
Månedens udfordring, maj 2022

Du sidder Syd med denne hånd:

Ingen i zonen. Det er enkeltmandsturnering. Meldingerne går:

S             V             N           Ø          
Pas Pas Pas 1 Sp
Pas 2 Ru Pas 3 Kl
Pas 4 Sp

Hvad spiller du ud?

Spillet er fra Vikingebridge 19. april, hvor A-rækken var Top-16.

Sådan blev resultaterne:

A:

B:

Løsning:

Spil Ru E ud! Aktuelt inviterer makker, så du fortsætter med Ru B til K, og makker spiller en tredje ruder.
Den gør ondt på spilfører, som må trumfe højt og håbe, at Sp 10 sidder i plads, men det gør den ikke!

Dette modspil blev fundet ved 3 ud af 8 borde, blandt dem det bord hvor Jan Steffensen sad, og hans makker 
Anders Hagemann spillede Ru E ud. Jan vandt Top-16 og vikingetrofæet.

Ved de andre borde vandt spilfører uden problemer 10 stik. 

God sommer til alle.
Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, april 2022

Du sidder Nord. Alle er i zonen. Det er holdturnering. Meldingerne går:

Ø            S             V             N         
1 Kl 2 Ru* DBL** 3 Ru *: Spær **: Negativ dobling
3 Sp Pas 4 Sp  alle pas

Din makker i Syd spiller ruder es ud og bordet kommer ned:

Hvad bekender du med? Spillet er fra tredje aften i holdmesterskabet 22. marts.

Sådan blev resultaterne:
A:

B:

C:

Løsning:

Læg ruder D i bordet! Det er Lavinthal og beder makker fortsætte i den højeste af de to andre 
sidefarver, altså hjerter. Makker spiller hjerter 2 til D og du tager hjerter es og spiller en tredje 
hjerter til trumf. Det flotte modspil fandt Jimmy og Morten Bjørn i A-rækken!
Uden skiftet til hjerter i stik 2 har spilfører ingen problemer med at få 10 stik.

Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, marts 2022

Som Vest er du kommet i en hård 3 UT med Sp 6 ud fra Nord:

Alle er i zonen. Det er en almindelig parturnering. Meldingerne gik:

N            Ø            S             V  
2 Sp Pas 3 Sp 3UT

Kan du finde en spilleplan, der giver 9 stik, hvis kortene sidder godt?
Spillet er fra sidste aften i mixpar mesterskabet 15. februar.

Sådan blev resultaterne:

Mixpar:

Sideturnering:

Løsning:

Tag udspillet med spar es, spil klør til esset og afsted med klør bonde.
Knib, for efter spærreåbningen er der størst sandsynlighed for damen i syd.
Efter 4 klørstik ender du på bordet og spiller hjerter dame til konge og es.
Nu spiller du spar til kongen og mere hjerter til knibning af tieren. 
9 flotte stik!

Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, februar 2022

Du sidder Nord med denne hånd:

Alle er i zonen. Det er en almindelig parturnering. Meldingerne går:

S             V            N            Ø  
1 Sp Pas 2 Kl Pas
3 Ru Pas 3 Sp Pas
4 UT Pas 5 Ru Pas
6 Sp DBL ?

Hvad melder du?

Spillet er fra en enkeltaftens parturnering 18, januar.

Sådan blev resultaterne:

A:

B:

Løsning:

Meld 6 UT! Du har 12 topstik og aktuelt kan du få et 13. stik i ruder.
Morale: Vest skal undlade at doble og bare glad sætte 6 Sp! Modparten har aktuelt 35 HP!

Kh. Robert og Thorkild



Månedens udfordring, januar 2022

Øst åbner med 1 Kl. Du sidder Syd med denne hånd:

I er alene i zonen. Hvad melder du?

Spillet er fra anden og sidste aften af den indledende parturnering 7. december.

Sådan blev resultaterne:

A:

B:

C:

Løsning:

Dobl!

Du er for stærk til bare at melde 1 Sp. Så bliver det for svært at finde den glimrende 4 Hj kontrakt.

Vest støtter måske til 2 Kl, men Nord har kræfter til at melde 2 Hj, som du hæver til 4 Hj.
Passer Vest, bør Nord springe til 2 Hj, som du igen hæver til 4 Hj.

Som det fremgår, var der ikke mange der fandt denne glimrende kontrakt.

Godt nytår!

Kh. Robert og Thorkild


