
Jyderup Bridgeklub
Spil bridge i det uendelige

Børn på 14 år svimler over de astronomiske afstande i universet. Men de færreste mennesker kender 
de 52 spillekorts astronomiske "uendeligheder".
I bridge har hver af de fire spillere 13 kort på hånden, kaldet en "hånd". Gæt engang på, hvor mange 
forskellige hænder en spiller har mulighed for at få?
Men alle fire spilleres hænder kan variere. Næste spørgsmål: På hvor mange forskellige måder kan 
et spil kort mon fordeles til fire spillere med 13 kort hver? 

Oldinge og spædbørn
Der findes 635 milliarder forskellige udgaver af 13 kort �  bridgehænder. Dette betyder, at hvis hele 
Danmarks 5 millioner store befolkning �  fra spædbørn til oldinge �  spiller 120 spil om året i 1.000 
år, vil der stadig være nye "jomfruelige" hænder.
Men �  hold dig nu godt fast: De 52 kort kan fordeles til fire bridgespillere på 
53.644.737.765.488.792.839.237.440.000 måder. Et tal på 29 cifre, der må kunne gøre selv den 
mest kølige afsindig. Vi lever ikke længe nok . . .

Held og uheld i spil
Nogle spillere klager over, at de altid har dårlige kort: "Esserne går altid min næse forbi".
Der er så meget om snakken, at det kun sker en gang ud af 378, at en spiller får alle fire esser tildelt. 
Men i det lange løb går held og uheld næsten altid lige op. Over 10.000 spil vil en spiller i 
gennemsnit få 10.000 esser. Chancen for, at han får færre end 9.500 eller flere end 10.500 er �  1 til 
500 millioner! De største klynkere klager over, at de ofte får tildelt en "Yarborough", hvilket 
betyder en hånd, hvor det højeste kort er en 9'er. En sådan hånd er opkaldt efter jarlen af 
Yarborough, der tilbød enhver at vædde 1 £ mod 1.000 på, at vedkommende ikke ville få en så ussel 
hånd. Væddemålene må have givet jarlen en pæn indtægt, for odds for at få en Yarborough er kun 1 
til 1828.

Vind på dårlige kort
I turneringsbridge er der imidlertid slet ingen grund til beklagelser over dårlige kort. For samtlige 
deltagere i en turnering kommer ud for præcis de samme fordelinger i turneringens løb. Hvis en 
spiller i sydlig retning en aften kun har haft fem esser og otte konger, så gælder dette også for alle 
andre spillere i samme verdenshjørne. Det gælder om at udnytte sine værdier bedre end de andre.

Hvad er bridge?
Ser du med undren på "hieroglyfferne" i avisernes bridgespalter? Diagrammet viser de fire 
verdenshjørner og de fire spilleres kort. E = es, K = konge, D = dame, B = bonde osv. 
Under kortene er angivet meldingerne. Der meldes antal stik over 6, med eller uden trumf (ut). Der 
meldes en eller flere gange bordet rundt, indtil der følger tre passer efter hinanden. Taksterne kan 
forhøjes med en dobling og en redobling.
Bagefter skal det meldte antal stik spilles hjem. Der spilles altid med "blind" makker, således at 
"spilfører" og modspillerne nøje kan planlægge forløbet af spillet.

Computerne melder pas
I Danmark er der ifølge en AIM-analyse mere end 200.000 bridgespillere. Ikke uden grund. For 
som det ses, er der uendelige variationer i spillet. Ingen bliver nogensinde udlært. 
Men computerne kan langt fra følge med de skrappeste bridgehjerner. Spillet rummer nemlig 
masser af psykologi og taktik.


