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FORSIDEN 
Hinnerup Bridgeklub  
har budt 20 begyndere 
velkommen i denne  
sæson. (Foto: Ken Richter)

Bridge er en kærlighedsaffære

For nylig havde jeg fornøjelsen af at interviewe den franske topspiller  
Thomas Bessis. Den professionelle stjerne var i landet i forbindelse med  
World Bridge Tour, som samlede eliten i København. I modsætning til os 
andre, som er stolte, når vi har vundet en flaske vin eller to i klubbens  
efterårsturnering, spiller den 38-årige franskmand om tusindvis af dollars, 
ligesom hans udkomme er afhængigt af, at sponsorer er villige til at betale  
for hans tjenester ved bridgebordet.

Ikke desto mindre slog det mig, hvor umiddelbar Thomas Bessis’ glæde  
ved spillet er. Da jeg indledte med at spørge til den seneste sektion  
i turneringen, fulgte en passioneret analyse – inklusive galliske skuldertræk  
– af et meldeforløb, som muligvis kunne være tacklet en smule anderledes. 
Selv om bridge er arbejde for Thomas Bessis, er han 
fortsat forelsket i spillet – en kærlighedsaffære,  
som begyndte, da han tog sine første stik som 
11-årig. Thomas Bessis’ bedste råd til både proffer  
og klubspillere er da også: Husk altid at have det 
sjovt. Hele interviewet kan du læse på side 24.  
Og på side 26 kan du nyde nogle af de bedste spil  
fra World Bridge Tour, som i øvrigt havde sine  
egne spillekort (billedet til højre).

Netop glæden ved spillet er uden tvivl også  
brændstoffet i den succes, som Hinnerup Bridgeklub 
oplever. Efter et vellykket arrangement til Bridgens Dag spiller 20 personer  
nu på klubbens begynderhold. Langt de fleste har planer om at fortsætte  
som turneringsspillere, så måske får klubben ligefrem brug for at udvide 
faciliteterne. Du kan læse mere om Hinnerups hit på side 4.

Siden sidst er divisionsturneringen også kommet i gang. Blandt andet 
optrådte et spil, hvor Syd sad med en afgørelse til 2000 point. På side 7 holder 
Frederik Bjerregaard luppen over dette spil – hvor du også får en chance for 
at måle dine vurderinger mod landets bedste. Jeg kan afsløre, at langt fra alle 
elitespillere tog den rigtige beslutning.

God læselyst!



DANSK BRIDGE  |  NOVEMBER 2022  3

 Indhold
Redaktørens hjørne                             2

Rekordstort begynderhold                    4

Masterclass: Afgørelse til 2000 point       7

Arkiverne: Elsøe Jensen fik to chok        13

Spillere på spil                                 14

Sagde du pas, makker?                       16

Østs hænder til Tvekampen                    19

Spil med i ny pokalturnering                   21

Dansk Bluff i Island                            22

Jeg blev forelsket i bridge som 11-årig   24

Skotske nordmænd vandt eliteturnering 26

En stribe internationale koryfæer lagde vejen forbi København til World Bridge Tour. Sejren  En stribe internationale koryfæer lagde vejen forbi København til World Bridge Tour. Sejren  
gik til et skotsk-norsk hold med Boye Brogeland (til venstre) som en af stjerneangriberne.gik til et skotsk-norsk hold med Boye Brogeland (til venstre) som en af stjerneangriberne.2424

For begyndere: Femfarve                   32

For klubspillere: Støt makker                 34

For klubspillere: Spilføring                  36 

ABC-spilføring                                 38

Meld med eksperterne                       40

Bliv bridgelærer                               49

Tvekampen                                    50

Titelskift                                         56

Nyt fra DBf                                     58

Vests hænder til Tvekampen                58

Bridgehjørnet                                  59



Det er ingen hemmelighed, at DBf kæmper 
med at holde medlemstallet. Der blev derfor 
løftet øjenbryn i medlemsregistraturen, 
da Hinnerup Bridgeklub meldte om 20 nye 
deltagere på begynderholdet i en klub med 
32 medlemmer. Dansk Bridges nærværende 
vestlige korrespondent blev sendt af sted for 
at undersøge situationen.

Hinnerup er en af mange satellitbyer uden 
om Aarhus med masser af børnefamilier 
og et rigt foreningsliv. Men også mange 
seniorer, som er blevet hængende, efter at 
børnene er fløjet fra reden.

Der er meget stille, når man står af  
regionaltoget, som nu kører på den gamle 
længdebane mod Langå. Betjeningen er 
begrænset til en enkelt billetautomat og 
nogle blåt lysende standere til rejsekorts- 
brugere. Det er dog ikke Memphis Station, 
hvor det ifølge Johannes V. Jensen regner  
– her skinner solen.

Men i den gamle stationsbygning er der  
liv. I bygningen har Favrskov Kommune  
indrettet et lokalcenter, hvor byens  
foreninger gratis kan booke en ugentlig tid. 
Og der er trængsel. Tirsdag eftermiddag 
mellem 16.30 og 18 har byens bridgeklub 
fået klemt et begynderhold ind.

Hans Kjær Christensen, som er klubbens 
næstformand, står for undervisningen:

“Vi har ikke haft undervisningshold de sidste 
fem år, men i stedet henvist til Hammel, som 
ligger 15 kilometer væk. Men da den lokale 
afdeling af Ældre Sagen henvendte sig og 
spurgte, om vi ville bistå med oprettelsen af 
et hold, kom der gang i sagerne. Vi betingede 
os dog, at kursisterne skulle meldes ind  
i DBf, fordi vi derved fik adgang til  
undervisningsmateriale og forbundets  
it-system. Det betød en højere udgift for  
deltagerne end Ældre Sagens normale 
tariffer, men det har tilsyneladende ikke haft 
nogen afskrækkende effekt. Til gengæld har 
det haft positiv indvirkning, at Ældre Sagen 
har god kommunikation med medlemmerne 
og er dygtige til at få nye initiativer  
i ugeaviserne,” fortæller næstformanden.

Samarbejdet med Ældre Sagen Hinnerup  
passede også perfekt i forbindelse med 
Bridgens Dag. Arrangementet i Hinnerup 
blev en succes, fordi klubben var blevet 
omtalt lokalt og havde været aktiv med at 
uddele materiale. Mange af de nuværende 
kursister mødte op til Bridgens Dag og  
fik straks kort i hånden, så der hele  
eftermiddagen var gang i spillet.

Det hører med til historien, at bladets 
udsendte ikke har været til begynder- 
undervisning siden starten af firserne,  
hvor ølindtaget i Studenterbaren i Stakladen 
blev finansieret ved, at medlemmerne af 
Ældre Sagen i Aarhus måtte lægge ryg til 
lange (og formentligt virkningsløse) tirader 
med citater fra Villy Dams dengang  
standard-begynderbog.

I Hinnerup gør klubben det anderledes. 
Her undervises med udgangspunkt i det 
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materiale, der bruges til skolebridge.  
Ingen lærebøger, men et lille hæfte med  
de mest gængse tommelfingerregler. 

Hans Kjær Christensen fortæller:

“For nogle år siden havde den lokale  
skole besøg af skolebridge, og klubbens  
medlemmer deltog som støttepædagoger. 
Det fungerede fantastisk og gav en dejlig  
ro, fordi eleverne hele tiden havde en  
rådgiver ved hånden.”

Ergo: Et minuts tavlesnak og så gang  
i kortene. Der er duplikerede kort, så alle 
spiller det samme spil samtidigt. Ved hvert 
bord sidder et af klubbens rutinerede 
medlemmer på hjørnet, klar til at rette 
fejl i procedurerne og komme med hjælp, 
når problemerne tårner sig op. Der er stor 
opbakning fra de faste spillere, som gerne 
kommer og agerer sekundanter til hver 
kursuslektion. Efter hvert spil bliver scoren 
fra de respektive borde noteret på tavlen, 
og Hans Kjær Christensen laver en hurtig 
opsamling med pointerne i spillet.

Dagens tekst er åbning 1 i major og svar med 
støtte: 2 major = 6-9 hp, 3 major = 10-12 hp og 
4 major = 13-15 hp. 

Lad os se, hvordan udviklingen gik ved  
bord 5, hvor klubbens formand, Lisbeth 
Pilgaard, var sekundant.

V / Alle
♠
♥
♦
♣

D 8
D B 9 7 5
B
E K D 9 6

♠
♥
♦
♣

T 4 3 2
E 6
E D T 6 5
T 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E K 9 5
8 3
9 7 3 2
B 8 7

♠
♥
♦
♣

B 7 6
K T 4 2
K 8 4
5 4 3
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VEST NORD ØST SYD

Pia 
Petersen

Christian 
Gottlieb

Hanne 
Dalgaard

Marianne 
Birkmose

pas
pas

1♣
2♥

pas
a.p.

1♥

Christian Gottlieb og Marianne Birkmose 
danner også par privat og håber at kunne 
supplere den fælles jagtinteresse med en 
anden hobby i perioder, hvor der ikke må 
skydes vildt eller skal passes børnebørn. 
Christian Gottlieb har det svært med  
meldingerne i bridge, men synes, kortspillet 
er “skideskægt”. 

Venindeparret Hanne Dalgaard og Pia 
Petersen har også fået ekstra luft  
i kalenderen efter exit fra arbejdsmarkedet. 
Hanne Dalgaard fortæller:

“Min mor spillede i mange år, og jeg så,  
at det holdt gang i hende, selv om der var 
både op- og nedture. Så nu vil jeg også prøve.”

I spillet viser Christian Gottlieb god kort- 
vurdering med kløråbningen. Gottlieb åbner 
med 1♣ på Nords hånd, fordi han har EKD 
i denne farve. Men som de fleste af bladets 
læsere ved, kan denne start gøre det svært at 
få vist hånden efterfølgende. Problemet er,  

Hanne Dalgaard (til venstre) hygger sig, mens  
Marianne Birkmose (til højre) overvejer næste træk. 
Klubformand Lisbeth Pilgaard (i midten) er klar  
med gode råd.



6  DANSK BRIDGE  |  NOVEMBER 2022

at Nord har vanskeligt ved at vise femfarve  
i hjerter, når han har indledt i klør. Derfor 
råder litteraturen til at åbne Nords hånd  
med 1♥, selv om kvaliteten af klørfarven er 
bedre. Hvis Syd melder eksempelvis 1♠ eller 
1ut efter 1♥, kan Nord følge beskrivelsen  
af hånden op ved at fortsætte med 2♣.  
Derved har Nord vist mindst 5-4, og Syd har 
herefter gode muligheder for at vurdere,  
hvor parret skal hen.

Udervisningsmaterialet, som bliver brugt 
i Hinnerup, anbefaler dette meldeforløb:

VEST NORD ØST SYD

pas
pas

1♥
3♥

pas
pas

2♥
a.p.

3♥ er inviterende, men med minimum  
siger Syd pænt nej tak.

Tilbage til bordet i Hinnerup. Syd, Marianne 
Birkmose, som ikke rigtigt kan relatere 

teorien om støttemeldinger til sin aktuelle 
hånd, kigger perplekst på sekundanten, 
Lisbeth Pilgaard, der viser sin værdi.  
Lisbeth Pilgaard kan godt se, noget er galt  
og får overtalt Marianne Birkmose til en 
hjertermelding, selv om ny farve fra svarer 
endnu ikke er en del af pensum. Nord er  
ikke i tvivl om sin næste melding, og 2♥  
bliver slutkontrakten. 

Vest, Pia Petersen, skal spille ud og husker 
noget om fjerdehøjeste fra bedste farve og 
indleder med ♦6, hvorefter kontrakten  
vinder 10 stik. resultatet vækker stor moro, 
da det anbefalede meldeforløb bliver 
gennemgået ved tavlen, men som Christian 
Gottlieb tørt konstaterer:

“Vi landede jo det rigtige sted alligevel.” 

Og sådan er det jo heldigvis tit i bridge, selv 
om der bliver begået fejl i de indledende 
faser. Og udviklingen afskrækker i hvert fald 
ikke begynderne. Næstformand Hans Kjær 
Christensen fortæller:

“Vi håber selvfølgeligt at kunne sluse nogle 
af medlemmerne ind i klubben, når kurset 
er forbi til jul, og 18 personer har allerede 
tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte.  
Vi er gået fra 40 til 32 medlemmer de seneste 
år og spiller i øjeblikket i to firbordsrækker, 
og det er lige i underkanten. Men vi får nu  
et problem, hvis alle bliver hængende.  
I så fald bliver vi nødt til at inddrage  
grevens venteværelse.” 

Da stationsbygningen blev opført  
i slutningen af 1800-tallet, skete det på  
foranledning af greven af Frijsenborg, 
hvis slot ligger i nabolaget. Greven sad i 
Landstinget og skulle have et sted for sig selv, 
mens han ventede på toget med sin private 
kupé mod København. Der blev derfor bygget 
et særskilt venteværelse, hvor der i dag med 
lidt god vilje kan klemmes to borde ind. 
Tiderne skifter, men politikerne kunne også 
dengang få det indrettet bekvemt for sig selv.

Næstformand Hans Kjær Kristensen står for  
undervisningen. Men doceringen bliver holdt på  
et minimum – begynderne skal hurtigst muligt  
have kort i hænderne.
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Divisionsturneringen er i gang igen – og 
dermed må landets bedste kortkunstnere 
atter tage livtag med ondskabsfulde  
fordelinger, obstruerende spærremeldinger  
og drilske spilføringer.

Vi er også tilbage med Masterclass, hvor  
vi holder luppen over to problematiske spil. 
Her ser vi nærmere på, hvordan spillerne 
håndterede problemerne og analyserer, hvad 
der virkede – eller ikke virkede – og hvorfor. 
Samtidig får du lejlighed til at måle dine 
beslutninger mod elitens.

For en gangs skyld har vi medtaget et spil fra  
2. division. Her optrådte nemlig en fordeling 
med stort svingpotentiale. Først får du  
problemet, som en del af spillerne stod  
overfor. Du sidder med denne slatne hånd:  
♠T95 ♥842 ♦K652 ♣754, alene i zonen.  
Til venstre for dig bliver der åbnet med 3♠,  
og makker dobler oplysende. Væmmeligt,  
ikke sandt? Men noget skal du gøre.  
Hvilken melding vælger du?

Her kommer hele fordelingen:

V / NS
♠
♥
♦
♣

E 6
E 7 5 3
9 3
E D T 8 3

♠
♥
♦
♣

D B 8 7 4 3 2
B
8 4
K B 6

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K
K D T 9 6
E D B T 7
9 2

♠
♥
♦
♣

T 9 5
8 4 2
K 6 5 2
7 5 4

Afgørelse til 2000 point
MASTERCLASS

FREDERIK BJERREGAARD
Bridgelærer

VEST NORD ØST SYD

3♠ D pas ?

Inden vi vender tilbage til dit problem, 
kigger vi på spillet som helhed. Først havde 
Vest en afgørelse. Vest skulle tage stilling til, 
hvor mange spar han eller hun ville åbne på 
med ♠DB87432 ♥B ♦84 ♣KB6 i første hånd 
alene uden for zonen. Tabskortberegningen 
siger syv tabere, og valget stod mellem 3♠  
og 4♠. De konservative satte makker til tre 
stik i denne zonestilling og meldte den  
almindelige 3♠. De aggressive satte makker 
til fire stik og åbnede med den hidsige 4♠. 
Hvilket hold er du på?

Ved fem borde åbnede Vest med 4♠ og  
ved syv borde med 3♠. Efter 4♠ følte fire af 
fem Nord-spillere, at de havde for gode kort 
til at passe med ♠E6 ♥E753 ♦93 ♣EDT83 
og doblede. Makkerne sydpå kunne ikke se 
nogen god kontrakt på egen led og passede  
i forventning (håb) om, at kontrakten ville  
gå ned. En dobling af 4♠ viser blot gode  
kort og er ikke så oplysningsorienteret som 
en dobling af eksempelvis 4♥, så passen 
virker naturlig.

Ved et enkelt bord passede Nord lidt  
forsigtigt til 4♠. Manden bag passen var 
Flemming Bøgh-Sørensen. Bøgh-Sørensen 
valgte derefter det passive udspil af en ruder, 
som til gengæld sad lige i øjet. Ruderudspillet 
rejser Syds ♦K, mens Nord stadig har alle 
sine esser i behold. For at et passivt udspil er 
attraktivt, bør Nord have styr på trumffarven, 
hvilket han har her med ♠E. Hvis Nord er 
uheldig og rammer bordet med en stærk 
ruderfarve, kan spilfører ikke rigtigt nyde 
farven, da han ikke kan nå at indkassere  
sine stik, før Nord skal ind igen på trumf es. 
På dette tidspunkt vil Nord sandsynligvis 
vide nok til, at NS kan indkassere deres stik 
i den rigtige rækkefølge. Uden et sikkert 
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trumfstik kan et passivt udspil til gengæld 
være en katastrofe, hvis spilfører er i stand til 
først at trække trumferne og derefter hyppe 
en fed langfarve, hvor han kaster tabere  
i de andre farver. 

Trods trumf es fik bekymringen om, at stik 
kunne forsvinde Nord ved fire borde til at 
trække et es i udspillet – to trak ♥E og to  
♣E. Uanset hvilket es Nord trækker, bør  
kontrakten gå bet, hvis bare NS ikke går  
i panik. Hvis Nord efter et es skifter til ruder, 
vil modspillet altid få mindst fire stik. Men 
modspil er svært, og ved et enkelt bord trak 
Nord alle tre esser i håb om ♣K hos makker, 
og så vandt kontrakten 10 stik. Det er altid 
nemmere bagefter – når alle kortene er  
synlige – og med åbne kort kan jeg endda 
finde en vej til tre beter: Ruder ud, som går 
til Syds konge. Syd skifter til klør, som Nord 
stikker billigst muligt. Nord skifter tilbage 
til ruder, som Vest må tage på bordet. Prøver 
Vest at hæve et ruderstik, får Nord sin lille 
trumf hjem. Spiller Vest hjerter, tager Nord 
esset, trækker ♠E og sætter Vest ind i spar. 
Herefter får Nord to klørstik mere, for Vest 
kan aldrig komme på bordet. Prøver Vest ♠K, 
tager Nord esset, trækker ♥E og slutspiller  
på samme måde Vest ved at spille trumf. 
Men modspil er bare så meget sværere  
ved bordet og bliver nogle gange lidt  
krampagtigt. Første prioritet er som regel,  
at kontrakten går ned. At Vest i diverse  
sparkontrakter opnåede henholdsvis syv, 
otte, ni og 10 stik illustrerer tydeligt, hvor 
svært modspil er.

Ved de borde, hvor Vest nøjedes med 3♠, 
havde Nord et ubehageligt problem. Hvad 
gør Nord med ♠E6 ♥E753 ♦93 ♣EDT83? 
En indmelding ser forkert ud, pas er meget 
forsigtigt, og fordelingen dur ikke rigtig til  
en dobling. Ved alle syv borde mente Nord,  
at en dobling var det mindste onde. 

Og så er vi tilbage ved dit problem. Efter  
pas fra Øst, lyste projektørerne nemlig på 
Syd. Hvordan slipper vi billigst ud her?  

En kontrakt på firtrækket ser ikke  
tiltrækkende ud med den elendige hånd. 
Hvis Syd når frem til, at det måske bare 
gælder om at finde en udoblet kontrakt, er 
en mulighed at prøve 4♣. Hvis alle passer, er 
vi sluppet ud af klemmen. Og skulle fjenden 
doble, kan vi løbe i 4♦. Igen håber vi på 
rundpas, men gode modspillere bør doble 
igen. I det aktuelle spil er det ikke umuligt, at 
4♣ slipper hele vejen rundt, og det er i øvrigt 
bedste kontrakt på vores led. Med forsigtig 
spilføring slipper Syd med tre beter.

Mod 4♠ doblet var det som nævnt relativt 
nemt for Syd at passe. Vanskeligere var det 
mod 3♠ doblet. Kun en enkelt Syd-spiller, 
Lone Bilde, tog den aktuelt suveræne  
beslutning at passe til 3♠ doblet. Mon ikke 
det er nemmere at finde fem stik mod 3♠ 
end 10 stik i 4♦? Desuden fik vi illustreret, 
hvorfor Lone Bilde og Helle Rasmussen er 
ankerpar på damelandsholdet. Først tog 
Lone Bilde den gyldne beslutning at passe, 
og herefter spillede Helle Rasmussen ruder 
ud. Resten af modspillet var ubønhørligt. 
Efter en ruderknibning til ♦K skiftede Syd til 
klør, som gik til damen over bonden. Helle 

Helle Rasmussen og Lone Bilde demonstrerede,  
hvorfor de to er ankerpar på damelandsholdet,  
da Lone Bilde tog en genial beslutning og Helle  
Rasmussen fulgte op med et perfekt udspil.
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Rasmussen trak ♠E og spillede ruder igen, så 
spilfører var strandet på bordet. Vest spillede 
en stor ruder og lagde ♥B hjemme, men Helle 
Rasmussen kunne trumfe. Hun trak ♥E, som 
spilfører trumfede, men han kunne aldrig 
komme på bordet igen, og Nord fik yderligere 
to klørstik. Det endte således med 300 hjem 
til Danmark, da 3♠ doblet gik to ned. Et ret 
godt bytte i forhold til den særdeles dyre 
udskrivning, 4♦-melderne står til, hvis de 
bliver doblet – og det blev de!

Ved fem borde endte NS i 4♦ doblet, og ved 
alle borde fik spilfører kun skrabet fire stik 
sammen. Udflugten kostede dermed 1700 
point – en forskel på 2000 point! 

Vi kan konstatere, at doblingen ikke var 
ideel, men heller ikke helt skæv. Pas til  
doblingen var aktuelt den store vinder, om 
end Syd må regne med at aflevere 530 eller 
730 engang imellem. Men kan fjenden vinde  
3♠ doblet, vil en kontrakt på firtrækket på 
egen led ofte gå 1100 (eller værre), og så er 
pas stadig billigste løsning.  

Ved det sidste bord, hvor Nord doblede 3♠, 
støttede Øst til 4♠. I mine øjne en tvivlsom 
melding. Hvad med at begynde med pas og 
se, hvad fjenden finder på? Hvis de melder 
en rød farve, bør de bydes velkommen til 
firtrækket alene i farezonen med en dobling. 
Hvis de står doblingen af 3♠ – og det er jo 
ikke altid, fjenden har et sted at løbe hen – er 
det da klart mindre ubehageligt i 3♠ doblet 
end 4♠ doblet. Det eneste problem er, hvis 
fjenden – begavet – melder 4♣. Så må ØV 
tage den derfra, men modparten skal da have 
chancen for at komme galt af sted. 

Tilhængere af Loven vil klappe i hænderne 
over en otte mod otte-situation i trumf, 
idet både NS og ØV råder over otte trumfer 
i bedste farve. Øst ved ret sikkert, at ØV har 
otte spar tilsammen. NS vil typisk have otte, 
måske ni trumfer tilsammen (i klør).  
I så fald er der ifølge Loven 16 eller 17 stik til 
rådighed. Hvis ØV kan vinde 10 stik i 4♠, er 

der næppe mere end seks-syv stik til NS, som 
trods alt er alene i farezonen. 

Vi må konkludere, at åbningen 3♠ var 4♠ 
klart overlegen i det aktuelle spil. 4♠ er en alt 
på et bræt-melding, og hvad kan ØV tjene? 
Hvis parret er for højt, er der ingen redning 
i form af, at fjenden melder. Efter 3♠ har 
fjenden større mulighed for at dumme sig. 
Hvis 4♠ er en fin offermelding, mon så ikke 
ØV finder den efter åbningen 3♠ også? Helt 
ude i teorien kan 4♠ måske holde fjenden 
ude af en slem. Men KBx i klør er et tegn  
på det modsatte. Klørene udgør et ret  
sandsynligt modspilsstik, hvilket gør, at 
fjenden sjældent har slem i kortene. Det 
sidste argument for 4♠ må være, at Vest 
håber at købe spillet i 4♠ udoblet i nogle 
situationer, hvor fjenden kan vinde et eller 
andet. I det aktuelle spil blev 4♠ doblet ved 
fire af fem borde, så det håb er nok tvivlsomt.

To af de vigtigste missioner, en spærre-
melding har, er at holde fjenden ude af en 
god kontrakt og muligheden for at finde en 
givtig offermelding. Men en tredje ret vigtig 
mission er at få fjenden til at tage (forkerte) 
beslutninger på et ubekvemt højt niveau.  
De må da mægtig gerne finde en elendig 
kontrakt – hvilket jævnligt vil ske – og da 
skal vi kunne komme efter dem. Dette er  
i øvrigt årsagen til, at doblinger er straf,  
når makker har spærremeldt.

De, som stadig mener, at 4♠ er bedste åbning, 
kan lave en double dummy analyse og se, 
hvad der kan vindes på henholdsvis Nord-
Syds og Øst-Vests led. NS kan vinde syv stik 
i klør, og ØV kan vinde syv stik i spar. 4♠ ser 
bare alt for hidsigt ud. Offermeldinger er kun 
gode, når fjenden har noget i kortene.

Forskel mellem landsdelene
I næste spil bliver du forfremmet til  
1. division. Tag plads ved bordet og sammen-
lign dine problemløsninger med de bedste 
spillere. Spillet er ikke så vildt som det første, 
men indeholder masser af gode pointer:



10  DANSK BRIDGE  |  NOVEMBER 2022

S / Ingen
♠
♥
♦
♣

6 4 3
D B 4 3 2
B 9 3
T 5

♠
♥
♦
♣

K B T 5
K
E D T 4
B 7 6 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

D 9 8 7
8 7 6
K 7 2
K D 8

♠
♥
♦
♣

E 2
E T 9 5
8 6 5
E 9 4 3

Syd skal åbne og ingen er i zonen. Spillernes 
landsdel kan godt have indflydelse på valg  
af åbningsmelding. Små sanser (12-14  
honnørpoint) påstås at være almindelige 
vest for Storebælt, hvorimod store sanser 
(15-17) er majoritetsvalget østpå. En jysk 
divisionsspiller fortalte mig engang, at der 
var en naturlig forklaring på fænomenet. 
Han hævdede, at de havde dårligere kort  
i Jylland, og at det lavere sansinterval derfor 
var en nødvendighed. Jeg er ikke sikker på, 
om han mente det alvorligt.

De to mulige åbningsmeldinger på Syds 
hånd, 1♣ og 1ut, giver to helt forskellige 
meldeforløb. Lad os starte med meldeforløbet 
efter majoritetsåbningen 1♣, som var  
startbuddet ved otte af de 12 borde. Vest 
sidder med 14 honnørpoint, men uden 
en klar melding. Fordelingen dur ikke til 
hverken dobler eller en indmelding … eller 
gør den? En enkelt Vest-spiller, Rikke Skov 
Mønsted, kunne ikke sidde stille, og stak  
1♦ ind på sin ret korte femfarve. Nord  
passede, og Øst (Nils Mønsted) meldte 
ganske naturligt 1ut, der viste i omegnen af 
10 hp og hold i klør. Vest så ingen grund til at 
puste yderligere til ilden, så toget standsede 
der. Hjerterholdet var dog noget slattent, 
og NS kunne ikke undgå at komme ind på 
et af deres esser. Svagheden i hjerter var for 
åbenlys med kongen blank på bordet, og NS 
snuppede fem hjerterstik og to esser til en 
ned. Det er noget bedre, hvis ØV finder  
sparfitten, men helst uden at komme for højt.

Ved de borde, hvor Vest passede til Syds 1♣, 
opstod en ny problematik, som jeg tror, de 
fleste af landets spillere er bekendt med.  
Skal Nord svare på makkers kløråbning på en 
underlødig hånd (det vil sige under seks hp)? 
Mikkel Møller Larsen udtrykte det glimrende, 
da han sagde, at “en lille smule kontrakt- 
forbedring er vel tilladt.”

Hvad skal så afgøre, hvornår Nord bør svare 
på elendige kort. For det første er antallet af 
klør interessant. Jo færre klør, desto større 
er lysten til at redde makker. Men der skal jo 
helst være en bedre alternativ kontrakt. De to 
honnører og den femte hjerter betyder noget. 
Hvis makker støtter til 2♥, har Nord rent 
faktisk håb om at vinde kontrakten. Skulle 
fjenden overtage meldeforløbet, er det også 
fint, hvis makker server i hjerter. Med en 
hånd som ♠Bxx ♥xxxx ♦Dxx ♣Bxx er der 
ikke samme gode fremtidsmuligheder, og da 
makker jævnligt springer i anden runde, når 
vi holder åbent på en gang hø, skal der helst 
være noget, der kan gå godt. De fleste spiller 
med, at det er tilladt at passe til 1♣ – men 
at svarer anstrenger sig for at melde. Det 
hyppigste meldeforløb var følgende:

VEST NORD ØST SYD

pas
D

1♥
pas

pas
?

1♣
2♥

Nu var det pludselig Øst, der sad med aben 
– og hvad har Vest vist i denne situation? 
Ifølge lærebogen er Vests dobling en helt 
almindelig oplysningsdobling. Nogle spørger 
måske: “Hvorfor meldte Vest så ikke første 
gang?” Svaret er, at Vest manglede hjerter- 
farven. Dobling af 1♣ lover både spar,  
hjerter og ruder. Venter Vest med at doble,  
til fjenden har vist to farver, viser en dobling 
de to umeldte farver, her spar og ruder.  
Om doblingen stadig lover en åbningshånd, 
er et aftalespørgsmål. Jeg spurgte en række 
af spillerne, og de fleste mente, at dolingen 
lovede en åbningshånd. Dette har stor 


