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FORSIDEN 
Martin Schaltz er 
ikke bleg for at trække  
redobler-skiltet. 
(Foto: Jan Nielsen)

Redoblinger holder dig ung

Hvornår har du sidst redoblet en kontrakt? Hvis du ikke kan huske det, 
redobler du nok for lidt.

I Masterclass på side 4 gør Frederik Bjerregaard dig klog på redoblinger 
med afsæt i seneste divisionsweekend, hvor Martin Schaltz og Mathias Bruun 
redoblede fire gange – med en succesrate på 75 procent. Frederik lægger et 
af spillene under mikroskopet og forklarer, hvorfor der kan være masser af 
point i at redoble mere. Og så har skribenten en interessant pointe: I bemeldte 
spil redoblede både Martin Schaltz og Christian Lahrmann. De to herrer med 
forkærlighed for det blå skilt er tilsammen yngre end det gennemsnitlige 
medlem af Danmarks Bridgeforbund. Lysten til at redoble må altså have noget 
med alder at gøre. Frederik mener derfor, at et godt tip til at holde sig ung må 
være at redoble mere. Forslaget er da i hvert fald værd at afprøve.

Et andet ungdommeligt medlem af forbundet er Mathias Møller Larsen, som 
blev den så vidt vides yngste debutant i 1. division nogen sinde. Mathias er 
omtalt i Spillere på spil på side 12. Her kan du også læse om et medlem i den 
modsatte ende af aldersskalen, nemlig Annelise Vester Andersen, der blev 
æresmedlem af Store Heddinge  
Bridgeklub efter 50 år og varetagelse  
af samtlige tillidsposter i klubben. 
Og så er vi da for resten ikke helt 
færdig med juniorerne. Ved Pizza 
& Bridge kort før jul dukkede  
julemanden op (billedet til højre).
At Niels Zeeberg samtidig var  
fraværende, er nok en tilfældighed. 
Pizza & Bridge er for alle børn og unge, 
der er interesseret i spillet. Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op  
i Bridgeklubben Plan B i Charlottenlund eller læs mere på Facebook.

Juniorerne er ikke alene om gode initiativer. Kreds 2 arrangerer i januar en 
helt ny simultanturnering, hvor der er mulighed for at kvalificere sig til en 
kredsfinale og spille om guldpoint. Læs mere på side 25.

God læselyst!
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Velkommen til Masterclass, hvor du atter 
kan følge eksperternes geniale (eller knap så 
geniale) indfald og kringlede tankegange – 
og finde ud af, hvad vi andre kan lære af dem. 
I denne udgave har vi blandt andet fokus på 
redoblinger. At de blå redoblerskilte slides 
for lidt til hverdag, er der nok ingen tvivl om. 
Kan du for eksempel huske, hvornår du selv 
sidst har redoblet en kontrakt?

I holdturnering er det regnskabsteknisk 
korrekt at redoble, hvis du er sikker på, at 
kontrakten maksimalt går én ned – og  
naturligvis har en formodning om, at den 
sandsynligvis kan vinde. I parturnering er 
redobler nærmest en garanti for, at spillet 
bliver en top – vi ved bare ikke til hvem.

Alligevel er de fleste tilbageholdende med 
at redoble. I denne sammenhæng vil jeg 
fremhæve 1. divisionsparret Mathias  
Bruun og Martin Schaltz. De to spiller  
fremragende bridge, bevares, men er frem  
for alt underholdende, både i meldinger  
og spil. M&M melder kreativt og frygtløst  
og er ikke bange for at bakke egne og  
makkers vurderinger op ved at hæve taksten. 
Både fra grønt til rødt – og fra rødt til blåt. 

I divisionsweekenden i november redoblede 
de to herrer fire kontrakter. Parret har hårdt 
presset oplyst, at deres redoblinger gik godt 
tre gange. Kontrakten gik kun en enkelt ned 
i spillet, hvor det gik galt, så kvalitetskravene 
er overholdt. Martin Schaltz så blåt tre gange 
og Mathias Bruun en enkelt. Jeg undlod af 
diplomatiske årsager at forespørge om deres 
individuelle succesrate.

Nu er det din tur til at tage over. Du sætter 
dig i Vests stol og hiver følgende rive op: 
♠EKDT9632 ♥- ♦EDT4 ♣E. Inden du får  
lov til at agere, er modstanderne allerede 
godt i gang: Nord åbner til venstre for dig 
med 1♥ (femfarve), din makker passer, og 
Syd melder 2ut, der viser mindt 10 point  
med hjerterstøtte (mindst fire kort). Hvor 
langt er du villig til at gå? Fortjener hånden 
en ultraforsigtig 4♠? En frisk 6♠? Eller  
måske er det bedre at indlede med en  
dobling og høre mere? 

Har du besluttet dig? Her kommer hele 
fordelingen:

Martin Schaltz har meldekassen fuld af blå skilte 
– og han er ikke bange for at bruge dem.
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MASTERCLASS

Redoblinger gav gevinst

FREDERIK BJERREGAARD
Bridgelærer og 
divisionsspiller

    (Fotos: Jan Nielsen med flere)



N / Ingen
♠
♥
♦
♣

B
E K 8 5 2
K 9 8 6
B T 6

♠
♥
♦
♣

E K D T 9 6 3 2
-
E D T 4
E

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

8 7 4
T 7 4 3
B 5 2
8 3 2

♠
♥
♦
♣

5
D B 9 6
7 3
K D 9 7 5 4

VEST NORD ØST SYD

?
1♥ pas 2ut

Der var ikke enighed om snedigste rute til et 
godt resultat blandt vores ypperste spillere  
– til gengæld var der mange gode ideer. 

For os, der kan se hele fordelingen, er det let. 
ØV kan vinde 6♠, og så er den vel ikke  
længere? Vest kan for eksempel melde 6♠ 
med det samme med sin potente hånd.  
Men vent lidt. NS har et ret billigt offer i 7♥ 
(eller 7♣), og det skal de helst ikke finde.  
Så hvordan får vi meldt så højt som muligt  
i spar, uden at fjenden finder sit fine offer? 
Og Vest er jo heller ikke helt sikker på slem 
på egen hånd. Makker skal have lidt hjælp  
i ruder. Hvis vi som Vest antager, at NS kan 
vinde 4♥, hvilket meldingerne antyder, vil 
7♥ doblet maksimalt gå tre ned og koste 500. 
Hvis du kan overgå den score – og helst uden 
den store risiko – vil det være rigtig fint.

Generelt set delte feltet sig i to. Den ene skød 
i store træk 6♠ af med det samme, mens 
de andre sneg sig deropad i håb om at få 
spillet og gerne blive doblet. Her er først den 
praktiske variant: 

VEST NORD ØST SYD

Martin M. 
Knudsen

Jonas 
Houmøller

Lars M. 
Sørensen

Anders 
Hagen

6♠
1♥
a.p.

pas 3♦
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So much for science. Martin Knudsen spildte 
ikke tiden, og meldingen sad lige i øjet, da 
makker kunne dække en rudertaber. Ingen 
vidste helt, hvem der kunne vinde hvor 
meget, og Houmøller-Hagen som NS håbede 
på to modspilsstik. Der var kun et, og 980 var 
et rigtig godt resultat for ØV.

Ved det andet bord i samme kamp var 
Michael Askgaard ude med snøren:

VEST NORD ØST SYD

Michael 
Askgaard

Bo 
Bilde

Kasper 
Konow

Lars 
Villinger

3♠ (!)
4♠
5♠

1♥
4♥
pas
D

pas
pass
pas
a.p.

2ut
pas
5♥

3♠ var lokkemad. NS havde krævet til 
udgang, så meldeforløbet ville helt sikkert 
ikke gå i stå på tretrækket. Michael Askgaard 
planlagde uden tvivl at blive doblet i en høj 
sparkontrakt på denne måde ved at lade sig 

Martin Markvard Knudsen spildte ikke tiden og gik 
direkte på sekstrinnet.
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“presse” derop. Efter fjendens 4♥ fortsatte 
han taktikken med 4♠. Som planlagt meldte 
NS 5♥, og Askgaard fulgte op med 5♠. Bo 
Bilde i Nord doblede, og Askgaard har sikkert 
tænkt, at man ikke skal sælge en god ko. Der 
var ingen garanti for slem til ØV, og et offer 
i 6♥ fra NS ville uden tvivl være billigt. At 
Kasper Konow faktisk havde for gode kort til 
Vests eventyr, havde han næppe selv drømt 
om. Aktuelt ville Askgaard hellere have 
købt en ren yarborough eller en ubrugelig 
honnør i klør. Nu var der 12 nemme stik til 
ØV. Doblingen betød, at NS scorede 750, men 
noteringen betød stadig et tab på seks imp  
i forhold til 980 fra det andet bord.

I kampen mellem Jesper Buus Thomsen  
og Peter Schaltz var lignende taktikker  
i anvendelse. Ved det ene bord forsøgte 
Martin Schaltz en fremgangsmåde, der  
mindede om Michael Askgaards:

VEST NORD ØST SYD

Martin 
Schaltz

Peter 
Jepsen

Mathias 
Bruun

Signe Buus 
Thomsen

4♠
5♠
RD

1♥
pas
D
a.p.

pas
pas
pas

2ut
5♥
pas

Lokkemaden virkede, og det blå skilt kom 
på banen. Her burde NS nok blive en smule 
mistænksomme. Er manden helt væk fra 
vinduet? Martin Schaltz’ årelange arbejde  
på at blive mistænkt for jævnligt at være 
stærkt utilregnelig virker åbenbart. 5♠ RD 
med et overstik blev takseret til 1200 point, 
hvilket unge Schaltz udmærket var klar over 
på forhånd. Noteringen overgik belønningen 
for at melde slem og var bedste ØV-score på 
spillet. Martin Schaltz var sikkert forberedt 
på, at fjenden muligvis ville flygte i 6♥, men 
da havde han uden tvivl fundet endnu en 
sparmelding i meldekassen.

Ved det andet bord var der virkelig tale  
om fingerspitzgefühl:

VEST NORD ØST SYD

Jesper Buus 
Thomsen

Søren 
Christiansen

Rico 
Hemberg

Jan Sejr 
Nicolajsen

6♠
D

1♥
pas
a.p.

pas
pas

3♣
7♥!

Vest tog den direkte vej, og da Nord ikke 
doblede, tænkte Syd, at Vest kun melder  
på den måde, hvis han tror på projektet.  
Med en elendig modspilshånd valgte Jan  
Sejr Nicolajsen i Syd derfor at ofre i 7♥  
i håb om, at fjenden havde ramt rigtigt.  
God næse af Nicolajsen! Her virkede  
knockout-taktikken ikke – der er åbenbart 
større tillid til Jesper Buus Thomsens  
meldinger end til Martin Schaltz’.

Ved fire andre borde i 1. division valgte Vest 
den direkte vej til 6♠, og lidt overraskende  
fik alle lov til at spille slemmen. Flertallet  
i 1. division har åbenbart ikke megen tillid  
til modstandernes meldinger.

I kampen mellem Knud Harries og Team 
PharmaService foretrak Vest ved begge  
borde mere videnskabeligt at indlede med  
en dobling.

VEST NORD ØST SYD

H.C. 
Graversen

Peter 
Magnussen

Emil 
Jepsen

John 
Henriksen 

D
6♠

1♥
4♥
a.p.

pas
pas

3ut
pas

3ut viste hjerterstøtte og en ubekendt  
singleton, hvorefter Vest doblede. Da Nord 
havde meldt de obligatoriske 4♥, mente 
Vest, at tiden var kommet til at melde slem. 
Hverken Nord eller Syd fattede mistanke,  
og begge håbede uden tvivl på en stille bet. 
Men Øst havde – lidt overraskende for ham 
selv – lige det der skulle til i form af ruder 
bonde. Tak, makker!
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Ved det andet bord kom ØV ikke så højt:

VEST NORD ØST SYD

Morten 
Andersen

Andreas 
Plejdrup

Knud 
Harries

Søren  
Bilde

D
4♠

1♥
pas
a.p.

pas
3♣

2ut
4♥

Her valgte Vest ligeledes at doble, og efter 
pas fra Nord var Øst lige pludselig deltager  
i meldeforløbet – uden større lyst. Øst 
valgte 3♣ – billigst mulige melding i håb 
om at slippe ud i en fart. Tingene ser jo ikke 
specielt lovende ud østfra. Aktuelt ville 3♦ 
have været ideelt, da Vest næppe undlader at 
melde slem, hvis makker indikerer en eller 
anden form for længde eller værdi i ruder. 
Som Vest spøgefuldt sagde til makker efter 
spillet: “Så meld dog, hvor du har noget”.

Efter Syds 4♥ skulle Vest tage stilling til den 
videre færd. Makkers 3♣ var ikke synderligt 
opmuntrende, for Østs eventelle klør- 
værdier kunne ikke bruges til noget. Men 
med juniorspillere til både højre og venstre 
begyndte spekulative planer at tage form.  

De to unge mænd ville garanteret ikke sælge 
ud til 4♠, og så kunne Vest jo “lade sig presse” 
i 5♠ og måske endda få trukket en dobling 
med. Planen var lovende, og Morten “Duck” 
Andersen nøjedes derfor med 4 snedige spar. 
Han blev helt sikkert overrasket, da slæden 
kom tilbage med tre grønne skilte. Der var 
vist tale om en såkaldt sitting duck.

I kampen mellem Flemming Danielsen og 
Nils Mønsted valgte Rikke Skov Mønsted 
samme rute som Morten Andersen. Men her 
var modstanderne mere samarbejdsvillige  
og kæmpede pænt videre på femtrækket. 
Men da Rikke Mønsted forsøgte 5♠, var 
fjenden dog ikke så meget i gavehumør, at  
de doblede. Øv!

Et enkelt bord skilte sig  ud – både i melde-
forløb og resultat. I følgende meldeforløb 
blev der virkelig lagt madding ud, og der kan 
godt være tale om historiens største lurepas!

VEST NORD ØST SYD

Christian 
Lahrmann

Morten 
Jepsen

Lars 
Blakset

Kristian 
Tylvad

pas !!
4♠
5♠
RD

1♥
3♣
pas
pas
6♥

pas
pas
pas
pas
D

2ut
4♥
5♥
D
a.p.

Bemærk første pas fra Christian Lahrmann 
med omkring 11 stik på egen hånd. Fjenden 
havde forpligtet sig til mindst en runde mere,  
og passivitet i begyndelsen af meldeforløbet  
giver måske bonus senere. Pas fulgt af 4♠ og  
runden efter en “anstrengt” 5♠ var snedigt, 
og meldeforløbet kunne nemt være sluttet 
der. Men Lahrmann er ung og fuld af  
optimisme, og det er så sjældent, man kan 
svinge det blå skilt (der var den igen). 

Nu blev taktikken dog lidt for tydelig for 
Nord. Morten Jepsen fattede mistanke, og 
han meldte klogeligt 6♥. Lars Blakset i Øst 
ville gerne holde sin unge makker fra  

Jan Sejr Nicolajsen (til højre) stolede på modparten 
og ofrede på syvtrinnet.
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yderligere aktioner og doblede advarende.  
I langt de fleste tilfælde er dobler det rigtige, 
men her var der bare ♦B for meget. Lars 
Blakset regnede næppe med, at ♦B var  
makkers 12. stik. Næste gang har Vest 
modsat fordeling i minor, og så er 300 mod 
6♥ en fed score i forhold til 6♠, der går ned. 
Vest respekterede makkers advarsel, og 
således opstod den dårligste score til ØV,  
da ØV kun fik 300 for to beter på 6♥. 

Men hvor skidt er 300 til ØV egentlig?  
Det optimale udfald på spillet – også kaldet 
parresultatet, hvor begge sider har gjort 
det bedst muligt – er 500 til ØV. 7♥ eller 7♣ 
doblet hos NS går kun tre ned (500 til ØV) og 
er derfor en korrekt offermelding mod 6♠ 
hos ØV (980 til ØV). Ved de borde, hvor ØV 
stod i 4♠ eller 5♠ udoblet, fik ØV 480, hvilket 
må siges at være tæt på 500. De ØV-par,  
der fik lokket en dobling af 5♠ ud af  
modstanderne, fik 750, hvilket er noget bedre 
end par. De ØV-par, som købte spillet i 6♠ til 
980 point, fik stort set dobbelt op, og 5♠ RD 
til 1200 var suverænt bedste ØV-score. Det 
gælder åbenbart om, at modstanderne ikke 
skal stole på vores meldinger.

Blakset og Lahrmann var faktisk ikke så langt 
fra skiven, som de kedelige 300 antyder. 300 
er ikke så fjernt fra parresultatet på 500, og 
undervejs i meldeforløbet lå ØV faktisk til 
både 480 (i 4♠), 750 (i 5♠ D) og 1200 (i 5♠ RD). 

En sidste konklusion om redoblingerne i det 
aktuelle spil: Martin Schaltz og Christian 
Lahrmann, som begge redoblede, er –  
tilsammen – yngre end de fleste bridge- 
spillere i Danmark. Så lysten til at redoble 
har åbenbart noget med alder at gøre.  
Derfor får du følgende tip fra mig: Hvis du  
vil holde dig ung, skal du redoble mere!

Slem kræver hårdt arbejde
Det næste spil er ikke helt så underholdende 
– men handler mere om hårdt arbejde. Der 
skal vurderes godt for at melde den optimale 
kontrakt. Du får hele spillet med det samme:

V / NS
♠
♥
♦
♣

5
D 6 5 2
K 2
E 9 7 6 5 3

♠
♥
♦
♣

D 8 6 4 2
B T 9 8
D 6 4
4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K B T 3
E 4 3
T 9 8 7 5
B

♠
♥
♦
♣

E 9 7
K 7
E B 3
K D T 8 2

Hvis vi kigger på NS’s hænder, er 6♣ bedste 
kontrakt. 6♣ er oplagt på den gode fit, idet 
ØV kun får et enkelt stik i hjerter.

Ved fem ud af 10 borde spillede NS imidlertid 
3ut, som lige akkurat kunne snige sig hjem 
efter sparudspil. Ved to borde endte NS i 5♣, 
og ved et enkelt bord “ofrede” ØV i 3♠.  
Kun to borde løste opgaven. Det kan du og  
jeg da gøre mindst lige så godt, tænker jeg. 
Lad os melde sammen:

 NORD (DIG) SYD (MIG)
 pas  1♣
 1♥  2ut
 4♣  6♣

Her er tale om fin kortvurdering af os begge. 
Syds hånd er i mine øjne for god til 1ut. 
Forestil dig, at du i stedet sidder med  
♠E97 ♥K87 ♦EB3 ♣KD82. Du åbner med 
1ut. Har du maksimum? Jeg gætter på, at du 
svarer ja. Men den aktuelle hånd er noget 
bedre og bør derfor opvurderes til en  
18-19-sans. Kaplan Rubens Hand Evaluator, 
der af mange bruges som redskab, vurderer 
da også hånden til 17,8 honnørpoint – altså 
tættere på 18-19 end 15-17. På en sanshånd 
er en god femfarve typisk et stik mere værd 
end en firefarve. ♣KDT82 giver normalt 
mindst et stik mere end ♣KD82.

Jeg åbner derfor med 1♣ og genmelder 
2ut, som viser 18-19 hp. Vi spiller naturligt, 
så du antager, at jeg har klør. Selv om jeg 
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lejlighedsvis kun har tre, er der oftest fire – 
og under alle omstændigheder har du seks 
klør, så vi er sikre på en god fit. Når fitten er 
lokaliseret, kan du tillade dig at tælle ekstra 
point for dine kortfarver plus de ekstra 
trumfer, så hånden er 12-13 point værd.  
Slem i klør er derfor absolut en mulighed.

Her er det også vigtigt at huske, at vi spiller 
holdturnering, hvor det er afgørende at 
melde udgange og slemmer. Derfor kan du 
godt tillade dig at opfordre til slem med 4♣. 
Det er jo stadig tilladt at standse i 5♣.

I parturnering er problematikken anderledes, 
da vi her nødigt vil gå forbi 3ut og risikere 
femtrækket i en minorfarve. Oven på din 
opfordring kunne jeg sikkert afgive et cuebid 
eller spørge om esser med 4ut. Men vi har 
ikke fået aftalt svarene på 4ut, og da vi aldrig 
har spillet sammen før, ved jeg ikke, om du 
bruger cuebids. Men da du inviterer til slem 
i klør, har jeg en god hånd. Min klørfarve 
er væsentlig bedre, end den kunne være. 
Samtidig har jeg tre esser og trumf dame,  
så der burde ikke være problemer i hverken 
es- eller trumfafdelingen. Derfor melder  
jeg slem. Din gode vurdering omkring  
fordelingen må klare resten – og det gør den.

Et af parrene i 1. division, Morten Bilde og 
Andreas Plejdrup, meldte stort set ligesom 
dig og mig:

VEST NORD ØST SYD

Nadia 
Bekkouch

Andreas 
Plejdrup

Flemming 
Danielsen

Morten 
Bilde

pas
pas
pas
pas

pas
2ut
3♥
6♣

pas
pas
pas
a.p.

2♦
3♣
4♣

2♦ viste 18-19 honnørpont. 2ut var  
overførsel til 3♣, og 3♥ naturligt. Syd  
bekræftede en klørfit med 4♣, og Nord  
kunne se, at der måtte være spil for 6♣  
med fit over for en 18-19-sans.

Ved mange andre borde gik det til gengæld 
galt, og jeg kontaktede en række divisions- 
spillere for at høre, hvordan de kunne 
brænde den oplagte slem. Jeg spurgte først 
Camilla Bo Krefeld.

VEST NORD ØST SYD

Anders 
Morath

Camilla Bo 
Krefeld

Simon  
Hult

Johan 
Hammelev

pas
3♠

pas
3ut

1♠
a.p.

1ut

Okay, 1♠ fra Øst var måske ikke med i planen 
– og så en grim 3♠ fra ubehagelige Vest. Har 
ØV lige arvet eller hvad? Jeg kan faktisk godt 
forstå, at NS ikke ramte plet her.

Jeg forhørte mig også hos Lars Blakset.  
Han og Christian Lahrmann melder jo  
næsten altid rigtigt (i hvert fald Lars Blakset, 
hvis du spørger ham selv). Hvordan kunne  
det dog gå galt?

VEST NORD ØST SYD

Rikke Skov 
Mønsted

Christian 
Lahrmann

Nils 
Mønsted

Lars  
Blakset

2♥
a.p.

pas 3♠ 3ut

Andreas Plejdrup kunne se, at der var spil for  
12 stik i klør og meldte slemmen.
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2♥ fra Vest, det er da en frisk tilgang. 2♥ 
viste mindst 5-4 i major og en svag hånd. 
3♠ fra Øst var spærrende, og så var NS godt 
oppe, inden NS overhovedet var i gang.

Martin Schaltz og Mathias Bruun fik ros  
i første del af artiklen. Det bliver interessant 
at høre parret bortforklare denne …

VEST NORD ØST SYD

Mikkel 
Nøhr

Martin 
Schaltz

Lars Lund 
Madsen

Mathias 
Bruun

pas pas 1♦ ?

Nå, så fjenden åbner med 1♦. Hvor får de det 
fra? Heller ikke så sært, at NS kun kom i 3ut 
her. Syd meldte 1ut ind, og Nord hævede til 3. 

Signe Buus Thomsen var også en af  
sydspillerne. Hun plejer at melde frisk til og 
havde følgende at berette om:

VEST NORD ØST SYD

Martin M. 
Knudsen

Peter 
Jepsen

Lars M. 
Sørensen

Signe Buus 
Thomsen

pas
pas
4♠

pas
2♠
5♣

pas
D
a.p.

2♦
2ut

Hurra, NS fik lov til at åbne! Men ØV tog til 
gengæld revanche senere. Utroligt, at man 
aldrig kan få fred. Syds 2ut viste en 18-19-
sans – en god vurdering som tidligere omtalt. 
2♠ var overførsel til 2ut. Øst doblede 2♠, og 
Vest spærrede i 4♠. Nord meldte en naturlig 
5♣, og Syd tænkte længe inden den sidste 
pas. Jeg ved fra det tidligere spil, at stort set  
ingen i divisionen har tillid til hinandens  
meldinger. Men hvis ØV er bare den mindste 
smule tilregnelige, må de have mindst ni 
spar tilsammen. Set sydfra passer hænderne 
derfor perfekt sammen med en sandsynlig 
singleton i spar hos makker. Syd havde da 
også lyst til at melde 6♣, men den første 
pas fra makker var et advarselssignal. 
Situationen er svær, men når Syd ikke har 

lovet mere end doubleton i klør, er støtten 
overvældende god. Samtidig er hånden  
spillestærk med tre esser, så Syd burde nok 
have lagt på til lilleslem.

Endelig fandt jeg et uforstyrret meldeforløb. 
Foruden Morten Bilde og Andreas Plejdrup 
kom NS her som det eneste andet par i 6♣. 
Kasper Konow kunne fortælle om følgende:

VEST NORD ØST SYD

Jan Sejr 
Nikolajsen

Kasper 
Konow

Søren 
Christiansen

Michael 
Askgaard

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

2♣
2♥
2ut
3♦
3♠
4♦
4ut

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

2♦
2♠
3♣
3♥
4♣
4♠
6♣

Det ser jo overbevisende ud. Jeg oversætter 
lige samtalen til dansk: Alle Syds meldinger 
på nær 6♣ er spørgemeldinger. Nord kunne 
berette om følgende:

2♣ = 10-15 hp og mindst fem klør
2♥ = Fire hjerter
2ut = Minimum (10-12 hp)
3♦ = En ekstra klør (seks i alt)
3♠ = En spar og to ruder (fordelingen 1426)
4♦ = Et es
4ut = En konge

Konow og Askgaard har oplyst, at efter nogle 
få tusind træningstimer kører systemet  
ganske godt. Du og jeg kommer næppe til at 
melde på den måde, men meldeforløbet er da 
flot. Og nok så væsentligt – NS fik ro til det!

Konklusionen er, at de fleste par, der fik lov 
til at melde uforstyrret, kom i den rigtige 
kontrakt. Og de par, der blev forstyrret,  
kom i den forkerte. Husk derfor i det nye år  
at spærre og blande dig i modpartens  
meldinger, når du kan.
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