
Støtte med støtte 
Allerede i første runde dukket det opp et instruktivt spill.  

Alle Nord-spillerne meldte inn 1 hjerter, og det er veldig bra! Hånda er ikke så honnørsterk, men om 
makker har støtte i hjerter vil 5-5-hånda spille veldig bra. 

På tre av bordene meldte Øst 1 spar over Nords innmelding 1 hjerter. Det er også en god melding! 
Hvis vi skal i utgang, så er det lurt å se etter tilpasning i major. I 4 spar kan vi ha tre tapere, mens i 5 
kløver tåler vi bare to tapere. Dere som har gått på Spill Bridge 3 kurset har lært om negative 
doblinger, og ville da ha vist 4-korts spar ved å doble innmeldingen 1 hjerter.  

 

Etter dette støttet alle Sydspillerne hjerteren. Igjen veldig bra! 3-korts trumfstøtte er nok så lenge 
makker har meldt inn, og hånden er fin med ess og konge på si. Syd trenger ikke å vise sparfargen, for 
Nord-Syd har allerede funnet 8-korts tilpasning i en major, og trenger ikke å leite etter en til. 

På et av bordene konkurrerte nå Øst i 3 kløver, og Nord konkurrerte videre til 3 hjerter. Hadde Øst-
Vest på det bordet hatt is i magen og hentet to sonebeit, ville det blitt nest topp. 

På det aktuelle bordet vurderte Øst veldig godt at 10-korts trumftilpasning var like mye verdt som 
mange honnørpoeng. 5 kløver er helt ubeitelig. Merk at manøveren ikke nødvendigvis ville ført til en 
kontrakt som sto, for Vest kunne jo hatt KD i spar i stedet for ruter ess? Da er det tre tapere fra 
toppen.  

Og nettopp derfor var det riktig av Syd å doble kontrakten! Det ble en bunn denne gangen, men det 
ville det blitt uansett, siden ingen andre par var i 5 kløver. Men om kortene hadde vært slik at det var 
beit, ville det vært viktig å få med seg doblede beiter. To udoblede beiter er bare -100, mens 3 
hjerter med hjemgang er -140. Ved å doble sørger man for å slå de som får spille delkontrakt N-S. 
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