Gruppeoppgaver til leksjon 5
Tema: 12/14 kort, feildublett, justert skår, poengserie
Oppgave 1
Midt i meldingsforløpet (andre melderunde) oppdager øst at han bare har tolv kort, og tilkaller TL. Du
kommer til bordet, og det viser seg at nord har 14 kort. Du sjekker mot spillstensilen, og finner ut at
nord har kløver ti som tilhører østs hand.
Hvilken lovparagraf gjelder i denne situasjonen, og hva dømmer du?
Hvis du dømmer at spillet skal fortsette, melder NS 3NT av nord. I kløver har spillefører AK2 på handa
og Q954 i bordet. Nord må ha fire kløverstikk for å vinne kontrakten. Han tar for kløver ess og konge,
andre gang faller knekten fra vest. Nord fortsetter så med kløver til nieren, og vinner dermed
kontrakten.
Vil det være rettferdig at nord vinner kontrakten? Hvilke muligheter har du nå som TL?

Oppgave 2
Syd er spillefører i 3NT. Etter at det tiende stikket er avslutta, oppdager øst at han har bare to kort
igjen. Han tilkaller TL, og når du ankommer bordet har de funnet ut at ingen av de øvrige spillerne har
noe ekstra kort. Du sjekker mot spillstensilen, og finner ut at østs ruter fem mangler i spillet (du sier ikke
noe til bordet om hvilket kort som mangler på østs hand). Du finner ikke kortet noe sted. Før du lar
bordet fortsette spillet, finner du ruter fem fra en kortstokk som ikke er i bruk, og gir øst kortet uten at
noen ser hvilket kort du gir ham. Når du går gjennom stikkene fra første til tiende stikk etter at spillet
er slutt, finner du ut at øst har spilt hjerter til den tredje ruterrunden (i stikk åtte), siden han bare satt
med to rutere på handa i stedet for de tre han skulle hatt.
Hvilken lovparagraf benyttes i dette tilfellet, og hva dømmer dere? (Ikke gå inn på lovparagrafer som
ikke har vært oppe som tema så langt på kurset.)

Oppgave 3
I ei Howellturnering har par 17 og 18 lagt kortene feil i mappa. De tre siste bordene har derfor spilt
et annet spill enn resten av feltet. Skår ut sluppen nedenfor manuelt.

NS ØV Kontrakt og resultat

Skår NS

1

2

4 hjerter N, 12 stikk

480

3

4

4 hjerter N, 11 stikk

450

5

6

4 hjerter N, 11 stikk

450

7

8

3 NT N, 10 stikk

430

9

10 6 hjerter N, 11 stikk

50

11 12 4 hjerter N, 12 stikk

480

13 14 4 hjerter N, 11 stikk

450

15 16 3 NT N, 10 stikk

430

17 18 6 hjerter N, 11 stikk

50

19 20 3 spar N, 10 stikk

170

21 22 3 spar N, 9 stikk

140

23 24 4 spar N, 9 stikk

Skår ØV

50

MP NS

MP ØV

Oppgave 4
I en lagkamp har du dømt at kontrakten på spill 4 på et bord skal være 60 % 4 spar med ti stikk NS
og 40 % 3 spar med ti stikk NS. På det andre bordet var kontrakten 4 spar N 10 stikk.
Hva blir resultatet på spillet i IMP?

