
Jyderup Bridgeklub 

Ole Svinth 

Spil 5 3. sept. 2012 
 
N  n/s 
Hold/makkerpar 

 DB52 

N/NS  B 

 BT3 

 EB943 

93  KT876 

KT965 ED432

765 42 

D65 8 

 E4 

 87 

 EKD98 

 KT72 

 
A-rækken (holdturnering)  B-rækken (makkerpar) 
 
V 3 hj   8   S 5 kl  11 
S 3 kl  12   S 3 kl  12 
S 5 ru  10   S 4 ru  11 
S 5 ru   9   S 2 ut   8 
V 4 hj   8 
N 5 kl  11 

 
Der er vist ingen i vores klub, der åbner på Nords hånd. Øst som melder derefter, har en god 2 rudermelding, 
hvis man spiller den ret nye konvention, der lover begge majorfarver og benægter åbningshånd. Nu får Syd 
så lidt af et problem med at finde den rigtige melding. Sans dur ikke uden hjerterhold, så 3 ruder må være 
løsningen. Nord støtter til 4 ruder med sine 10 point, og da Syd har mere end lovet, bliver kontrakten 5 
ruder. 
Som kortene sidder, er der 12 stik, hvis Syd sørger for at få trumfet sin anden hjerter og der knibes efter klør 
dame.  
HOV siger den kloge. ”Når man kun mangler 4 kort inklusiv damen, skal man trække Es og K”. 
Hvis Øst har vist sine majorfarver, er bedste chance at knibe gennem Vest. Nu er det nok ikke tilfældet ved 
så mange borde, men 11 stik skulle være sikre med en taber i hjerter og en i klør. 
Hvis Nord Syd får fred i meldeforløbet, kan det da godt ske, at de kommer i en klørkontrakt. Her der også 
kun de 2 samme tabere. 
Konklusion for spilfører: spil hjerter så hurtigt som muligt! 
 
 
 
 



Jyderup Bridgeklub 
Spil  5    17. sept. 2012 

 
Hold/makkerpar 
 

5 B965 

N/NS  T8 

 E94 

 E632 

D872  K 

6 E942 

KDT632 B75 

KD B9874

 ET43 

 KDB753 

 8 

 T5 
 

A-rækken (holdturnering) B-rækken (makkerpar) 
 
S 4 hj  10   N 3 sp   9 
S 3 sp   9   V 3 ru   8 
V 3 ru   9   S 3 hj   8 
S 3 hj  10   V 3 ru   9 
N 3 sp   9 
V 3 ru   9 

 
I dette spil var der ret så mange muligheder for at finde en kontrakt. Det fremgår da også af 
de forskellige resultater. Vi lader Nord og Øst passe i første omgang. Min kloge makker, 
som har oplært mig sagde, ”Hvis du har 6 4 i major skal du melde din 6 farve eller sige pas!”  
Det passer fint her. Så vi lader Syd melde 2 hjerter. 
Vest skal nu tage stiling til om en melding vil være i orden. Der er åbningshånd og 4-farve i 
spar, så en dobling (viser sparfarven) er god her. 
Nu spærrer Nord med 3 hjerter, hvilket får Øst til at tie stille. Syd kan ikke mere og turen er 
igen kommet til Vest. Er hun frisk forsøges med 4 ruder, da man er uden for zonen. Nu skal 
Nord så bestemme sig. Meldes der pas må Syd også passe. Slutkontrakt 4 ruder med 9 stik. 
Det er bedste resultat for Øst/Vest. 
Hvis Syd tør melde sin pointsvage hånd som en åbningshånd, ja så skulle det ikke være 
noget problem at komme i udgang. Så ofrer Øst/Vest selvfølgelig i 5 ruder til 300 (2 doblede 
for lidt). 
Der er psykologi i spillet eller rettere sagt i meldeforløbet. Der er altid 10 stik i hjerter, og 
9(8) stik i ruder. 
Kikker vi på bedste kontrakt uden at se på kortene, er det normalt bedre at spiller på en 4-4 
tilpasning end 6-2, idet den lange farve kan give en del afkast, når trumferne er væk.  
I dette spil bliver dette udsagn desværre ødelagt af den skæve sits i spar. 
 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 21    1. okt. 2012 

 
Hold/makkerpar 
 

21 65 

N/NS  BT5 

 DB7632 

 87 

B4  DT72 

D42 E97 

EKT94 85 

EKT DB64 

 EK983 

 K863 

  
 9532 

 
A-rækken (holdturnering) B-rækken (makkerpar) 
 
Ø 3 sp      7   V 1 ut    9 
V 2 ru      7   V 2 ut   10 
S 2 hj       5   V 3 ut     9 
N 2 hj D  6   V 3 ut   10 
Ø 3 ut    10 
Ø 3 kl      8 

 
Det er denne gang i A-rækken, det foregår. 
B-rækkespillerne gør sikkert store øjne, når de ser resultaterne i A-rækkens holdturnering. I B-
rækken er der ingen, der åbner før turen kommer til Vest, som åbner med 1 ut. 
Det eneste problem er om Vest skal passe eller melde 3 ut med 16 HP, når Øst opfordrer med sine 9 
points (eventuelt efter en forespørgsel om majorfarver). 2 par tog chancen og 2 undlod. Et godt råd 
til ut-melderne: Det tæller ekstra, når man har en 5-farve. Det er blandt andet derfor, man her skal 
melde 3 ut. 
Hvad er det så, der foregår i A-rækken? 
Det er den relativt nye melding 2 ruder, der viser begge majorfarver med mindst 4-4. Syd melder 
her en rigtig god 2 ruder, og Vest tror nu, at Nord melder en af majorfarverne og passer. I denne 
situation bliver Nord fristet til at passe med de ikke for gode majorkort. 
 Nu gælder det så for Øst om at komme på banen med en dobling. Makker må da have noget. Øst 
dobler. Syd melder pas, og beder således Nord om at melde sin længste majorfarve, hvis han ikke 
vil spille 2 ruder doblet. Meldingen står stadig i 2 ruder doblet, så Vest passer og Nord melder 2 
hjerter, som Øst dobler. Syd har ikke mere at tilføje, så kontrakten bliver 2 hjerter med et rødt skilt. 
At Nord/Syd skal dobles er på grund af zonestillingen, da Øst/Vest har 3 ut i kortene. 
Det er ikke alle, der åbner på Syds hånd. Det er ret fint her, får så får Vest måske kontrakten med en 
rudermelding.  
Selvfølgelig skal Vest melde 1 ut, hvis der ikke er meldt på Syds hånd, men fordelingen afskrækker 
måske nogen fra denne melding (1 ut). 
 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 8    8. okt. 2012 

 
Makkerpar 
 

8 E8 

V/Ingen B72 

 EKB75 

 DT3 

DB73  KT94 

D3 E84 

4 D962

EK9872 65 

 652 

 KT965 

 T83 

 B4 
 
 

A-rækken    B-rækken  
 
N 3 hj    8   Ø 4 sp    9 
N 3 ru    8   Ø 3 sp    8 
Ø 3 sp    9   V 3 kl    9 
Ø 2 sp  10   V 2 kl    9 
Ø 3 sp  11   V 2 sp    9 
S 3 hj D 7   Ø 2 sp  10 

 
Her et spil, hvor der er kamp om meldingerne. Man må sige, at Ø/V har fat i den lange ende, da de 
har den højestgældende farve nemlig spar. 
Vest har en helt normal åbning med 1 klør. Nord har nu et problem. Skal man vise sine points med 
en ut-melding eller blot melde en ruder? På grund af det ”tynde” klørhold er ruder nok at 
foretrække. Nu har Øst ikke noget problem med at vise sin sparfarve. Skulle Nord melde 1 ut, kan 
Øst doble eller passe alt efter humøret (Øst/Vest har de fleste points). 
Syd har kun til at melde én gang, så ruderstøtten vises med meldingen 2 ruder. Skulle Nord have 
meldt 1 ut, kan man overføre til hjerter (hvis Øst passer). Dobler Øst ut-meldingen meldes blot 2 
hjerter, som er slutkontrakten for Syds vedkommende. Hånden er meldt ud, så alt der efter er Nords 
ansvar. 
Øst sparmelding passer Vest fint , så her meldes 2 spar. Hvis Nord konkurrerer videre, er det helt 
fint af Øst at hæve niveauet til 3-trinet med 9 gode points. Det er så op til Vest, at opgradere sin 
hånd på grund af singleton i ruder, men det er nok mest i hold, man skal prøve udgangsmeldingen. 
Selve spillet er ikke den store videnskab. Kik på Vests hånd. Her er en taber i ruder, hjerter og spar. 
Du kommer ind i første eller andet stik og fjerner de udesiddende trumfer. Klør Es Konge og den 
sidste udesiddende klør trumfes og bordet har rest. Skulle der komme ruder ud , så må man nøjes 
med 2 gange trumf, idet der stadig skal trumfes en af bordets klør. Det er ikke noget problem, da 
alle trumfer er store. 
 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 15    22. okt. 2012 

 
Makkerpar 
 

15 KD872 

S/NS  E83 

 T3 

 E42 

9  ET4 

B5 9742 

EK974 DB852 

DB863 K 

 B653 

 KDT6 

 6 

 T975 

 
A-rækken    B-rækken  
 
N 2 sp   10   N 4 sp   10 
N 2 sp    9   N 2 sp    9 
V 4 ru   10   N 3 sp    9 
Ø 4 ru   11   V 5 ru x 10 
N 5 sp    8   N 3 sp    8 
V 5 ru   11   V 3 ru   10 

 
Så er der meldekonkurrence ! Her skal syd starte. Der er efterhånden en del par, der bruger åbningen 2 ruder, 
som viser begge major farver (mindst 4-4) og under en åbningshånd. Her er et oplagt tilfælde. 
Hvis dette er tilfældet kan Vest roligt melde 3 ruder, dels for at vise sin gode farve og dels for at genere 
Nord-Syd i meldeforløbet. 
Nord har kun en almindelig åbningshånd, og vil nok i makkerparturnering vælge den sikre 3 spar. Der lidt 
modspilsværdier hos Øst, så meldingen 4 ruder hér er helt fin. Det burde være slut her, men en del vil på 
Nords hånd være fristet til hæve til 4 spar. Er det slut? I dette tilfælde er det bedst at melde ruder igen, da 4 
spar ofte vinder, som kortene er fordelt. Det er der selvfølgelig ingen, der ved. Det ender som i mange andre 
spil i en gættekonkurrence. 
Bedste modspil giver en spartaber, en rudertaber og 2 klørtabere til spilfører. 
Hvis Vest starter med 2 gange ruder, er der 10 stik i spar.  
Et klørudspil giver spilfører problemer, hvis man er kommet i 4 spar. Vest kan jo se, at klør konge sad alene. 
Vest kommer ind i ruder og tager sine 2 klørstik. Spar og ruder es kan man ikke undgå at afgive. 
Er man heldig/dygtig sætter man altså 4 spar. 
Hvis hverken Syd eller Vest åbner, bliver der en god gammeldags meldekonkurrence med spar/ruder. 
Man kan her konkludere, at der er lidt held i bridge, men det vidste vi da godt. Ikke ?? 
 
 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 7    29. okt. 2012 

Makkerpar/hold 
 

 B5 

S/Alle  875 

 EDT87 

 KD3 

KDT96 E83 

 B963 

KB654 3 

B94 E8765

 742 

 EKDT42 

 92 

 T2 

 
 
  Hold  Makkerpar 
 
  S 4 hj    9  V 3 sp   7 
  S 3 hj  10  V 3 sp   8 
  V 3 sp   8  S 4 hj    9 
  V 3 sp   9  V 2 sp   8 

S 4 hj  10 
  S 3 hj   9 
 
Igen et spil med kamp om kontrakten. Når det gælder holdturnering, er det en meget god ide at presse lidt 
ekstra, især hvis man ikke er i zonen. I dagens spil er det Syd, der lægger ud med en spærremelding 2 
hjerter. Det er en hånd, som er lige efter bogen. Er Vest nu frisk melder, man 2 spar, så er man da sikker på, 
at farven ikke ”forsvinder”. Skulle makker få udspillet, er der samtidig angivet et fornuftigt udspil. Nord har 
en god hånd, så nu er der gættekonkurrence. Har Syd minimum eller hvad? Nu er det jo holdturnering, men 
man kan ikke komme til at spørge på grund af Vest´s indmelding. Man bør nok tage chancen med 4 hjerter, 
og samtidig gøre sig klar til at doble en hvilken som helst melding fra Øst/Vest. I dette tilfælde kommer der 
ingen. Alle Ø/V har denne aften været lidt forsigtige, da zonestillingen ikke er den rette til at stramme alt for 
meget. 
 
Selve spillet: 
 
Ø/V starter med 3 x spar, og Nord er inde på bordet på en trumfning. Trumferne trækkes i forbindelse med 
en klør til bordet, da Vest viser renonce, når første trumf spilles. Ruder Konge er i plads, så de 10 stik er 
hjemme. Det er ikke altid, at ”frækhed” belønnes, husk det ! 
Se nu lige, hvordan det ville gå, hvis Øst tror, at makker har de points, som hendes melding lover (i zonen). 
Man kunne da godt lige støtte en enkelt gang til 3 spar. Hvis man ikke er i 4 hjerter, bliver Nord fristet (med 
kun 2 kort i spar) til at gå i udgang. 4 spar er et godt offer, hvis N/S er i 4 hjerter. Det koster højst 500. 
Det ligner 1 eller 2 tabere i ruder og 2 i klør, men der bliver lidt problemer til sidst, da man skal bevare en 
indkomst, når klørfarven er rejst. Det klares måske med åbne kort, men det bruger vi ikke i Jyderup 
Bridgeklub ☺ . 
 

Den gamle redacteur 



Jyderup Bridgeklub 
Spil 1    5. nov. 2012 

 
Makkerpar 

1 E73 
N/Ingen 98 
 K52 
 EB842 
D94  K85 
DT63 E74 
8 ED9763 
D9763 5 

 BT62 
 KB52 
 BT4 
 KT  

 
 N 2 sp   8 
 Ø 3 ru   8 
 Ø 2 ru   7 
 S 2 sp   7 

Ø 2 ru   9 
 Ø 2 ut  11 
 

Det var så i dag, det skete. A-rækken spillede de samme kort som ugen før �. 
 
B-rækken fik friske kort, og allerede spil 1 gav mange muligheder. Nords åbning var ikke svær, og det bliver 
1 klør. Det giver så Øst mulighed for at vise sin gode ruderfarve med meldingen 1 ruder. Syd vil også være 
med og enten melder man 1 hjerter eller benytter sig af en dobling (en såkaldt negativ dobling), som viser 
mindst 4-4 i de to majorfarver. Med single ruder har Vest ikke noget at bidrage med, så turen går videre til 
Nord. Med minimum og et enkelt ruderhold må meldingen være 1 ut. Øst kan nu blive fristet på trods af 
makkers pasmelding til at genmelde ruderfarven med 2 ruder. Nu må det blive pas – pas og så er det op til 
Nord om der skal passes eller meldes en dristig 2 ut. Den rigtige melding er pas (når man ser alle kortene). 
 
Hvad selve spillet angår, er der faktisk ikke nogen, der kan vinde en kontrakt på 2-trinet, så man burde 
overlade spillet til modparten, uanset hvilken led man sidder på. Øst´s 2 ut melding er dristig, men det er den 
eneste, der giver 8 stik eller flere. Sådan går det dog sjældent i bridge. Lige såvel som spilfører kan 
modparten også lave fejl, så det går da godt i en del tilfælde, hvor modparten ikke vælger de rigtige kort.  
 
Prøv, hvis du har lyst at kikke på spillet, så er 7 stik det bedste, man med sikkerhed kan få, lige meget hvem 
der er spilfører. 
 
 

Den gamle redacteur 


