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Her er spil 16 fra sidste makkerparturnering 10-10-2011. 

 
Resultater A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 S 4 sp 11  S 3 sp 10 ( x 3 ) S 4 sp 11 
 Ø 5 ru  8  S 3 sp  8  S 3 sp 10 
 Ø 5 ru  9    V 2 hj  8 
 N 4 kl 10    V 3 hj  9 
 Ø 4 ru  9 
 
Vest åbner i alle systemer med 1 hjerter.  
Nord melder naturligt 2 klør (åbningshånd og 5-farve). 
Nu kan Øst begive sig ud, hvor det kan være svært at bunde. Der er ikke point til at melde 2 ruder, 
men på den anden side kan man senere advare makker ved at genmelde ruder billigst mulig. Vi lader 
Øst melde 2 ruder. 
 
Så er det Syd. Vi har ikke hørt om sparfarven, så nu skal der en hel del dristighed til at melde 2 spar. 
Der er for få points og hjerter dame synes ikke at være noget værd. Men, så er der jo renoncen i 
ruder. 
Makker har i princippet ikke 4 spar, så havde hun sikkert oplysningsdoblet. Det er for mange en given 
ting, at man har den anden majorfarve, når man dobler en åbningsmelding i major. At det er mindst 
en 5-farve Syd viser, er nu klart for Nord (Syd havde ikke doblet). Man kunne måske lidt bedre 
forsvare meldingen 3 klør. (makker har vist 5). Det skete tilsyneladende en enkelt gang i A-rækken. 
Vest har ikke mere at vise efter Syds 2 spar. Hun har vist sin 5-farve i hjerter og har ikke ekstra 
værdier. 2 ut er for risikabelt. 
Nord bliver vildt begejstret, når Syd har 5-farve i spar og 10 HP for sin melding. Hun melder frejdigt 4 
spar. 
Da bordet kommer ned efter udspil af hjerter B, bliver hun automatisk noget skuffet. 4 HP og en 
værdiløs hjerter D. Det viser dog, at Syds ”frækhed” belønnes. Det skyldes renoncen i ruder. Der er 
kun 2 hjerter-tabere. Nord skal huske at trumfe med spar K, når hjerter spilles 3. gang og kaste den 
sidste hjerter på ruder E. Der stadig en mulig spartaber, hvis damen ikke falder på den næste spar. 
Men 10 stik ville stadig være hjemme. 
 
Skulle Syd vælge, at sige pas i første melderunde, så er vi i den situation, at Vest skal melde igen. Her 
må der så fortælles, at der ikke er ekstra værdier. Det kan gøres, ved at melde 2 ut (der er jo hold i 
klør). Havde man ikke haft dette hold, så er 2 hjerter den rigtige melding. (afmelding, som ikke lover 
6-farve). 
Nord melder ikke mere. 
Så må Øst melde ruder og håbe, at Vest forstår sagens rette sammenhæng. Skulle dette foranledige 
Øst til at melde igen, ja så kryber man til korset og melder ruder atter en gang. Slut kontrakten bliver 
så et antal ruder, alt efter ”stemningen” ved bordet. 9 stik er mest sandsynligt. Aktuelt et godt offer da 
der er udgang i spar hos N/S.                                                              
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Resultater    A-rækken  B-rækken  C rækken 
 
  N 4 hj 10  S 2ut 8  S 3ut  11 
  S 1 ut  10  S 1 ut  7  N 2 ut  9 
  Ø 3 ru  6  S 2 ut  6  S 2 ut  7 ( x 2 ) 
  S 3 ut 8  S 3 ut  7 
  S 3 ut 7 
 
Her er kortene til 3 ut på Syds hånd, vel at mærke i et normalt meldeforløb. Efter 2 x pas fra Vest og 
Nord er der enkelte aggressive, som synes, at hånden er god nok til en sparåbning. Det er de 2 par 
der kommer i en farvekontrakt. Her er dog også den mulighed, at Øst går ind i 2. meldeomgang. 
Det rette meldeforløb er 3 x pas og Syd åbner med 1 klør. Nord svarer en hjerter. Det kan så være, 
at det er her Øst kommer ind med 2 ut, som viser mindst 5-5 i de umeldte farver. 
Hvis Øst kommer ind, dobler Syd eller melder 3 ut. Muligheden er også, at Syd melder pas for at 
straffe når Vest har præfereret til spar eller ruder. Det er tilsyneladende ikke sket nogen steder. 
Hvis vi går ud fra, at Øst/Vest ikke blander sig, melder Syd 2 ut, som Nord hæver til 3 ut, som er 
den naturlige kontrakt. At man så ikke kan vinde trods de mange points, er bare ærgerligt. 
Hvis vi forestiller os bedste udspil, som er ruder 4, kan man kun få 8 stik. Dette kræver, at Øst 
stikker udspillet med esset og returnerer ruder 2. Syd kommer ind og rejser nu klørfaven, da Vest 
stikker 3. gang, der spilles klør. Inde på klør es spilles ruder 10, og Syd må stikke med sin sidste 
ruder. Når man gerne vil over til klørstikkene på bordet er der 3 muligheder.  
Spil spar B 
Spil lille hjerter mod damen 
Spil lille spar mod damen. 
Bedste valg er aktuelt den lille hjerter. Vest stikker og spiller ruder8 som Øst stikker, da han efter 
udspil af ruder 4 i stik et ved, at makker har 4 rudere. Ø/V har nu fået 5 stik. Der fortsættes i hjerter 
og Syd får rest, da spar konge er hos Øst. 
Et af problemerne her er at undgå, at ruderfarven blokerer, så modspillet kun får 2 ruderstik. 
”Naturligvis” skal man også vente med at bruge klør es til 3. eller 4. gang, der spilles klør. 
Alle andre udspil end ruder skulle gerne give Syd mindst 9 stik. 
 

Den gamle redacteur 
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Resultater: 
 A- rækken  B-rækken  C-rækken 
 N 3 ut  10  N 3 ut   9  S 4 ru  10 
 N 3 ut  10  V 4 hj   7  V 3 hj   7 
 N 2 ut  10  S 4 ru    8  V 4 hj   8 
 S 4 ru    7  V 2 hj   9  V 3 hj   8 
 S 4 sp D 7 
 
Nu prøver vi med de ”rigtige” meldinger, og så får vi se, hvor vi ender. Syd har åbningshånd og 
åbner med længste farve 1 ruder. Vest har en oplagt spærremelding 3 hjerter, som viser en 7-farve 
og benægter åbningshånd. Hvis Nord nu skal melde noget, er det pas eller et forsøg med 3 ut. 3 ut er 
nok bedst, når vi ser på Syds hånd, som får det svært efter 3 hjerter og 2 x pas. 
Melder Nord 3 ut er Syd tilfreds. Melder Nord pas har Syd nu pas eller 3 spar eller 4 Ruder at vælge 
imellem. Personlig ville jeg vælge 4 ruder, da Nord ikke doblede hjertermeldingen (ville vise 4-
farve i spar). 
Det skulle summa-summarum give disse mulige slutkontrakter. 
3 hjerter 3 ut 4 ruder. 
 
Når vi så kikker på resultaterne, ser vi, at det syv gange af 13 er endt således. 
 
Hvordan ender så 3 hjerter? Når vi kikker på spillet er der 2 hjertertabere 2 i ruder og 2 i klør altså 7 
stik og 100 til N/S. 
 
Hvordan går så 3 ut. Øst vælger naturligt hjerter 9 i udspil. Inde på hjerter K spiller Nord en lille 
ruder, som man lader fjenden beholde. Nu kommer næste hjerter og Vest tager esset og spiller en 
lille hjerter igen (har klør es). Nu bliver det spændende, når man spille spar D. Hvis Øst stikker med 
kongen er der 2 hjerterstik, 3 i spar og 5 ruderstik. 10 i alt. 
 
Så er vi endelig kommet til 4-ruderkontrakten. Bedste udspil er ruder 3. Syd får nu en rudertaber og 
2 klørtabere og en hjertertaber. Når vi ser på de opnåede resultater giver ruderkontrakten hhv. 7, 8 
og 10 stik. Det fortæller, at man med lukkede kort har svært ved at gætte den rette spilføring. Det 
viser, at bridge ikke er så nemt. Problemet er at komme på bordet når man får trumf ud. Skulle Vest 
starte med hjerter E, så er et skift til ruder også fint. Får man 10 stik, har man fået hjælp af 
modstanderne. 
   Den gamle redacteur. 
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 A-rækken  B-rækken               C-rækken 
 

 N 2 KL   8    90

  

 N 2 KL   6    -100 

  

 S 2 SP   6    -100

  
 
 
 
Her er så igen et spil med en blandet landhandel. Som man kan se af resultaterne, er der ikke den 
store enighed om meldingerne. Skal vi prøve at se, hvordan det kunne/burde være forløbet. 
 
I langt de fleste tilfælde åbner Vest med 1 ruder. En meget autoritær Nord melder pas, da han ikke 
har 4-farve i begge major. En dobling er dog slet ikke urimelig med EK9 i hjerter. Vi lader ham 
doble. Nu må Øst skynde sig at vise støtten i ruder, der er jo kun til én melding (kun 5 HP). 
Syd er jo også noget pointsvag, så en sparmelding er måske lige i overkanten. Makker har vist 
begge major, så 2 spar et lidt af en chance, men makker kan godt være stærk. 
Efter 2 spar fra Syd skal Vest være meget dristig for at vise sin hjerter farve. Det er lidt nemmere at 
konkurrere i ruder, så 3 ruder må være meldingen. Ydermere har Nord lovet en hjerter farve bagpå. 
Nord er godt tilfreds og inviterer til udgang med 3 spar, men da Syd én gang har meldt i overkanten, 
er 3 spar slutkontrakten. 
Topkontrakten er 4 hjerter på Vests hånd. Det lykkedes for et enkelt par at finde den. Den finder 
man, hvis Vest melder hjerter som 2. melding, eller hvis Øst tør melde 1 hjerter efter doblingen. 
Lidt nemmere er det, hvis den disciplinerede Nord ikke dobler, så er hjertermeldingen ikke så langt 
væk. Frækhed belønnes, men husk det er ikke hver gang☺. 
 

S 2SP  8 110 

V 2UT  9 -150 

V 3HJ  10 -170 

N 3KL  6 -150 

  
 
 
 
 
S 2SP  7 -50 

  
 
 
 
 
V 2RU  9 -110 

  
 
 
 
 
Ø 4HJ  10 -620 

  
 
 
 
 
S 3SP  7 -100 
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A-rækken  B-rækken  C-rækken 

 

 N 3 hj        9  N 3 hj      10  Ø 2 ru  11 
 S 4sp D     9  V 4 ru        8  Ø 4 ru  11 
 V 4 ru      11  N 4 hj        8  Ø 2 ut  10 
 S 2 sp D    9  V 5 ru D  11  Ø 3 ut  12 
 V 4 ru D  11 
 
Uha, her er der vild uenighed ved de 13 borde. Kun kontrakten 4 ruder er med 3 gange. Skal vi se på 
meldeforløbet. 
Nord åbner med 1 hjerter, Øst passer og Syd melder omgående sin hjerterstøtte med 2 hjerter. Vest har en 
god hånd og melder 3 ruder, som efterfølges af Nords 3 hjerter. Mon ikke der kommer 2 x pas og så 
fremturer Vest med 4 ruder. Her stopper så meldingerne. Der er normalt 11 stik, med mindre Nord trækker 
klør es; så går det galt med 1 klørstik, 1 klør-trumfning og 2 hjerterstik til N/S. Udspillet af klør es er dog 
ikke så nemt bag på den stærke hånd. 
Med bedste modspil er der aldrig 11 stik med spar D i udspil. MEN det kræver, at Nord først stikker, når 
klør spilles 4. gang. 
Passivt trumfudspil giver 11 stik, da man efter 3 x ruder har indkomst på spar es til den 5. klør (og et 
hjerterafkast). 
Nogen kunne hævde, at Vests hånd er stærk nok til en dobling som første melding. Så er det nærliggende for 
Øst at melde 3 spar efter Nords 3 hjerter. Det bliver så svært for Vest at nå at vise begge minorfarver. 
Der var rigelig gang i doblingerne i dette spil. 4 gange blev der doblet, men der var 3 ”doblere”, der fik en 
lang næse. 
 
Nu er det ikke alle, der åbner på Nords hånd, da der kun er 11 HP. Åbning på under 12 HP er ikke så dårlig. 
Blot skal man huske, at man skal have en hånd, hvor man ikke har problemer med den næste melding (her 2 
klør). Åbner man ikke, så bliver det et helt andet meldeforløb. Nu bliver det Syd, der åbner med 
spærremeldingen 2 spar. Så melder Vest 3 ruder. Her er der dog også mulighed for at vise sin gode hånd 
med en oplysningsdobling. Hvis der dobles, melder Øst naturligvis 3 klør, så slutkontrakten bliver 4 eller 5 
klør. Tilsyneladende er det ikke sket nogen steder. 3 ut er lidt af en chancemelding fra Øst, men aktuelt er 
den hjemme, hvis man først stikker med esset anden gang, der spilles spar. 
 
Den optimale kontrakt er 4 hjerter, der selv doblet kun giver Ø/V 100. De 4 ruder giver jo 130. 
4 hjerter vinder med ruder i udspil. Man skal så trumfe den 3. ruder med hjerter B. Gå på bordet med en 
klørtrumfning og knibe efter hjerter K, som man nu ved sidder hos Vest, da hjerter B ikke blev overtrumfet. 
Med spar es i udspil og spar til trumf, er der kun 9 stik. 
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Holdturnering 
 
 A-rækken  B-Rækken  C-rækken 
 

S 3 sp     9  N 3 ut   10  N 3 ut   11 
Ø 3 ru    7  N 4 sp   10   N 4 sp  10 
N 3 ut    9  N 3 ut     9  S 4 sp     9 
N 4 sp  11  N 2 kl     8 

 
Det er altid sjovest, når der er mange forskellige resultater. Her er så et mere af slagsen. 
Som sædvanlig prøver jeg at komme med det ”rigtige” meldeforløb, Men man behøver selvfølgelig ikke 
være enig. 
Vest har ikke meget at fortælle, så det bliver Nord, der lægger ud med 1 ut (15-17 HP). Øst kunne blive 
fristet til at melde 2 ruder, og det gør det lidt svært for Syd komme med en melding som kan spørge efter 
majorfarver hos Nord. Vi lader Øst sige pas. Nu kan Syd så bruge Stayman og med 2 klør spørge om Nords 
hånd. Vest siger ikke noget, så viser Nord sin sparfarve med 2 spar. Den melding passer Syd som melder 4 
spar. Vi kan nu konstatere at kontrakten bør være 4 spar som Nord skal spille. 
Øst starter med hjerter Es. Og Vest er godt tilfreds og beder med hj 5 Øst om at fortsætte. Nu kommer 
bordet så ind på hj K. og spilfører må i gang med trumferne. En lille spar til spar D og spar igen til B som 
Vest stikker med esset. Nu trækkes hj D og Øst lægger ru 2. Vest spiller ru 5, og så må Nord håbe på, at 
Vest har spillet ud fra kongen og nøjes med ru D. Den stikker Øst med kongen, og spiller ruder igen, som 
Vest kan trumfe. Nu har modspillet fået 5 stik. Det var ikke klogt. Det bedste er at stikke med ruder Es og 
trække den sidste trumf hos Vest. Så går man kun 1 ned. Nu er det imidlertid holdturnering, og så gør det 
ikke den store forskel om man går en eller to ned. Hvis Vest har spillet ud fra ru K, så vinder man kontrakten 
med 1 spartaber og to i hjerter. Det er regnskabsmæssigt en meget stor forskel. Den mulighed skal prøves. 
 
Hvis Øst oven på Nords åbning 1 ut melder 2 ja endda 3 ru, så må Syd satse med 3 ut eller 3 spar. Nord siger 
pas til 3 ut og melder 4 spar oven på Syds 3 sp. Nu bliver Syd spilfører i 4 spar, og det går heller ikke godt. 
Øst har her meldt ruder, så udspillet er klart singleton ru 5. Syd vinder ikke, med  en taber i ruder, 2 i hjerter 
og mindst 1 i spar og nok også en trumfning i ruder. 
Er kontrakten 3 ut til Nord. Den vindes let. Kun udspil af hj E sætter kontrakten. Finder man på det, så har 
man vist kikket i kortene. 
 
  Den gamle redacteur. 
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 Ø   1 spar   9 stik 
 Ø   3 spar   8 stik 

Ø   1 spar   9 stik 
 V   4 spar 10 stik 

Ø   2 spar 11 stik 
 Ø   3 spar   9 stik 
 Ø   2 spar 11 stik 
 V   3 ut   9 stik 
 Ø   2 sp  10 stik 
 Ø   4 spar 11 stik 
 
Nu er julen kommet nærmere, og dette spil var måske årets julegave til den, der elsker knibninger. 
Som det ses af resultaterne, er det ikke alle, der tager chancen for ekstra stik, men blot spiller for at vinde 
kontrakten. En enkelt uheldig spiller kom galt af sted.  
 
Kære læser, se nu godt på spillet. Kik på Vests hånd. Hvis man kan få trumfet den 3. hjerter, er der kun to 
tabere – nemlig hjerter Es og konge. Selvfølgelig kun hvis alle knibninger går godt. 
Et problem for de knap så rutinerede spilere er, at man som spilfører sidder og kikker på sine klør tabere. 
Uha, hvad skal jeg gøre ved dem? Hvordan er det lige man kommer frem og tilbage? Jeg skal også trække 
trumf. Det er mange ting at tage stilling til. 
 
Det var i langt de fleste tilfælde Øst, der var spilfører, og mon ikke de fleste på Syds hånd spiller hjerter ud. 
Man trumfer så den 3. hjerter. Mon ikke man godt kan prøve ruderne nu. Jo, der ser ikke ud til at være 
skæve fordelinger. Syd kan stikke med hvilken ruder hun vil, og man stikker lige over. Pyha, nu ved man 
hvor ruderne sidder. Ja, så er det klørknibningens tur til at blive eksekveret. Det gik også godt. Enhver 
julegave er velkommen sådan en aften. Nu er der ikke flere problemer. Man trækker 2 gange trumf og er 
stadig på hånden. En sidste ruderknibning hvor alle bekender, og den sidste trumf trækkes. Det var gaveregn 
i luften, men det siger man da ikke nej til, vel? 
Det er normalt ikke så klogt at melde 4 spar, når det forudsætter trumferne jævnt fordelt, og at 3 knibninger 
skal gå godt, men dette var aftenen, hvor det gik fint. Men næste gang så pas på! 
 
  Glædelig jul fra den gamle redacteur! 
 
 


