Månedens udfordring, december 2021
Du sidder Vest og din makker sidder Øst med disse fine kort:

I er alene i zonen. Syd passer og hverken Nord eller Syd blander sig yderligere.
Hvordan melder I?
Hvis I lander i 6 Sp på Vests hånd, spiller Nord spar 3 ud. Hvordan spiller du kontrakten.
Spillet er fra femte og sidste aften af den indledende holdturnering 23. november.
Sådan blev resultaterne:
A:

B:

C:

Løsning:

Slemmen kan fx meldes sådan:
1 Hj – 2 Ru, 2 Sp – 4 Sp, 4 UT – 5 Kl, 5 Ru – 6 Sp, hvor 5 Ru spørger efter trumf D.
Bemærk, at Øst er stærk nok til at melde sin 5-farve i ruder før 4-farven i spar.
Du stikker den udspillede spar på bordet med bonden, spiller klør konge og klør til esset,
hjerter es og hjerter til trumf, ruder es og ruder til trumf, hjerter til trumf og ruder til trumf.
Nu trumfer du hjerter med trumf dame.
Trumf konge og es skal også have stik og modspillet må nøjes med det sidste stik på spar 9.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, november 2021
Alene uden for zonen sidder du Øst med denne skæve hånd:

Syd åbner med 2 Ru, som forklares som under en åbning med begge major.
Makker i Vest passer, og Nord melder 2 Hj.
Hvad melder du?
Spillet er fra tredje aften af den indledende holdturnering 26. oktober. Sådan blev resultaterne:
A:

B:

C:

Løsning:

Meld 4 UT! Spær med begge minor. Makker præfererer til 5 Kl, som aktuelt vinder!
Og modparten kan tage mindst 9 stik i en hjerterkontrakt.
Hvorfor ikke bare 2 UT? Problemet er, at I så skal være helt enige om, at denne melding er:
1. Naturlig med hold i begge major, eller
2. København til begge minor.
Hvorfor ikke 3 Kl? Nu kan det blive svært at finde en ruderfit, hvis makker er længst i ruder.
Hvorfor ikke 3 Ru? Du risikerer at makker passer, og den kontrakt får det aktuelt svært.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, oktober 2021
Du sidder Syd med denne hånd:

Efter to passer åbner du med 1 Kl. Makker melder 1 Ru, og du melder 1 Sp.
Makker melder nu 1 UT.
Hvad melder du?
Spillet er fra tredje aften af Løvfaldsturneringen 21. september. Sådan blev resultaterne:

Løsning:

Meld 3 Kl!
Nu har makker kræfter til 3 Hj (fjerde farve) og du kan melde 3 UT, som vinder mindst 10 stik
Kunne Nord have meldt stærkere end 1 UT i anden omgang?
• Et spring til 3 Ru er lidt hårdt på den farve.
• Fjerde farve er også lige hårdt nok.
• 2 UT ville love hjerterhold.
Så 1 UT er nok den bedste melding.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, september 2021
Endelig kan vi igen mødes i klubben!
I dette spil har du som Nord fået denne interessante hånd:

Din makker i Syd åbner med 1 Ruder. Nu spærrer Vest med 2 Sp, og du melder 3 Klør.
Din makker melder nu 3 UT.
Hvad melder du?
Spillet er fra turneringen ifm. generalforsamlingen 1. september. Sådan blev resultaterne:
A-rækken:

B-rækken:

Løsning:

Meld 4 Klør! Det er krav og slem-interesse. Nu kan din makker checke esser og melde 6 UT, som
må have gode chancer.
Alternativet 4 UT vil makker hos mange opfatte som kvantitativt og passe med minimum.
Lykkeriddere kan jo melde 6 Klør eller sågar 6 UT direkte. Lykken var med dem :-)
I praksis er det meget svært for modparten at holde rigtigt, når spilfører trækker sine 7 klørstik.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, juni 2021
Til og med maj har vi spillet RealBridge hver tirsdag.
I dette spil har du som Øst fået denne hånd:

Syd åbner med 1 Ruder og både din makker og åbners makker passer.
Hvad melder du?
Sådan blev resultaterne 25. maj:

Løsning:
Du skal doble! Hvis du blot melder 2 Klør, risikerer du at makker passer med en pæn hånd.
Aktuelt vil din makker nok efter din dobling melde 1 Hjerter og Nord måske 1 Spar.
Nu er det tid til at melde 2 Klør, som lover en stærk hånd med 5-6 klør.
Oven på den melding tør din makker godt melde 3 UT med sit gode hold i spar.

Som det fremgår blev denne gode udgang misset ved over halvdelen af bordene.
Vi ses efter sommerferien på Tinderhøj Skole!
God sommer til jer alle.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, maj 2021
Også i april måned har vi spillet RealBridge hver tirsdag.
I dette spil har du som Nord fået denne fantastiske hånd:

Du er klar til at åbne med 2 Klør, da Vest åbner med 2 Sp. Du dobler og makker melder 2 UT.
Hvad melder du nu?
Sådan blev resultaterne 27. april:

Løsning:

Meld 3 Sp! Dermed overmelder du i modpartens farve og viser en kæmpehånd.
Syd ved nu, at du ikke bare vil i 3 UT og melder 4 Kl. Nu kan du spørge efter esser med 4UT.
Når du får at vide, at makker har et es, ved du, at det er spar es, og melder den stensikre 7 UT.
Ikke 7 Hj, selv om der er IMP par, for tænk hvis Øst starter med at give makker en klørtrumfning!
Meld kun 3 Hj, hvis du har en klar aftale med makker om, at det er krav!
De fleste i Vest undlod at spærre, og så går det meget lettere:
2 Kl – 2 Ru (relæ)
2 Hj – 2 UT
3 Hj – 4 Hj
4 UT osv.

eller

2 Kl - 2 Hj (2 kontroller)
3 Hj – 4 Hj
4 UT osv.

Til lykke til Morten & Jimmy, der som de eneste fandt topkontrakten.
Og til Anne & Jørgen, der vandt turneringen, selv om de (som de fleste) måtte tage til takke med et
overstik i 6 Hj.
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, april 2021
I hele marts måned har vi for spillet RealBridge hver tirsdag. Vi har været 15-18 par, dvs. knap
halvdelen af klubbens aktive medlemmer, men også nogle passive og gæster.
I alle turneringer har vi brugt Monrad-systemet til at vælge næste rundes modstandere og scoret de
enkelte spil efter holdturneringsprincipper (IMP).
I spil 5 skal du som Nord åbne på denne hånd:

NS er alene i zonen. Hvad åbner du med?
Sådan blev resultaterne 23/3:

Løsning:

Åbn med 1 Sp. Eksperterne siger, at du ikke skal nøjes med 1 i farve, hvis du bliver ked af det, hvis
den bliver passet ud. Det ville du jo nok blive her. Og makker ville nok passe på fx
10xx/xxxx/xxxx/Kx, hvor udgang er oplagt, så lad os se på alternativerne:
•

2 Kl: Det er din hånd ikke helt stærk nok til.
Du har 17 HP, men må tælle ned for Ru K blank. Der er 4 tabere, idet du kun tæller 2 tabere
i klørfarven. Du risikerer, at makker ender med at gå efter en slem, der ikke holder.

•

4 Sp: Det er din hånd lidt for stærk til.
Du risikerer at makker passer med xxxx/Exxxx/x/Kxx, hvor slem er oplagt

I praksis bliver en åbning på 1-trækket med en 2-farvet hånd sjældent passet ud, og aktuelt finder
alle da også 4 Sp kontrakten.
Dobler modstanderne den, skal de lige være enige om, at det her er en oplysningsdobling :-)
Kh. Robert og Thorkild

Månedens udfordring, marts 2021
Endelig bridge igen, hvor vi kan se hinanden og snakke sammen, med de fleste i hvert fald.
Tirsdag 3. marts prøvede vi for anden gang at spille RealBridge. Vi blev 17 par, der spillede en
Monrad-turnering efter IMP-opgørelse.
I spil 4 sidder du Syd med denne hånd:

Efter Pas fra Vest, åbner din makker åbner med 1 Klør, du siger 1 Spar, og makker melder nu 2
Hjerter. Alle i zonen. Hvad melder du nu?
Sådan blev resultaterne:

Løsning:

Meld 2 Spar! Det lover bare en 5-farve, og din makker har vist en revers-hånd (16-19 HP), så der
kan let være udgang i kortene. Efter din melding melder Nord glad 4 Spar, som vinder på trods af,
at modstandernes trumfer sidder 4-1 og giver dig 2 tabere. Men makkers single Ruder Es er guld
værd. Til lykke til Per S, der som den eneste ikke passede i denne situation.
Hvad gjorde formanden, som vi alle burde have tillid til?
Han åbnede Nords hånd med 2 UT, og så er det jo ingen sag at komme i 4 Spar!
Og hvad gjorde hans kone, som også sad Nord og spillede med sin mor?
Hun åbnede med 2 Klør og efter 2 Ruder, meldte hun med 3 Klør, men blev reddet af sin mor:

Kh. Robert og Thorkild
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