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A rækken  B-rækken  C rækken 
 

N 2 hj   7  V 2 ut   8  V 3 kl   9 
N 3 ru   6  V 3 kl   9  V 1 kl  10 
V 2 ut   8  V 4 kl   9  V 3 kl  10 
V 3 ut   7  V 2 kl  10 

 
Dette er et typisk spil til holdturnering. Det gælder ikke om at få 10 point mere end de andre. Det væsentlige 
er, at vinde sin kontrakt. I holdturnering er den oplagte og sikre kontrakt et eller andet antal stik i en 
klørkontrakt. Efter Vests åbning 1 klør kommer Øst med en rudermelding og Vest siger en spar. Øst viser nu 
minimum ved at melde 2 klør. Vest kan så forsøge at vise lidt ekstrapoint med 3 klør (evt 2 ut, som kan vise 
korthed i klør med fordeling xxxx, xxx, xxxx, xx). Det bliver kontrakten. 
Kikker vi lidt på A-rækken, kan man se at N/S har været på banen. 
Bl. a. har klubbens bridgelærer åbnet på Syds hånd med 1 ruder. Det bliver nu et andet spil. Hvad skal Vest? 
Man kan doble eller melde 2 klør. 
Hvis Vest dobler, melder Nord sin 1 hjerter. Det viser en 5-farve og 0-9 HP. Øst har ikke nogen melding ud 
over pas. Efter pas fra Syd melder Vest 2 kl. Igen 2 x pas og Syd melder 2 hjerter. Pas rundt derefter. 
 
Nu ser vi på sagen, hvis Syd ikke åbner. Der er nemlig også andre måder at genere fjenden på. Man kan efter 
Østs åbning1 klør melde 2 klør på Nords hånd, som viser mindst 4 kort i begge majorfarver og benægter en 
åbningshånd. Har man åbningshånd, så havde man doblet. Øst bliver måske forskrækket og melder pas. Nu 
må syd ud af busken og melder 2 hjerter. Efter makkers pas må Vest lige overveje, om der er styrke til mere. 
Der er rimelige modspilsværdier, og så får Syd kontrakten 2 hjerter. I dette spil har Øst givet doblet 2 klør. 
Syd siger pas (jeg har lige mange kort i hjerter og spar) og Vest er ikke utilfreds med 2 klør doblet, vel 
vidende at nu kommer Nord med en melding. Det blev så 2 hjerter. I makkerpar havde det været en ren top 
at aflevere 50 til Øst/Vest, men i dag var det altså hold, og det giver kun 1 imp eller 2. 
Læg mærke til, at Ø/V har alle de høje klør. Træk ikke trumf, men brug trumferne enkeltvis, så er der altid 
10 stik, med mindre N/S spiller trumf hver gang de er inde.  
Er heldet på den rigtige side, kan man vinde 11 stik, hvis Nord ikke stikker med esset, når man spiller ruder i 
stik 2, efter at man har fået hjerterudspil. Giver ruder konge stik, afleverer man 2 sparstik. Ja, det er nemt, 
når man ser alle kortene. 
Hvordan Nord kommer i 3 ruder er et godt spørgsmål. Men Syd har sikkert også her åbnet med 1 ruder. 
 
 

Den gamle redacteur 
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 A-Rækken  B-Rækken  C-Rækken 
 
 V 2 kl   8  V 3 kl  8  Ø 3 ru  6 
 V 2 kl  10  S 2 hj   6  S 2 hj   7 
 Ø 2 ut   9  S 3 hj   7  S 2 hj   6 
 N 2 sp   5  Ø 2 ru  9  V 2 kl   9 
 Ø 2 ut   9 
 
Her er et spil, hvor der er stor uenighed om, hvad der skal være kontrakten. Vi starter med et meldeforløb 
efter ”bogen”. 
Principielt åbner man ikke på Syds hånd. Man bør ikke altid åbne med 11 HP, og måske slet ikke når man 
kun har to spar selv om de er store. 
Vi lader Vest åbne med en klør. Nord har ikke nogen fornuftig melding, så Øst melder en ruder. Det vil være 
fint af Syd nu at melde 1 hjerter. Så er hånden beskrevet: ”En rimelig hånd med 5-farve i hjerter”. Den 
melding giver så Vest mulighed for at vise sit dobbelthold i hjerter med meldingen 1 ut. Nord kan ikke støtte 
i hjerter med doubleton og melder pas. Øst er godt tilfreds og Syd kan ikke mere. Det var så slutkontrakten, 
som man kunne forvente, hvis man spiller efter ”bogen”. 
Udspil i makkers farve er obligatorisk, når man har mindst 2 kort i farven. Som man kan se af resultaterne er 
en ut-kontrakt bedst. Der er 3 spar- og en klørtaber i en ut-kontrakt. 
 
Vi prøver, at lade Syd åbne med 1 hjerter. Vest har en naturlig 2 klør melding. Jeg mener ikke, at Nord har 
værdier til at melde 2 spar, og derved kræve yderligere en melding fra makker. 2 spar er rundekrav, da det er 
Nords første melding. Hvad skal Øst gøre? Der er ikke kræfter til noget, hvis Nord melder 2 spar. 
 
Vi lader Nord passe til Vests 2 klør og så er Øst i problemer. Der ikke point nok til en frivillig 2 ruder, men 
det er der vist nogen, der prøvet. Så er kontrakten 2 klør. Et acceptabelt meldeforløb. 
 
Hvordan de andre kontrakter er opnået, ved kun de implicerede. 
Dette spil illustrerer, hvordan sjælen er i bridge. Mere eller mindre jævnt fordelte points og ret jævne hænder 
giver mange forskellige resultater. Spillede du ikke ut eller klør, så fortvivl ikke, fordi: 
 

”Bridge er en svær én”   ☺ 
 

Den gamle redacteur 
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Holdturnering 
 

A-rækken  B-rækken  C-rækken (makkerpar) 
 
 Ø 4 sp 9  Ø 4 sp  8  V 2 ut  6 
 N 3 hj  9  Ø 4 sp 10  Ø 3 sp  8 
 V 3 ut  7  V 3 ut  7  V 3 ut  9 
 Ø 3 sp  9  V 3 ut  7 
 
Vi starter med meldingerne. Nord er den første til at passe. Der er nok ikke så mange, der åbner på 
Østs hånd. Der er få point, og man er alene i zonen. Når Øst passer kunne man blive fristet på Syds 
hånd til at åbne ballet med 1 ruder. Vest er rigtig stærk, og det vises med en dobling. Nord kan vise 
sin 5-farve ved at melde 1 hjerter. Det kan være en meget svag hånd og opfordrer makker (Syd) til 
at passe. Ja, så kommer vi efter 2 x pas tilbage til Vest. Den rigtige melding er 1 ut. Når man kan 
melde 1 ut i anden omgang, kan man spørge hvorfor, der ikke blev meldt 1 ut første gang. 
 Havde man meldt 1 ut første gang ville det vise 15-17 HP. Nu har man mere, så meldingen 1 ut 
viser altså mindst 18 HP. 
 Nu bliver det lidt svært. Hvis Nord passer, melder Øst 2 hjerter som viser mindst 5 spar, og beder 
makker melde 2 spar. Syd kan nu blande sig. Enten kan man doble 2 hjerter eller man kan i denne 
zonestilling godt forsvare at melde 3 hjerter. 
Vest har kun 2 spar, så det bliver kun til en pas oven på Syds 3 hjerter. Nord er tilfreds og passer 
også. Øst kan ikke tie stille og melder 3 spar, og giver dermed bolden videre til makker i Vest. Skal 
man hæve til 4 spar? 
Det er et spørgsmål, om man tror på udgangen. Her det bedst at passe. Dog vil jeg mene, at man 
skal forsøge udgang, da det i holdturnering er rigtig galt ikke at få meldt en zoneudgang. 
Vi ser lige på kontrakten 4 spar. Den er lige ved at vinde. Men der er altid 2 spartabere, og så er der 
stik til de 2 røde esser. På 2 gang spar stikker Nord med kongen og spiller ruder, som makker 
returnerer og så er der stik til spar bonde. 
Man kan sige, at melding 3 spar her er ret god, da Nord/Syd godt kan vinde 3 hjerter. Men Øst/Vest 
har altså farven der højere gældende farve, og sådan er det bare. 
3 ut ser håbløs ud, når man kan se alle 4 hænder, men der var en enkelt heldig spiller, der vandt 
kontrakten. Det var oven i købet uden at se alle hænderne. MEN MEN – det kunne modspillerne 
heller ikke. 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 6    30 januar 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makkerparturnering 
 
 

A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 

V 3 hj D 7  S 2 sp  8  V 3 hj  7 
S 2 sp     9  V 2 hj  7  S 2 sp   8 
S 2 kl     9  V 2 hj  7  S 2 kl   8 
S 2 kl     9  V 2 hj  7  V 1 hj  7 
V 2 hj    8 

 
Det ville naturligvis være rart med lidt mere om spilføring. Alle kommentarer drejer sig mest om 
meldeforløb. Hvis man kunne se, hvilket udspil der er kommet i spillene, ville det være sjovere, 
men det er ikke muligt foreløbig. Vi kikker som vanligt på meldeforløbet og lader Øst passe. En 
”frisk” Syd kunne overveje at åbne med 1 ut på trods af 2 doubletons. Det bliver så lettere for 
makker at vise pointstørrelsen på åbningen. Personlig havde jeg åbnet med 1 klør, men med 16 eller 
17 HP var det blevet 1 ut. 
Vi lader Syd åbne med 1 klør, og Vest får dermed chancen for at vise sin hånd med meldingen 2 
hjerter. Det siger seksfarve og under en åbningshånd. 1 hjerter alene i zonen lover alt for meget. 
Man opnår samtidig spærreeffekten, for med meldingen 2 hjerter må Nord sige pas, idet der ikke er 
point til at melde mere, og mon ikke det bliver slutkontrakten. Syd har ikke nogen god melding, 
efter at både Nord og Øst har passet. Den dristige Syd kunne i den gunstige zone prøve 3 
klørmeldingen, som aktuelt kan give 9 stik til en top. 
Vi prøver, at se hvad der sker, hvis Syd åbner med 1 ut (15-17). Det ser ikke ud til at de 3 andre har 
mod på at gå ind oven på den melding. Syd har vist ikke åbnet med 1 ut ved nogen borde. Det er 
heller ikke nogen nem kontrakt, men 8-9 stik er en mulighed (især med åbne kort).. Vi må denne 
gang rose B-rækken, hvor 75% af parrene fandt den rigtige kontrakt. Jeg ved dog ikke hvordan ! 
 

Den gamle redacteur 
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Jyderup Bridgeklub 
Spil 11   6. februar 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holdturnering 
 

A- rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 N 3 sp  11  V 5 kl D  9  N 3 sp  11 
 N 3 sp  11  N 2 sp    10  N 3 sp  10 
 N 4 sp  11  N 4 sp    11  N 3 sp  10 
 N 3 sp  11  N 4 sp    11 
 
Mon ikke vi kan gå ud fra, at Vest åbner med 1 klør. Hvis man spiller det, der hedder major 5-farve 
(Hjerter- og sparåbning er en 5-farve), så kan kløråbningen være en 3-farve. Hvis man yderligere 
spiller med, at ruderfarven altid viser mindst 4-farve, kan kløråbningen være en 2-farve. Dette 
nævnes af hensyn til Østs næste melding. 
Altså Vest 1 klør og Nord melder 1 spar. Nu kan Øst ikke umiddelbart støtte i klør af ovennævnte 
grunde. En god melding er en dobling, som viser 4-farve i den anden major og måske tilpasning i 
ruder. Syd har en nem melding med 2 spar. 
Vest har ikke 4 hjerter, men viser i stedet for, at klørfarven var en ægte farve med meldingen 3 klør. 
Nord har en god hånd. Der er ekstra længde i spar foruden singleton i ruder. 3 spar er en oplagt 
melding. Nå, vi skal videre – eller hvad? Ved de fleste borde er man tilfreds med de 3 spar.  
Vi kikker lidt på ”hajerne” i B-rækken. Her var man i 4 spar ved 3 borde., og ved det ene måtte Ø/V 
ofre i 5 klør, som kun går 2 ned til 300 mod 420/450 til modstanderne. Der var dog en ende på 
aggressiviteten, idet ingen vovede sig i 5 spar. 
Med hensyn til spillet, så er Østs negative dobling en lille hjælp, da chancen for at Øst har hjerter 
konge øges. Man kan så nøjes med 1 taber i hjerter ved at spille en lille hjerter mod damen. Der 
bliver så kun 2 tabere. En i ruder og en i hjerter. 
Hvis man har gået til undervisning på et af de senere hold, har lært det nye system ”Nordisk 
standard” eller ”Bridgevejen”, så åbner man med 4-farve i alle farver. I dette spil er der således 
ingen problemer med at støtte makkers kløråbning til 2 evt. 3 klør efter Nords sparmelding. Man 
kan så hele tiden overmelde modpartens sparmeldinger, og endda med et godt resultat. 
 
 

Den gamle redacteur 
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A-rækken  B-rækken  C-rækken 

 V 3 ru   9  Ø 3 hj   8  N 2 sp   8 
 S 3 ut    8  Ø 2 hj   7  N 3 kl    8 
 N 3 kl  10  N 3 kl  11  S 3 ut    6 
 N 3 kl   9  N 3 ut   7 
 
Her må der være pas fra Syd og Vest. Det er så spørgsmålet om Nord skal åbne og i så fald med hvad? Det er 
en spillestærk hånd, men skal man nu melde klør eller spar? Personlig vil jeg melde 1 spar. Dette for at 
denne farve ikke skal forsvinde med de forholdsvis få point. Ydermere er det noget nemmere senere at vise 
klørfarven og evt. genmelde den for at vise mindst 5 i denne farve også. Med den aktuelle sits, vinder 
klørmeldingen klart, men sådan kan det gå. 
Åbner Nord med 1 klør, har Øst en oplagt dobling til majorfarverne. Syd har kun til en pas og Vest må 
melde 1 ruder. 2 klør fra Nord, og Øst kan nu vise at der er en 5-farve i hjerter med meldingen 2 hjerter. Det 
er nu meget sandsynligt, at Nord har en 6-farve i klør, så Syd giver en enkelt støtte til 3 klør, da man har lidt 
værdier samt en singleton i spar. Det må så være slut her. 
Åbner Nord med 1 spar, er der straks en 2 hjerter melding fra Øst. Syd siger pas med sin single spar og 
gode hjerter bag på Øst. Vest kan vælge at passe eller forsøge sig med 3 ruder. Alle er uden for zonen så helt 
dyrt bliver forsøget ikke. Nu skete der så det, at klørfarven ikke er vist, og umiddelbart ser en 4 klør melding 
ikke tillokkende ud over for en makker, der kun har passet. Det blev så 3 ruder til Vest. 
Siger Vest pas til makkers 2 hjerter, har Nord nu mulighed for at vise klørfarven på 3-trinet, og dristigheden 
belønnes med en pas hele vejen rundt. 
Kikker vi på resultaterne ser vi, at klørkontrakten giver 8, 9, 10 og 11 stik. Skal vi lige se, hvordan vi får den 
store forskel. Det er i alle tilfælde Nord, der er spilfører. 
Hvis Øst starter med spar es og klør es, er der 11 stik, hvis man i øvrigt spiller fornuftigt. 
Ruder ud giver 9 eller 10 stik, da ruderfarven bliver rejst til hjerter afkast. 
Øst har alle problemerne i dette spil, da det er ham der næsten hele tiden skal spille ud. Det giver favør til 
spilfører. 
Når man trumfer spar, skal der spilles spar konge, som Øst må dække med esset. Når næste spar trumfes, er 
der ikke flere spartabere. 
Man skal som spilfører ikke åbne hjerterfarven. 
Når Vest kommer ind første gang der spilles spar, vælger han nok en lille klør i tilbagespil. Gør han det skal 
man ikke bruge en honnør. Hvorfor? Vest har da ikke klør es. Havde han haft det, så ville han trække det og 
spille en klør mere for at fjerne så mange trumfer som mulig, for at spilfører ikke skal få trumfet så mange 
spar. Sidder klørene 2-2 er det bare ærgerligt. 3-1 fordeling er mest sandsynlig. Spiller Vest en stor klør så 
dæk ikke (af samme grund).  

Den gamle redacteur 
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Makkerpar 
 
 A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 N 3 ut    9  N 3 ut   9  N 3 ut   9 
 N 1 sp  10  N 1 ut   8  V 2 kl   4 

N 2 ut   9  N 3 ut   8  S  2 sp   9 
 N 2 ut   9  N 3 ut   8  Ø 2 sp  11 ( må være tastefejl Ø=N) 

N 2 ru   8 
 
Der er det sjove ved benævnelsen ut = uden trumf, at man også kan kalde meldingen = uden tilpasning. Så 
husker man bedre, at når man ikke har 8 kort tilsammen i nogen farve spiller man ut. Det gælder dog ikke, 
hvis fjenden melder en farve, man ikke har hold i. ( ja,ja, der er altid undtagelser). 
Om man her skal spille 2 eller 3 ut er en temperament sag eller skal vi kalde det et pointspørgsmål. Her er 3 
rigtig , da 9 stik er sikre som kortene er fordelt. Hjerterfarven kan rejses til 4 stik +4 ruderstik og klør es. 
Det er lidt irriterende, at en spar kontrakt giver flere stik, især når der ikke er ”tilpasning”. 10 stik er hjemme 
en klørtaber og 2 spar-tabere. 
Der findes mange ”lommefilosoffier”. Nogle af dem må da være rigtige ☺.  
”Klør konge sidder altid alene.” Det er rigtigt, jeg var selv ude for det i aften. Beviset er hjemme. I øvrigt 
var esset også alene i det spil. 
”Klør går altid 3 gange”. Det viste sig slet ikke at passe i aften. 
Det var to af de sjove. 
Lad os tage eksemplet med dobbeltknibningen hvor du kun af de store mangler K og D i en farve og der er 5 
kort ude. 
Er der intet usædvanligt i spil eller meldinger, så er chancen for at de sidder fordelt  = 50 %, og 25 % chance 
for at de begge sider foran esset og 25% for at de sidder bag på esset begge 2. Sådan er det bare. Det kan du 
trygt regne med. Det er simple odds. 
Du mangler damen i trumf og har de sædvanlige 8 trumfer. Du mangler kun damen af de store kort. Er 
knibningen bedst eller skal man trække esset og kongen. Sidder trumferne 3-2 er der størst chance for at 
damen sidder på den hånd der har 3 kort i farven. Det er logik.  Det er ikke den vilde forskel. Kniber man 
hver gang, så vinder man en smule i det lange løb. 
Det passer, at mange bække små gør en stor å. 
 
   Den gamle redacteur. 
 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 29 5/3-2012 

 
29 9 

N/Alle  EK9754 

 943 

 KB4 

KDT7  B52 

B6 D82 

KD87 EBT 

D75 ET82

 E8643 

 T3 

 652 

 963 

 
Holdturnering 
 

A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 

 Ø 2 ut   9  V 4 sp   7  V 2 sp   7 
 Ø 4 kl   7  Ø 3 ut   9  V 3 ru   8 
 Ø 3 ut   9  N 1 hj   7  Ø 2ut    7 
 Ø 3 kl   6  N 2 hj   8 
 
I dag var der i dette spil en del kontrakter, der vandt. Det burde ikke være tilfældet, bortset fra 
kontrakten 1 hjerter! Øst´s 2/3 ut melding er forståelig, men kontrakten er håbløs. Syd spiller hjerter 
10 ud, og Nord kalder med hjerter 4. Nu kan Ø/V tage et hjerterstik i 1. runde efterfulgt af 4 
ruderstik og et klørstik. Det var 6 stik. Når N/S kommer ind tager man 5 hjerterstik og spar es og 
måske et klørstik, hvis denne farve er spillet tidligere. 
Man har ikke tilpasning i nogen farve, så ut må principielt være bedst. I nødens stund kan spar være 
en mulighed, men spar´ne sidder ikke gunstigt for Ø/V. 
At N/S får spillet billigt burde, ikke være muligt over for 2 åbningshænder. 
Vi prøver at lave et fornuftigt meldeforløb: Nord åbner med 1 hjerter. Øst passer, da man ikke har 
nogen farve at doble til (i hvert fald ikke 4-farve i spar). Syd passer fornuftigt og Vest kommer nu 
med en oplysningsdobling. Nord genmelder kækt med 2 hjerter. Øst er nu nødt til at gøre noget med 
en åbningshånd. Der er 3 muligheder. Enten dobler man og viser strafinteresse eller man kan melde 
3 hjerter for at spørge om hold i hjerter hos Vest eller som sidste mulighed bare melde 2/3 ut. Efter 
3 hjerter fra Øst kommer Vest i klemme, Vest må være gået i klør eller spar på forespørgsel om 
hjerterhold. Øst har åbenbart i flere tilfælde ikke spurgt om hold, men bare meldt 2 eller 3 ut, da 
man kan se, at det hver gang er Øst, der spiller ut. 
Det er ikke ret tit, at 2 åbningshænder ikke skal i udgang, men dette spil er et eksempel på at den 
rigtige kontrakt er at lade Nord spille 2 hjerter (evt. med en risikofyldt dobling).  
Det er i holdturnering farligt, at doble delkontrakter. Hvis man ikke er sikker på at sætte 
kontrakten 2 gange, skal man ikke doble. 
 
 

Den gamle redacteur 
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Makkerparturnering 
 
 A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 Ø 4 hj   9  Ø 4 hj   8  Ø 4 hj      9 
 Ø 4 hj   9  N 4 sp   8  N 3 sp     7 
 N 4 sp   9  Ø 3hj   9  N 4 sp D  9 
 N 4 sp   7  N 4 sp   7  Ø 3 hj     10 
 Ø 3 ut   9 
 
Her har Øst en åbningshånd, men hvordan er jeres aftaler? Hvis man åbner med 1 hjerter, har man 
problemet med at vise sine 15 point i næste melderunde. Hvis man gerne vil vise sin sanshånd, må 
man melde 1 ut. Hvis man vælger åbningen 1 ut, skal man helst have en makkeraftale, der med 2 
klør spørger efter major 5 farve. Har man ikke 5 farve meldes 2 ruder, og så kan makker melde en 
evt. 4-farve i major (helst omvendt).  
Hvis vi nu lader Øst åbne med 1 ut, spørger Vest efter en evt. major 5-farve. I dette tilfælde havde 
Nord pludselig kræfter til at melde 2 spar. Øst havde så problemet, om man skulle melde 3 hjerter 
(5-farve) eller blot 2 ut, da man havde dobbelthold i spar. Øst valgte her 2 ut, som Vest kunne 
efterfølge med 3 klør. Klør Dame var et godt kort, og på grund af Nords melding forsvandt 
hjerterfarven, og slutmeldingen blev 3 ut hos Øst. Der kom spar ud sydfra. Så var der 2 sparstik 2 
klørstik og 5 hjerterstik. Et ruderudspil i stik 1 havde ikke været godt for spilfører, men udspil i 
makkers farve er altid sikkert. Makker bliver tit ked af det, hvis det ikke sker! 
Nu lader vi Øst åbne med 1 hjerter. Vest støtter til 2 hjerter, hvorefter Øst viser sin tillægsstyrke og 
inviterer til udgang. Med 7 HP og en singleton skal Vest tage imod og melde 4 hjerter. 
Nu kunne det jo tænkes, at Nord havde lyst til at blande sig efter Vestes 2 hjerterstøtte med en 2 
sparmelding. Dette vil måske få en kæk Syd til at støtte en enkelt gang. Nord bliver så rigtig glad og 
hæver til 4 spar på grund af renonce i hjerter. 
Summa summarum må vi sige, at 4 hjerter er den rigtige kontrakt. Uheldet er Syds klørrenonce. 
 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
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3 KT862 

S/ØV  T974 

 9 

 DT4 

D  EB75 

EK82 B3 

DT73 KB862

EKB8 63 

 943 

 D65 

 E54 

 9752 

Holdturnering 
 

A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 Ø 6 ru  11  Ø 5 ru  10  Ø 6 ru  10 
 Ø 5 ru  12  V 3 ut  10  V 6 ut  10 
 V 3 ut  11  Ø 3 ut  10  V 5 ru  11 
 V 3 ut  11  Ø 5 ru  12 
 
Som traditionen efterhånden er blevet, prøver vi at finde ud af, hvordan man kommer i sin kontrakt. Syd skal 
starte ”festlighederne”, og det sker med en pas. Vest har en god hånd og starter nedefra med 1 klør. Der er 
en del par, der med overmeldingen 2 klør viser begge majorfarver og benægter en åbningshånd. Vi lader her 
Nord melde 2 klør.  
Øst har nu flere muligheder. Vi tager den nemme først og meldingen bliver 3 ruder, som Syd fornuftigvis 
passer til. Vest har nu en stærk hånd med tilpasning til makkers farve. Skal man spørge efter esser? Det ville 
jeg gøre. Med ruder konge som et es svarer Øst, at han/hun har 2 esser. Nu mangler der kun et es, så forsøget 
med 6 ruder er ikke spor ufornuftigt. 
Øst´s anden mulighed er at doble, som siger: ”jeg kan strafdoble mindst den ene af Nords majorfarver”. Det 
lader vi ham gøre. Nu må Syd ud af busken, og det bliver med meldingen 2 hjerter, som Vest ufortøvet 
dobler. Og dog. Vest ved nu, at det var spar, Øst kunne doble. Kikker man på zonestillingen kommer Vest i 
tvivl om det giver point nok at strafdoble, idet meldingen 3 ut giver i hvert fald over 600. Makkertilliden må 
veje tungest, så det ender med en dobling af kontrakten 2 hjerter. Vi kan lidt overfladisk finde, at Ø/V får 5 
hjerterstik (incl. trumfninger) 2 sparstik og 2 klørstik. Det giver 4 for lidt, og det giver 800. Vi kan også lade 
Syd være lidt mere avanceret. Der er mulighed for med pas at fortælle makker, at man har lige mange hjerter 
og spar. Så melder Nord 2 spar, som Øst dobler. Det går noget bedre. Ø/V får en klørtrumfning og en 
hjertertrumfning. 2 hjerterstik 2 klørstik og 2 sparstik. Nu kun 500 som er fint. 
Hvis Ø/V starter i ruder og spiller ruder, hver gang de kommer ind, så faldet huset ned om ørene på stakkels 
Nord, som højst får 3 sparstik og ruder es. Igen 800. 
Med åbne kort skulle 6 ruder ikke være et problem, men sådan er bridge jo ikke. Det blev Øst, der skulle 
forsøge at få kontrakten hjem. Hvad skal Syd spille ud? Det er i virkeligheden ligegyldigt. Spilfører kommer 
ind i stik et, med mindre Syd trækker ruder es. Det er nok det bedste udspil, og der skal fortsættes med 
trumf. 
Nu skal Øst spille forsigtigt, men der er lige præcis trumfer nok i behold til, at kontrakten vinder. Hvis man 
kniber efter spar konge, som sidder lige i saksen, så kan man trumfe 2 hjerter og en klør. Den sidste klør 
kastes på spar bonde. 
Det var en af de svære. Ydermere er der altid lidt mere nerver på, når man har meldt slemmen, end hvis man 
blot spiller 5 ruder, hvor det er næsten ligegyldigt om man får 11 eller 12 stik. Det er jo holdturnering. 
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Makkerpar 
 

A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 N 2 sp   7  N 3 ut   9  S 3 ut   9 
 N 3 hj   8  N 2 kl   9  V 2 kl   6 
 N 3 ut   7  N 3 hj   8  S 1 ut   8 
 N 2 sp   6  N 2 sp   7  Pas 

S 3 ut   7 
 
I dette spil blev der spillet næsten alle slags kontrakter, kun ruderfarven kom ikke i spil. Pas ved et 
enkelt bord også, men der er ikke nogen hænder, der har 12 HP, så det er bestemt ikke forkert. Det 
er lidt af et lotteri, når man åbner med 11 HP. 
Nu kan man jo åbne med andre slags meldinger, hvis man har det på programmet. Syd og Vest har 
ikke til at åbne. Man skal helst have en lidt mere fordelt hånd, når man ikke har majorfarver. Man er 
jo næsten sikker på, at makker har den majorfarve, man er kortest i. 
Nord har også 11 HP og samtidig 5 farve i spar, så her er åbningen rimelig. Øst bliver sikkert 
forbavset og melder pas. Syd har et nemt svar med 2 klør og nu er Vest i det muntre hjørne og 
melder pas. Nord har vist sin 5 farve og har kun meldingen 2 ut, og fra nu af bør alle passe.  
Det var, som det burde være, men kik så lige på de mange resultater. Med bare lidt held skulle Nord 
nok kunne vinde kontrakten. Øst spiller i hvert fald ikke spar ud, det var jo Nords 5-farve. Man 
spiller ikke singleton ud. Hvorfor ikke? Der er umuligt at fortsætte efter makkers kald! Makker 
kommer i klemme med sine værdier. Der er så kun de røde farver tilbage, og ingen af dem er meldt. 
Det er til spilførers fordel lige meget hvilken rød farve, der spilles, men det ved udspiller ikke. 
Hjerter ud sikrer spilfører 3 hjerterstik. Spiller man ruderne fornuftigt, bliver der også 3 stik her. 2 
sorte esser giver det ønskede resultat 8 stik. 
 

Den gamle redacteur 
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 73 

 K832 
E85  B9732
KD2 94 

ET86 K954 
B74 D6 

 K64 

 653 
 DB2 
 ET95 

 
Makkerpar 
 

A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 N 3 hj   9  N 2 hj   8  V 1 ut   5 
 Ø 2 sp   6  Ø 1 sp   7  Ø 2 sp   7 
 Ø 3 sp   7  V 2 ru   8  Ø 1 sp   7 
 V 3 ru   8  Ø 2 sp   8  V 2 ru   8 
 V 2 sp  7 
 
Her var et spil, hvor der var kamp om meldingerne. Vi må prøve at se, hvad der er bedst for 
henholdsvis N/S og Ø/V. Der er ikke rigtig nogen af de første 3, der har en god 
åbningsmelding. Turen går hele vejen rundt til Vest. Hun åbner med 1 ruder. Der er ingen i 
Zonen, så det kræver ikke medet af Nord at melde 1 hjerter. 
Åbners makker kan da ikke sige pas med en rimelig 5-farve og melder 1 spar. Nu er det så 
spændende, om også den sidste hånd skulle have noget at sige. Ja, der er jo 10 point og 
3kortstøtte til makker. Det er der heller ikke noget mærkeligt i. 
Vest ved nu, at makker har 5 spar, da han ikke negativdoblede (og dermed viste 4 spar). 
Vest´s melding er 2 spar. Det er så spørgsmålet, om Nord kan mere. Både han og makker 
har benægtet åbningshænder. De har fundet tilpasning i hjerter, så dilemmaet er pas eller 3 
hjerter. Mit bud er 3 hjerter, da Ø/V ser ud til at kunne vinde 2 spar. At det er forkert i denne 
situation fremgår af resultaterne, idet ingen får mere end 7 stik i en sparkontrakt. 
Kun i 2 tilfælde kom kontrakten på N/S ´s hænder. Det gjaldt så for Ø/V om ikke at sætte for 
meget til eller (som det skete et par steder) vinde deres kontrakt. 
 
De bedste resultater er: 
 
N/S:    Ø/V: 
+ 140 hvis man er heldig og vinder 3 hjerter + 90 for 2 ruder 8 stik 
+ 100 Hvis man sætter Ø/V 2 gange  - 50 for at gå en ned. 
 
Så er der kun en runde tilbage i denne sæson. Jeg håber, der igen kommer et spil med en 
masse forskellige resultater! 
 

Den gamle redacteur 
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Makkerpar 
 
 A-rækken  B-rækken  C-rækken 
 
 V 3 ut   7  V 1 ru   7  V 1 ut   5 

V 3 ut   7  V 1 ru   7  V 2 ut   7 
 V 2 ut   7  V 1 kl   8  V 1 ut   6 
 V 1 ru   9  V 3 ut   8  V 1 ut   7 
 N 2 sp  5 
 
I rigtig gamle dage var åbningen 1 ut på 16-18 HP. Som vi alle har erfaret, er de gamle dage forbi. Der er nu 
både små og store sans´r. Vi er altså nødt til at melde en ruder på Vests hånd, efter at Syd har måtte finde 
passkiltet frem. Der er nu ingen andre, der har en fornuftig melding udover pas. Nord har den stærkeste hånd 
af de tre andre ved bordet, men med 4-farve i ruder er det fornuftigt at passe, når der ikke er 4-farve i begge 
majorfarver. En dobling kræver altså 12 HP eller en meget fordelagtig fordeling, og der er ingen 5-farve at 
melde. 
Vi har nu fundet den bedste kontrakt, som er en sikker vinder. Hvis Øst føler sig presset af sine 4 HP, er det 
på eget ansvar. Det kan kun narre makker. Nu skal makker springe til 2 ut for at vise sine 18 HP. 2 ut kan 
ikke vinde, så meld kun, når du har ”papirerne ” i orden. 
De aggressive spillere i A-rækken kunne ikke styre sig på grund af varmen i salen. De blev da heldigvis også 
straffet. Der var kun et enkelt N/S par, der vovede pelsen alene i zonen.  
Ser vi på spillet, er der i ruderkontrakten 3 ruderstik, et hjerterstik, et sparstik, 2 klørstik og en 
hjertertrumfning. På toppen af kransekagen kan der eventuelt også blive en spartrumfning, men det kræver 
næsten, at Nord starter spillet med at trække spar es. 
Mod sanskontrakten starter Nord med en lille spar. Spilfører skal huske at lægge en lille spar fra bordet, så 
er der stadig 2 sparstik. Så skulle der lige være 7 stik. Dette gælder altså kun ved bedste modspil, som i 
øvrigt er en ret svær del af vores spil. Et lille kiks/misforståelse og vupti får spilfører 8 stik. Det skete dog 
kun en gang denne aften. Det siger trods alt lidt om niveauet i Jyderup Bridgeklub. 
Skulle nogen have problemer med at få ferien til at gå, kan I trygt henvende jer til den gamle redacteur. Jeg 
har mange bridgebøger, man kan blive klogere af, også et par stykker man kan more sig over. 
 

Den gamle redacteur 


