 hjerter doblet, og det vil også bli kontrakter på sekstrinnet. Øst kan
ikke gi seg på 4 spar med gående ni-korts farge, og å melde slem er ikke helt utelukket det heller med
slike kort når makkeren har åpnet. Vest er for sterk for en sperreåpning, spesielt utenfor sonen. Noen vil
sikkert likevel velge åpningen 3 kløver.
I en eventuell hjerterkontrakt Ø/V må forsvaret få skiftet til ruter med det samme om ikke spillefører
skal få elleve stikk da han får godspilt kløverstikk for ruteravkast med ruter ess som inntak. Finner de
ruterskiftet etter for eksempel en runde spar blir det kun ti stikk i hjerterkontrakt.
Nesten det samme er tilfelle i N/S sin sparkontrakt. Der må det spilles ut kløver fra øst for å godspille
kløverstikk, hvis ikke forsvinner to kløver fra syd på nords ruter. Med hjerter ess i utspill skjer det, og
det blir tolv stikk i 5 spar. Å spille ut sin single kløver er et alternativ, men med singel trumf er det ikke
så attraktivt heller.
N/S: +480

Med slik hånd som syd har her er det i det lange løp greit å satse på grandkontrakt, ikke bruke Stayman.
Ruterutspillet er naturlig, men forærer spillefører ett ekstra ruterstikk. Inne på ruter 9 handler det om å
treffe sparen. Hvis spillefører tror øst har lang ruter er det ikke unaturlig å ta sparfinessen over vest som
oftere vil ha sparlengden. Det har han her, men spar dame var ikke blant de sparene. Om spillefører
bommer alt blir det kun ni stikk. Men om han etter å ha bommet sparen og fått ruter tilbake gjetter litt
riktig i hjerter blir det etter hvert ti stikk. Hvis valget i spar går bra, er det gode sjanser for elleve stikk.
N/S: +630

Et svært interessant og instruktivt spill.
Det er ingen ting å si på om syd dobler opplysende over østs 1 ruter. Å doble er bedre enn å melde inn 2
kløver da syds kort kan passe godt i kontrakt med spar, hjerter eller kløver som trumf.
Vest er nesten så sterk at han kan tenke på lilleslem i ruter, men mot 12-14 balanserte har han litt i
minste laget. Det er da også en dårlig slem som bare har visse sjanser fordi alt sitter riktig. Og 6 ruter
kan fyke hjem!
I 3NT med kløver ut vinnes første stikk hos øst, så spar mot vest. Siden esset sitter foran kan spar mot
vest gjentas med tre sparstikk som resultat siden fargen sitter 3-3. Da er det elleve sikre, og det kan bli
tolv. Beste motspill inne på spar ess er å fortsette med kløver. Da blir ikke syd utsatt for en skvis, for det
er en avansert skvis som må til for det tolvte om syd ikke spiller en runde kløver til – en criss-cross
skvis! For å få til det må spillefører ha kommunikasjon mellom hendene og komme ned i denne
posisjonen til slutt:

Dette kan bli sluttposisjonen både i 3NT og 6 ruter (NT) hvis det ikke kommer kløver ut og kløver en
gang til idet syd er inne. La oss for eksempel si det kommer trumf ut mot 6 ruter. Idet kløver dame på et
tidspunkt spilles kan ikke syd dekke med kongen, for gjør han det kan en finesse tas med nieren som gir
det tolvte stikket. Så sluttposisjonen kan bli slik som i vårt diagram. Idet ruter dame spilles kastes hjerter
8, altså ned på singel hjerter ess hos øst. I det stikket blir syd skviset. Spillefører må riktignok lese
sitsen. Men hvis syd kaster hjerter knekt spilles hjerter til esset som feller kongen, og kløver ess er
inntak til hjerter dame som står. Hvis syd i stedet kaster kløver 6 spilles kløver ess som feller kongen, og
hjerter ess er inntak til godspilt kløverstikk. Elegant!
Med hjerter ut mot grandkontrakt kan det vinnes tolv stikk hvis spillefører tør å ta kløverfinessen etter å
ha godspilt sparen og så fått slått vekk sin siste stopper i hjerter.
Med kløver ut, og mer kløver senere, fungerer ikke noen skvis, og spillefører får kun elleve stikk hvis
ikke syd forsaker seg.
N/S: -660

I både dette og det forrige spillet kan Ø/V melde knallharde slemmer som har muligheter, men som
egentlig har for dårlig sjanse til at de bør meldes. De som sitter i draget, melder hardt og spiller godt kan
få et par heldige glad-spill på rad.
Vest kunne med check-back Stayman ha undersøkt om det er spartilpasning, men med honnører over alt,
og maks ca. 31 HP til sammen er det greit å si 3NT.
Her sitter det silkefint. Hjerter ess foran, 3-3 i hjerter og sparfargen gir også full uttelling. Spillefører får
fem sparstikk, tre hjerterstikk, tre ruterstikk og for kløver ess – 12 stikk. Det må kløver ut fra syd for å
holde kontrakten nede på elleve stikk hvis øst er spillefører da N/S får ett stikk i kløver. Hvis vest er
spillefører kan ikke forsvaret nekte han 12 stikk. Det betyr ikke at man bør være i slem med disse
kortene!
N/S: - 490

Vest har et valg andre gangen, bør han melde 1NT eller 2 kløver? Å si 1NT med slikt er veldig ofte det
beste.
Spillefører i 3NT kan telle ni sikre stikk, 1+3+0+5, men det er selvsagt gode muligheter for å få mer. Så
etter utspillet er stukket av vest spilles ruter, fargen som gir muligheter. Og her sitter det silkefint. Liten
ruter til knekten holder stikk, og siden nord har både ess og dame og fargen sitter 3-2 blir det tre stikk i
ruter og tolv i alt. Hvis nord legger liten ruter og knekten vinner i første ruterrunde må spillefører
komme seg over til vest igjen. Da er det greit å ta for kløver dame og så alle kløverstikkene. På de tre
kløverne siste kastes tre spar fra øst, så en andre runde ruter mot øst. Det går helt fint.
Hvis kontrakten havner på øst sin hånd kan det komme spar ut. Da får forsvaret to sparstikk og det
vinnes kun ti stikk i grand.
N/S: -490

N/S sine meldinger i vårt forslag er ikke bra nok, de setter ikke nok press på motparten. Mange
toppspillere ville som nord åpnet med 3 spar med slike kort (6-4 hender) i gunstig sone. Andre, på syd
sin plass ville meldt 4 spar direkte som en forhåndsstamp med ti trumf til sammen. Det setter maks press
på motparten, og da er det svært vanskelig for Ø/V å ikke havne på fem-trinnet.
I sparkontrakt N/S (eventuelt doblet) blir det om det spilles best mulig og motspillet ikke feiler to
motspillstikk i hjerter, ett i ruter og ett i kløver. Spillefører må dog toppe ut spar konge for å få maks (ni
stikk), og det er det langt i fra sikkert han gjør. Men fordelen med å melde høyt med det samme med så
fet trumftilpasning er at det er stor sjanse for at motparten tråkker feil og melder videre med bet som
resultat.
Hvis vest får sjansen til å spille 4 hjerter, kan det bli et kanonspill til Ø/V. Om nord ikke unaturlig
prøver sin single kløver i utspill blir det dog raskt bet om finessen tas. N/S får for to ess, kløver konge
og en kløverstjeling. Vinnervarianten med det utspillet er imidlertid å stikke opp med kløver ess, ta tre
runder trumf og spille kløver knekt som stikkes over med damen. Da blir hele kløverfargen etablert og
spillefører taper kun ett stikk i spar, ett i ruter og ett i kløver. Om det spilles slik blir det imidlertid
veldig få stikk om trumfen sitter 4-1. Her antar vi at fordi N/S var såpass snille mot Ø/V i meldingene,
at de blir straffet ved at spillefører får maks i spilleføringen og vinner sin utgang. Det tipper jeg vil gi
80% eller mer til Ø/V.
N/S: -620

Med en del 5-4-2-2 hender er det greit å åpne med 1 grand, men det anbefales ikke å gjøre det med
femkorts major og en fire-korts sidefarge, og spesielt ikke om det er 5-4 i majorfargene. Det må dog
innrømmes at den nord-hånden ligner veldig på en grand hånd.
Etter syds høyning til 2 spar må nord invitere til utgang. Med hvilken melding avhenger av avtaler. Syd
avslår invitten med sin elendige (ingen kontroller) 7-poenger.
Å vinne utgang med disse N/S-kortene vil vært veldig heldig, og det blir ikke 10 stikk her. Det er jo tre
topptapere i rødfargene. For at de skulle kunne blitt ti stikk måtte både kløver- og sparfinessen ha gått.
Det er også om en ser kun på N/S sine kort en fare for at Ø/V kan hente to hjerterstikk og en stjeling.
Den stjelingen unngås i dette spillet siden hjerter sitter 3-3, og det vinnes ni stikk med en taper i trumf
samt de tre nevnte taperne i hjerter og ruter.
N/S: +140

Ø/V spiller mye bedre i hjerterkontrakt, men av og til blir min litt tatt pga. systemet. Vest kan ikke si
annet enn pass, for om han bruker Stayman (som ville vært et blinkskudd denne gangen) og
grandåpneren ikke har major, hva skal vest si da over 2 ruter fra øst?
Ruterutspillet mot 1NT er godt og spillefører er i trøbbel. Syd kan senere få godspill tre ruterstikk.
Dessuten har ikke spillefører kløverstopper. I dette spillet er det ikke tid til å godspille den fargen som
normalt har stikkpotensiale, hjerter.
Det er kun fem toppstikk, men noen vil få flere stikk etter feil motspill. Noen kan kanskje til og med
vinne 1NT hvis syd «overtenker» og bruker regelen «major ut mot grand». Sparutspill er fatalt for N/S.
Skjer det får spillefører ett ekstra stikk i den fargen, og da har han tid til å godspille ett ekstra stikk i
hjerter også (vinner 3+2+2+0=7). Det bør imidlertid bli to bet i denne kontrakten.
N/S: +100

Det skisserte meldingsforløpet er uhyre optimistisk. Å passe på 1NT med 8 balanserte er et soleklart
alternativ, spesielt i parturnering. Hvis det brukes Stayman som her, og svaret er 2 ruter eller 2 spar må
syd melde 2NT som er invitt. Her «traff» syd og fikk 2 hjerter fra nord. Da er det også et godt alternativ
å passe siden syd vet han trolig allerede har forbedret kontrakten til en fin hjerterkontrakt med 4-4
tilpasning hvor alternativet var å passe på 1NT. Hvis syd melder så hardt som dette og inviterer til
utgang får nord et valg om melde utgang, eller si pass på 3 hjerter med sine 16 poeng og helt flat
fordeling. Her ble nord veldig optimistisk pga. at han har så mange toppkontroller som er bra i
trumfkontrakt. Steinhardt meldt!
To optimister meldte hardt, og da er det ofte fare for å gå bet! Å være i utgang med dette er ingen
ønskesituasjon, og det ganske sikkert feil strategi også, spesielt i parturnering. Dessuten går 4 hjerter bet
om øst finner ruter i utspill til nieren fra vest. Da får etter hvert forsvaret to stikk den fargen, trumfesset
og en spartaper kan ikke spillefører trylle bort.
Spillefører kan vinne ti stikk etter spar ut fordi han senere kan kaste en ruter på kløveren som sitter så
snilt. I så fall tapes kun ett stikk i spar, trumfesset og Ø/V får kun ett stikk i ruter.
Om N/S noterer vunnet utgang med dette har Ø/V god grunn til å være misfornøyde. Det vil ikke være
mange +420 her hvor det spilles parturnering, kanskje noen flere utganger som blir vunnet hvis det
hadde dreid seg om lagturnering.
N/S: +420

Øst sin høyning til 2 spar er ikke helt bra, han er egentlig for sterk til den meldingen. Men hvis ikke Ø/V
har noen melding for såkalt «mixed raise» (fire-korts trumf og ikke nok til utgangsinvitt), og støtte til 3 i
fargen er invitt, må øst velge mellom 2 spar eller 4 spar som sin første melding.
Å melde inn på tre-trinnet med kun femkorts farge som syd her gjør er ikke ideelt, men syd har ikke noe
godt alternativ her. Å doble med dette fører sjelden til noe bra. Idet N/S finner utgangen i hjerter, må
nesten øst stampe. Og N/S sin 4 hjerter står, der tapes kun to trumfstikk og til ruter ess.
Stampen i 4 spar er veldig bra, ni stikk er lett å vinne. Spillefører taper til trumfesset, har en taper i ruter
og to i tapere i kløver. Men ikke alltid! Hvordan skal nord kunne vite at han skal spille ut kløver? Det er
imidlertid ikke over selv om spillefører i sparkontrakt raskt blir kvitt en kløver fra øst på hjerteren. Han
må være forsiktig, for han har hele fire kløver. Ruteren må angripes i tide. Hvis spillefører går på
trumfen for tidlig kan det gå riktig galt. Se for deg en situasjon senere hvor trumfen er tatt ut og det er
kun en trumf igjen hos øst. Hvis ruter angripes først da vinner syd og spiller to store kløver som presser
ut øst sin siste trumf. Nord har fortsatt ruter konge dobbel, øst har ikke noe inntak, og spillefører har
ingen måte å komme seg hjem til vests for å få tatt nok en ruterfinesse! Hvis spillefører ser fremover og
ser for seg dette angriper han ruter i tredje stikk etter å ha tatt to store hjerter med kløveravkast. Med
ruter til tieren og syds dame får spillefører en slags kontroll. Han kan enten få tatt ut trumfen og utnytte
hele ruterfargen, eller ende opp i en kryss-stjeling som også går bra. I så fall kan 4 spar doblet vinnes
etter det uheldige utspillet!

Det blir neppe mange som vinner ti stikk i 4 spar doblet så resultatet i vårt forslag er på ingen måte det
vanlige. Det blir flere som går bet i sparstamper, noen får spille 4 hjerter, og andre kanskje 4 hjerter
doblet (vest har jo A-K i trumf).
N/S: -790

Igjen kan en Tartan to-åpning (major pluss minor, under åpnings styrke) bli brukt her, og hvis nord har
det på repertoaret og åpner med 2 spar er det ikke godt å si hva som skjer videre.
Slik det her har blitt meldt viser østs dobling tre-korts hjerter (støttedobling). Det er ikke noe å si på at
syd hopper andre gangen, spesielt siden nord ga lyd fra seg, men det ble feil.
Kanskje vil øst være med en gang til over 3 ruter, for eksempel med en dobling. Han har jo en veldig bra
åpningshånd. Da vil kanskje Ø/V havne i 3 hjerter. Det er ikke mange tapere i den kontrakten, men 3
hjerter blir ikke lett å spille selv om hjerteren sitter fint. Det kan hende vest blir fristet til å passe om øst
kommer tilbake med en dobling, og motspill mot 3 ruter doblet kan fort være maksbudet for Ø/V.
I ruterkontrakt er nemlig nord sin hånd fullstendig håpløs, ingen stikk, ingen inntak, absolutt ingen ting.
Ø/V bør med riktig motspill få to sparstikk (syd må spille fra hånden hele tiden), to hjerterstikk, ett
trumfstikk og kløver ess – to bet i sonen, Kanskje kommer vests mellomrutere i spill også og det blir
trumfhøyning, men spillefører bør antagelig slippe unna med to bet.
N/S: -200

Åpne, eller ikke åpne? Igjen er det spørsmålet med en 11-poenger (øst), og det er og blir et stilspørsmål.
Mange som liker å åpne tynt også med balanserte hender gjør oftere det når de har den høyest rangerte
fargen, spar. Kløver 10 er et bra kort i fargen som gjør at noen overtaler seg selv til å åpne med disse
øst-kortene. Om pass, eller åpning med slike kort er riktig i det lange løp er ikke lett å si.
Hvis øst åpner kan de fort ende i en heldig 3NT. Nord kunne kanskje meldt seg på over vests 2 ruter
med meldingen 3 kløver. Da blir det vanskeligere å melde 3NT, og vanskeligere å vinne den og.
Med hjerter i utspill blir det ni enkle stikk siden ruteren gir maks uttelling (1+2+6+0 = 9 stikk). Det går
imidlertid an å bete 3NT med et usannsynlig motspill etter dette meldingsforløpet: kløver ut til nord og
skift til spar knekt. Da får forsvaret to sparstikk, to kløverstikk og hjerter ess før spillefører får etablert
og tatt sine ni stikk. Ikke bare må syd finne kløver ut, men hvordan kan nord vite at han skal skifte til
spar og ikke hjerter? Mer sannsynlig er det at noen som er i 3NT får ti stikk etter at syd velger å spille ut
liten spar om den fargen ikke er meldt.
Om ikke øst åpner vil det trolig blir delkontrakt i ruter Ø/V, og der blir det normalt ni stikk.
N/S: -600

Vest åpner her med kun 10HP pga. sin fine fordeling. Med 5-6 i major/minor og helt minimum er det av
og til fristende å åpne med majorfargen fordi det kan blir vanskelig å få vist fem kort i den fargen senere
hvis meldingen tar av litt. Her er imidlertid ruterfargen så mye sterkere at åpning med 1 spar virker
usunt.
Idet nord sperremelder, er det ikke lett for Ø/V. Øst kan over makkerens 3 spar finne på å si 4 hjerter
andre gangen. Da vil vest passe, eller vise ekstra lengde i spar med 4 spar. Det kan bli noen
majorutganger her, men ruterkontrakt er best.
I 5 ruter går det an å vinne tolv stikk. En måte å få til det på er å godspille hjerteren med to stjelinger
siden den fargen sitter 3-3. Mer naturlig kan det virke og trumfe spar hos øst, det setter noen ganger opp
sparfargen med kun en stjeling på den korteste trumfhånda. Det blir helenkelt hvis spar sitter 3-3 eller
damen sitter dobbel. Med god timing blir det tolv stikk ved å satse på sparfargen også da to spar kan
trumfes hos øst siden nord har dobbel spar og syd følger farge. Nord bør sette i trumfknekten i en av de
spar-rundene. I så fall må det trumfes over med kongen og deretter tas finesse over syds 10-x-x for å få
maks. Så å vinne tolv stikk er godt spilt.
N/S: -620

Nord har et lite gjenmeldingsproblem her. 3 kløver blir en overmelding, og hvis det meldes 2 kløver så
har han noe ekstra. Syd kan kanskje si 2 ruter andre gangen, men 2NT ser ut som en praktisk og grei
melding. Nord aksepterer utgangsinvitten. Noen steder kan kanskje nord bli spillefører i 3NT.
Med en sånn sparfarge og ingenting oppunder J-10 er det best å spille ut et lite kort. Spillefører kan/bør
lasjere og vinne i andre spar-runde. Hvor han bør vinne sitt første sparstikk avhenger av planen videre.
Hvis han ønsker å spille på ruteren må han bruke nord sin sparhonnør først for å ha inntak til syd senere.
Hvis det spilles på kløveren, kan det bli trist da forsvaret har to stoppere i den fargen. Spillefører vet dog
ikke at ruter sitter 3-3, men det vil i dette spillet fungere best å gå på ruter. Om vest stikker første, andre
eller tredje gang i ruter spiller ingen rolle. Hvis han så fortsetter med spar, vinner syd og tar ruterstikket
(ruterstikkene). Han er da oppe i 2+1+3+1= 7 stikk, og siden vest ikke kan komme inn igjen blir det ett
ekstra stikk enten i hjerter eller i kløver. Hvis det spilles liten kløver til tieren eller knekten blir det to
kløverstikk. Øst kan vinne med damen, men kongen faller senere. Mer enn åtte stikk ser det vanskelig å
få fatt i. Øst må imidlertid kaste på tredje spar og den fjerde ruteren så her kan det ende med ni stikk i
3NT. Siden N/S har vært litt uheldige i vårt tenkte gjennomgang av dette settet lar vi dem få hjem denne
utgangen til slutt.
Å vinne 3NT i dette spillet bør gi en god score. Det blir også bet i 3NT ved mange bord, og kanskje det
blir spilt delkontrakter ved en del bord.
N/S: +400
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