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REDAKTØRENS 

HJØRNE

ERIK 
WIED
Redaktør

FORSIDEN 
Dansk Bridgefestival  
i Svendborg byder på  
væg til væg-bridge i en  
hel uge. (Foto: Charles)

Velkommen til Doktor Bagklog

I dette nummer kan du møde Doktor Bagklog for første gang. Den gode doktor 
vil i fremtiden optræde i bladet med jævne mellemrum. Doktor Bagklog,  
der over for sin kone og enkelte andre lyder navnet Leif Øgaard, har en morbid 
hobby: Han finder spil, hvor hele feltet er 
gået galt i byen. Af den ene eller anden 
grund har spillerne meldt forkert eller 
kikset en oplagt spilleplan, så en kontrakt 
er afgået ved døden. Takket være en 
omhyggelig obduktion er Bagklog i stand  
til at fastslå dødsårsagen. Og det gode er,  
at den lægelige analyse bringer videnskaben 
fremad. Ofte er der en indlysende forklaring  
på miseren, og takket være Bagklogs  
ekspertise kan vi andre undgå lignende ulykker i fremtiden. Du kan følge 
Doktor Bagklogs første obduktioner på side 12.

I dette nummer kan du også se programmet for sommerens festival  
i Svendborg. Meget er ved det gamle, men vi har også nyt på menuen: 
Festivalen løber nu fra lørdag til lørdag, og flere af parmesterskaberne er 
byttet rundt. Det kan ikke undgås, at ændringerne vil være ubelejlige for 
nogle, men alt i alt håber vi, at festivalen bliver endnu bedre. Blandt andet 
slutter en række turneringer samtidig lørdag, så vi undgår afmatning i sidste 
weekend, men får en festlig finale med en række præmieoverrækkelser.  
Se mere på side 28-31, hvor du også kan læse nyt om begynderfestivalen  
og finde ud af, hvorfor du skal spille med i Vinoble, en af klodens største 
holdturneringer.

En af ambitionerne på årets festival er også at arrangere begivenheder, hvor 
topspillere fortæller om deres karriere og giver gode råd til at blive skarpere 
ved bordet. DBf har en målsætning om at bringe bredde og elite tættere 
sammen, og netop på festivalen er begge grupper til stede. Samme  
målsætning ligger bag en pro/am-turnering, som finder sted lørdag  
den 25. februar i Blaksets Bridgecenter. Har du lyst til at prøvekøre en  
landsholdsspiller, kan du læse mere på side 49 eller tjekke ind på bridge.dk.

God læselyst!
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Til gengæld skal NS helst undgå at komme  
i en af de naturlige trumfkontrakter – 6♣  
i nord eller 6♦ i syd. Begge disse kontrakter 
har nemlig indbyggede problemer. 6♣  
i nord kan sættes, hvis Øst spiller ud i ruder, 
da Vest kan trumfe, og ØV indkasserer ♥E. 
Tilsvarende kan 6♦ i syd sættes, hvis Vest 
server i klør, som Øst kan trumfe. 

De rigtige udspil er ikke oplagte, men måske 
kan Øst og Vest hjælpe hinanden med at 
finde det rigtige udspil, hvis NS kommer i den 
gale kontrakt – for eksempel via en dobling. 
På den anden side kan en dobling måske 
bringe fjenden over i en anden og bedre 
kontrakt. Det tema ser vi også på.

Halvdelen af vores elite fandt vej til  
topnoteringen, 6ut, men nogle var decideret 
på afveje undervejs. Problemerne skyldtes 
blandt andet, at hænder med gående farver 
ofte er svære at håndtere. Indehaveren  
skal helst udvise god kortvurdering for at 
ramme rigtigt.

Første udfordring er åbningsmeldingen.  
Kig engang på Nords hånd. 12 honnørpoint  
er lige akkurat nok til at åbne rent  
pointmæssigt, men hånden er langt stærkere.  
Her er syv sikre stik i klør, og de fire  
mellemgode ruder bidrager også. Alt efter 
graden af optimisme kan du regne med otte 
eller ni stik på hånden. Der var dog ret bred 
enighed blandt eksperterne om at åbne med  
1♣. Men herefter gik meldingerne ad mange 
veje. Lad os se på nogle af bordene.

Den bedste score til NS var 1540 for 6♣ doblet 
med 12 stik. Heltene fra seneste udgave 
af Masterclass, Mathias Bruun og Martin 
Schaltz, præsterede dette resultat. Måske 
havde ingen af d’herrer læst bridgebladet  
fra januar, for begge undlod at redoble.  
Til gengæld var udfaldet ekstra ærgerligt for 

MASTERCLASS

Afgørelser på højt niveau

FREDERIK BJERREGAARD
Bridgelærer og 
divisionsspiller

I midten af januar var vores ypperste  
kortkunstnere atter i aktion. Der var – som 
altid – både genialiteter og katastrofer og ikke 
mindst masser af underholdning. Læserne kan 
i øvrigt anbefales at logge ind på BBO (Bridge 
Base Online), når der er divisionsturnering. 
Her kan du både blive underholdt og blive  
klogere. Kommentatorer forklarer slagets 
gang, samtidig med at du hele tiden kan se 
alle fire hænder og følge spillene stik for stik.

Denne gang begynder vi i slemafdelingen,  
og der var mange point på højkant. 
Velkommen til bridge på højt niveau 
– husk hjelm og beskyttelsesbriller!

V / NS

♠
♥
♦
♣

2
6
D T 8 3
E K D B T 7 5

♠
♥
♦
♣

K 9 8 5 3 
D T 3
-
9 6 4 3 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

T 6 4
E 9 7 5 4 2
B 9 5 4
-

♠
♥
♦
♣

E D B 7
K B 8
E K 7 6 2
8

Idealkontrakten er 6ut hos NS.  Kontrakten 
ligger bedst på Syds hånd, hvor hjerterne er 
beskyttet i udspillet. Samtidig vil Vest ofte 
komme til at forære det 12. stik ved udspil  
i hjerter eller spar. 

Men også uden favør i udspillet er 6ut god. 
Sidder ruderne ikke værre end 3-1, er der top-
stik nok, og selv i dette tilfælde, hvor ruder-
farven er fordelt 4-0, har 6ut flere chancer. 
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ØV, som ellers var på vej mod et godt resultat. 
Her er meldeforløbet:

VEST NORD ØST SYD

Morten 
Andersen

Martin 
Schaltz

Knud 
Harries

Mathias 
Bruun

pas
4♥
 D

1♣
5♣
a.p.

2♥
pas

D
6♣

Meldeforløbet var naturligt indtil 6♣,  
hvor Vest doblede. Doblingen var en  
såkaldt lightner-dobling, som beder om  
et usædvanligt udspil – ofte i bordets 
førstmeldte farve. Mod slemmer er en sådan 
dobling mange gange baseret på en renonce 
og siger til makker: Find min renonce.

Øst valgte imidlertid at indlede med ♥E, 
for at se bordet og måske blive lidt klogere. 
Desværre fortsatte Øst uinspireret i hjerter, 
og så vandt kontrakten. Resultatet var meget 
heldigt for NS, der egentlig stod til at aflevere 
200 point i stedet for at få 1540 hjem. Øst var 
naturligvis ærgerlig over ikke at finde skiftet 
til ruder, og Syd erkendte senere, at han 
burde have flyttet kontrakten til 6ut efter 
doblingen. Bridge er ikke altid retfærdigt.  
Både Øst og Syd foretog tvivlsomme  
dispositioner, men kun den ene part blev 
straffet. Det ser ud til, at det er værst at lave 
den sidste fejl!

Ved det andet bord i samme kamp meldte 
Klaus Adamsen og Dennis Koch Palmund 
topkontrakten i syd på følgende vis:

VEST NORD ØST SYD

Peter 
Schaltz

Klaus 
Adamsen

Dorthe 
Schaltz

Dennis 
K.-Palmund

pas
4♥
a.p.

1♣
5♣

3♥
pas

D
6ut

Meldeforløbet var ikke specielt  
videnskabeligt, men bare udtryk for god 
kortvurdering. Dennis Koch-Palmund i Syd 
meldte 6ut i forventning om, at kontrakten 

sandsynligvis var mere chancerig end 6♣. 
Hvis makker dukkede op med en gående 
klørfarve, var det helt fint, men selv med en 
svagere klørfarve og lidt flere sideværdier – 
for eksempel en hånd i stil med denne:  
♠Kx ♥x ♦DBx ♣EKT9xxx – ville 6ut også 
være i orden. Med en skæv sits i klør kunne 
6♣ være chanceløs, hvor der stadig var fint 
spil for 6ut – et virkelig godt argument.

NS har uden tvivl været en smule  
overraskede over at tabe tre imp på spillet. 
Med et skarpere modspil af holdmakkerne 
havde NS da også tjent 17 imp i stedet.

Både bedste og næstbedste resultat til ØV,  
6♦ D, der gik én ned, og 6♦ udoblet,  
tilsvarende én ned, optrådte i kampen 
mellem Kasper Konow og Niels Henriksen. 
Det potentielt store sving blev dermed 
nærmest neutraliseret. Det ene bord havde et 
langt meldeforløb fyldt med overraskelser:

VEST NORD ØST SYD

Anders 
Hagen

Søren 
Caspersen

Jonas 
Houmøller

Emil Buus 
Bilde

pas
2♣ (!)
pas
D
pas

1♣
3♣
6♣
pas
pas

1♥
3♥
pas
pas
D

D (?)
4ut
pas
6♦ (!)
a.p.

Efter en spærremelding i Øst kan jeg godt 
forstå, at Syd valgte at doble negativt. Men 

Dennis Koch-Palmund (til venstre) vurderede,  
at 6ut var det rigtige sted at spille.
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ellers er den gængse teori, at hvis Syd sidder 
med en stærk hånd efter en indmelding fra 
Øst på ettrækket, er det bedst at vise længste 
farve først (her 2♦) for siden at reversere 
i spar. 2♣ fra Vest viste en god hånd med 
støtte i hjerter. Vurderingen er optimistisk, 
men ♠K ser ud til at være fint placeret bag 
på sparfarven. Og med renonce i ruder og 
honnør tredje til makker er hånden slet ikke 
så dårlig, og den kan producere en del stik  
med hjerter som trumf. Meldeforløbet  
tog herefter fart, indtil NS landede i den 
naturlige 6♣. Vest doblede for at få udspil 
i ruder, men doblingen fik Syd på andre 
tanker, og han introducerede nu ruderfarven. 
Nord havde overraskende fin støtte til den 
farve og passede. NS fandt simpelt hen en  
ny trumffarve på sekstrækket!

6♦ er også en – på papiret – glimrende 
kontrakt, men i praksis lige så stendød 

som 6♣ på grund af den skæve fordeling. 
Denne gang doblede Øst for at få udspil i sin 
renonce. Syd gik glip af prisen som Runner of 
the Year, hvis han havde flyttet kontrakten til 
6ut efter doblingen af 6♦. Syd lod imidlertid 
kontrakten stå, og Vest spillede pligtskyldigt 
klør ud til trumf. Øst trak derefter ♥E, og 
kontrakten var nede.

Ved det andet bord gik melderiet anderledes, 
men resultatet var næsten det samme:

VEST NORD ØST SYD

H.K. 
Sørensen

Lars Lund 
Madsen

Niels 
Henriksen

Mikkel 
Nøhr

pas
pas
pas
pas
pas

1♣
3♥
4♣
5♣

pas
pas
pas
pas

2♣
3♠
4ut
6♦

Ved dette bord deltog ØV som eneste par slet 
ikke i meldeforløbet. NS fik derfor banen 
for sig selv og benyttede lejligheden til at 
gennemføre et ret kunstigt meldeforløb: 1♣ 
var naturlig, mens 2♣ viste ruderfarve, og 3♥ 
var en såkaldt splinter, det vil sige singleton 
i hjerter og fin ruderstøtte. Der fulgte et par 
cuebids, inden Syd spurgte efter esser med 
4ut, og toget standsede i 6♦. 

Vest spillede ♣2 ud. Alt så lyst og lovende 
ud, da bordet kom ned, men spilførers smil 
stivnede, da Øst trumfede klørudspillet og 
trak ♥E. Det var ret overraskende for NS, at 
kortene sad så skævt, når ØV overhovedet 
ikke havde ytret sig i meldingerne. Øst 
havde imidlertid ikke lyst til at doble 6♦. 
Han havde et es og et sandsynligt trumfstik. 
Bekymringen var – helt korrekt – at en  
dobling kunne jage fjenden over i en anden 
og bedre kontrakt. En anden årsag kunne 
være, at med en makker, der altid spiller 
rigtigt ud, har Øst slet ikke brug for den slags.

I kampen mellem John Norris og Jesper Buus 
Thomsen kom NS i topkontrakten ved begge 
borde – men ad omveje!

 
Emil Buus 
Bilde gik glip 
af prisen som 
Runner of the 
Year, da han 
anden gang 
lod kontrak-
ten stå.
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VEST NORD ØST SYD

Signe Buus 
Thomsen

Christian 
Lahrmann

Peter 
Jepsen

Lars 
Blakset

pas
4♥
D!
a.p.

1♣
6♣
pas

2♥
pas
pas

D
pas
6ut

Nord åbnede med 1♣, og Øst spærremeldte 
med 2♥. Efter en negativ dobling sydfra 
spærrede Vest videre med 4♥. Nord valgte 
den friske 6♣. Syd foretrak nu ikke at 
melde 6ut, da det var sandsynligt, at Nord 
var renonce i hjerter, og 6♣ ville da være 
bedste kontrakt. Doblingen fra Vest fortalte 
dog, at et atypisk udspil nok kunne sænke 
kontrakten – det vil sige, at Vest havde en 
renonce et sted. Da ingen ved bordet havde 
omtalt en lang farve i spar, kunne renoncen 
næppe være andre steder end ruder, og ØV 
havde ganske givet sat kontrakten. Men efter 
doblingen anede Syd uråd og flyttede til 6ut.  
I sans var gaflerne i major garderet, og der 
var ingen fare for trumfninger. Efter hjerter 
ud vandt kontrakten 12 stik.

Ved det andet bord tog spillerne denne rute:

VEST NORD ØST SYD

Peter 
Bertheau

Rico 
Hemberg

Simon 
Hult

Jesper Buus 
Thomsen

2♠
pas

3♣
5♠

3♠
pas

4ut
6ut

Her fik Nord ikke lov til at åbne, da Vest 
indledte med 2♠, som viste spar og en  
minorfarve. Nord meldte 3♣, men havde 
næppe forventet, at Vests minorfarve var 
klør. Syds 4ut var kvantitativ, det vil sige  
slemopfordrende i sans. Nord tog imod 
invitten ved at vise antallet af esser  
(to plus trumf dame), og Syd afsluttede  
meldeforløbet med 6ut. Igen kom der  
hjerter ud, og Syd tog 12 hurtige stik. 

I kampen mellem Team PharmaService og 
Nils Mønsted gik meldeforløbet næsten på 
samme vis ved det ene bord:

VEST NORD ØST SYD

Mads 
Krøjgaard

Dennis 
Bilde

Niels 
Krøjgaard

Emil 
Jepsen

2♠
pas

3♣
… pas

3♠
pas

3ut

Igen indledte Vest med en irriterende 2♠ 
af samme kaliber som før, men her nøjedes 
Syd med 3ut. Med forventningen om ♠K bag 
på EDBx og manglende hjælp til makkers 
lange farve, var Syds beslutning forståelig. 
Der er heller ikke noget at sige til, at Nord 
overvejede at gå videre, men det blev ved 
overvejelserne. Spærremeldingen med  
efterfølgende støtte virkede denne gang.  
Det ser ud til, at Hemberg og Buus 
Thomsens aftale om at 4ut ikke er efter 
esser, men simpelt hen en hånd, som er “for 
stærk til 3ut” i disse situationer, er god.

Meldeforløbet ved det andet bord var  
divisionens korteste – men ambitionerne 
fejlede bestemt ikke noget:

VEST NORD ØST SYD

Søren 
Bilde

Nils 
Mønsted

Morten 
Bilde

Rikke 
Mønsted

pas
a.p.

5♣ pas 6ut

Tja, hvor svært kan det være? Familien 
Mønsted spiller en ret sund stil i zonen,  
så 5♣ viste cirka ni stik. 

I kampen mellem Lars Møller Sørensen og 
Flemming Danielsen var ambitionsniveauet 
noget lavere.

VEST NORD ØST SYD

Roy 
Welland

Kim 
Bensby

Sabine 
Auken

Lars 
Villinger

2♠
4♥
D

3♣
5♣
a.p

3♥
pas

3ut
pas

Her var 2♠, som viser en svag hånd med 
spar plus en minorfarve, sørme igen.  
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Det er åbenbart ret populært at have denne 
konvention på programmet. De følgende  
meldinger var naturlige indtil doblingen  
af 5♣, der var ment udspilsdirigerende.  
Øst spillede imidlertid ud i makkers farve, 
spar, og Nord tog 13 stik. Resultatet blev 1150 
til NS – en sjælden score. Der var dog stadig 
tale om et tjenespil til ØV, hvis holdmakkerne 
kunne melde og vinde 6ut.

VEST NORD ØST SYD

Simon 
Houlberg

Flemming 
Danielsen

Bo 
Bilde

Nadia 
Bekkouche

pas
pas
a.p.

1♣
3♣

2♥
pas

D
3ut

Der var ikke meget fart over feltet her.  
ØV spærrede ganske blidt, men aktuelt  
fungerede det fint ikke at puste til ilden.  
Nord fik aldrig rigtig beskrevet håndens  
spillestyrke, og da Syd sikkert har oplevet en 
del tyndere åbninger fra makker i tidens løb, 
endte NS med at vælge den sikre løsning.  
690 for 12 stik i 3ut var dog ikke nogen  
særlig god kompensation for udskrivningen 
ved det andet bord. Resultatet blev 10 imp  
ud i stedet for syv hjem, hvis NS havde  
meldt og vundet slem.

I kampen mellem Team Vepidan og Steen 
Schou var begge borde i topkontrakten.  
Ved det ene bord tog hverken meldinger  
eller spilføring ret lang tid.

VEST NORD ØST SYD

Kristian 
Tylvad

Sejr A. 
Jensen

Morten 
Jepsen

Mikkel 
Larsen

2♦
a.p.

5♣ pas 6ut

2♦ var multi, men spærremeldingen  
generede ikke NS synderligt. En enkelt  
melderunde var, hvad der skulle til. Efter 
spar ud tog spilføringen heller ikke mange 
sekunder. Bridge kan være et nemt spil.

Ved det andet bord tog proceduren lidt  
længere tid, men resultatet blev det samme:

VEST NORD ØST SYD

H.C. 
Nielsen

Jacob 
Røn

Knud-Aage 
Boesgaard

Freddi 
Brøndum

pas
2♥
pas
a.p.

1♣
3♣
5♠

1♥
pas
pas

1♠
4ut
6ut

1♠ viste præcis fire kort i spar, det vil sige en 
slags omvendt negativ dobling. NS havde en 
aftale om, at 3♣ viste tillæg, cirka 15-17 hp, 
hvilket gjorde det let for Syd. Han tjekkede 
esser og meldte slemmen. Bemærk Nords 
vurdering af hånden – han så mere på  
spillestyrke end honnørpoint.

Nogle læsere har måske undret sig over, at 
ingen Nordspillere åbnede med 3ut for at 
vise en gående minorfarve. Mit bud er, at  
den usædvanlige fordeling i de tre andre 
farver (1-1-4) var så skæv, at sans blev  
udelukket. At kun ret få åbnede eller  
indmeldte 5♣ skyldes nok zonestillingen. 
Nord frygtede en udskrivning på 200  
eller 500 i 5♣ doblet, uden at fjenden  
nødvendigvis havde udgang i kortene. 
Personligt har jeg sympati for 5♣, og ved 
bordet ville jeg være bekymret for 4 i major 
hos fjenden. Hvis jeg åbner med 1♣ og 
fjenden melder 4♠, har jeg så tænkt mig at 
passe? Næppe, og så er 5♣ fra start måske 
ikke så tosset. Min fordeling antyder, at de 
andre også har skæve hænder.

Rikke Mønsted gjorde kort proces og meldte slem 
efter ægtemandens spærremelding.
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Yderligere en pointe i spillet er, at NS  
nærmest kom mere til skade af egen kraft 
end ved ØV’s chikanerier. Ved de borde,  
hvor ØV var tavse eller meldte ganske  
lidt, gik NS galt i byen. Og de steder,  
hvor ØV spærrede kraftigt – eventuelt 
kombineret med snedige (og advarende) 
udspilsdirigerende doblinger – kom NS 
faktisk oftere i den rigtige kontrakt. Jeg er 
normalt tilhænger af sloganet “fuld fart” 
når det gælder ind- og spærremeldinger, 
men må indrømme, at dette spil ikke er 
vand på min mølle.

Som et kuriosum kan det oplyses, at Nords 
hånd kaldes en parfumehånd. Fordelingen 
af farverne er 4711, og dette tal vil måske 
ringe en klokke hos nogle læsere. Det har 
vist noget med Köln at gøre.

Minorudgang var svær at finde
Et andet spil, som voldte genvordigheder  
i divisionsweekenden, var dette:

S / NS
♠
♥
♦
♣

E 8 7
B 9 6 4
B 8 5 4 2
B

♠
♥
♦
♣

D 2
E T 7 5 2
7
D 6 5 3 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B T 5 3
8
E 6 3
E K T 8 4

♠
♥
♦
♣

K 9 6 4
K D 3
K D T 9
9 7

Problemet lå hos Øst-Vest. ØV har fint spil 
for 5♣, men kontrakten er ikke nem at 
komme i. Det er ret oplagt, at Syd åbner. Det 
naturlige valg er 1♦, om end mange – især 
Vest for Storebælt – spiller med små sanser 
og derfor indleder med 1ut. Enkelte par 
skal ifølge systemet åbne Syds hånd med 
1♣, da alle jævne hænder ligger her. I disse 
systemer kan 1♣ indeholde ned til to klør. 
Fordelen ved dette system er blandt andet, 
at fjenden får det sværere, når de har klør, 

idet det kan være uklart, om overmeldinger  
i klør er kunstige eller naturlige.

Lad os starte med at se to eksempler på,  
hvad der skete, hvor Syd åbnede med 1ut. 
Denne gang sparer vi spillernavnene væk.

VEST NORD ØST SYD

2♥ a.p.
1ut

Vest valgte at melde ind, men 2♥ viste kun 
hjerter og ikke nødvendigvis en sidefarve. 
Indmeldingen ophidsede ikke Øst, og ØV stod 
i en håbløs kontrakt.

VEST NORD ØST SYD

pas
2♥
pas

2♣
pas
3♦

D
2♠
a.p.

1ut
2♦
pas

Her valgte Vest ikke at træde dansen, og 
Nord meldte en såkaldt løbestayman. 
Tanken var, at Nord ville passe til alle tre 
mulige meldinger fra Syd (2♦, 2♥, 2♠). Set fra 
Nords synspunkt så en trumfkontrakt mere 
tillokkende ud end sans. Nu fulgte et mindre 
systemsvigt hos ØV. Øst doblede og mente 
meldingen som klørfarve. I så fald bør Vest 
blive fristet af udgang. Men Vest opfattede 
doblingen som en nogenlunde jævn hånd 
med lidt point hist og her og meldte 2♥, som 
Øst flyttede til 2♠. NS kæmpede videre i 3♦, 
og ØV, der intet kendskab havde til deres fine 
klørtilpasning, gav op.

Ved de borde, hvor Syd åbnede naturligt,  
det vil sige med 1♦, gik det meget lettere  
for ØV. Ved to borde optrådte følgende  
dynamiske meldeforløb:

VEST NORD ØST SYD

2ut 3♦ 5♣
1♦
a.p.

Her var 2ut usædvanlig. Meldingen viste 
mindst 5-5 i de to laveste umeldte farver,  
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Østs hænder til Tvekampen 
(Vests hænder står på side 58)

1. Ø / NS
♠K DT654 ♥-  ♦9 ♣E K B642

2. V / Ingen
Nord melder om muligt 2♦ (begge major). 
Syd melder om muligt 2♥.
♠E B3 ♥B ♦K875 ♣E D932

3. V / ØV
Nord melder 2♠.
Syd melder om muligt 3♠. 
♠-  ♥K T842 ♦87642 ♣K B5

4. Ø / NS
Syd melder 2♥.
Nord melder om muligt 3♥. 
♠-  ♥K ♦K T652 ♣E K98542

5. V / NS
♠2 ♥K B96 ♦E D B93 ♣E62

6. Ø / Ingen
♠E2 ♥D82 ♦- ♣E D BT9865

klør og hjerter, og en svag hånd. Øst kunne  
se den fantastiske tilpasning og gjorde kort 
proces. 2ut kan se kæk ud på begrænsede 
værdier. Ingen af farverne er ret gode, og 
hvis Vest rammer makker uden tilpasning, 
kan det blive dyrt. På den anden side kan 
det være skidt at gå glip af en vindende høj 
kontrakt eller en god offermelding, hvis der 
er fit. Personligt foretrækker jeg aktivitet, 
især uden for zonen.

Ved et par andre borde fravalgte Vest at vise 
klørfarven og meldte blot hjerter ind.

VEST NORD ØST SYD

1♥
4♣

3♦
pas

D
5♣

1♦
pas
a.p.

Efter den spærrende støtte til 3♦ kunne 
Øst doble og vise en fornuftig hånd med de 
umeldte farver. Vest viste sin anden farve,  
og Øst lagde på til udgang. 

Men hvad så, hvis Syd åbner med 1♣? Kan ØV 
parere den? At melde udgang i fjenden farve 
er ikke hverdagskost.

VEST NORD ØST SYD

1♥
2♣ (!)

pas
pas

1ut
5♣

1♣
pas
a.p.

Her havde ØV en specialaftale. Efter  
indmelding 1♥ og svaret 1ut var 2♣ fra Vest 
naturligt, hvis åbningen ikke nødvendigvis 
lovede klør. Så er aftalerne altså i orden! 
Ved et af bordene havnede ØV i en noget 
alternativ kontrakt.

VEST NORD ØST SYD

1♥ pas 1♠
1♣
a.p.

Vest var næppe stolt over sin indmelding.  
Da 1♠ typisk viste femfarve, var Dx i spar 
godt nok til, at ØV kunne overleve at spille 
med spar som trumf. Vest ville gerne undgå 

at komme for højt efter sin relativt tynde 
indmelding og passede skyndsomst.

Men hvad skal Øst gøre efter 1♥? Øst har fine 
kort, og overmelding i fjendens farve viser en 
god hånd med hjerterstøtte, så derfor må Øst 
finde på noget andet. Jeg har sympati med 
både indmelding og svar og må konstatere, 
at fjendens åbningsmelding 1♣ (måske uden 
klør) skaber problemer. Det bør dog tilføjes, 
at 1♠ vandt.

Konklusionen er klar: Når fjenden åbner  
med klør uden altid at have farven, får  
modstanderne problemer. Det er derfor en 
god idé at aftale, hvad klørmeldinger viser  
i de tilfælde, hvor fjendens klør ikke  
nødvendigvis er naturlig.

Tak for denne gang. Masterclass er tilbage  
i april med sæsonens sidste udgave.
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