Julnötter 2018
Det blev 42 deltagare i årets tävling vilket är klart fler än någonsin tidigare,
vilket känns väldigt roligt. Därtill många analyser och kommentarer som
varit inspirerande at läsa. Intressant också att flera elever grundkurserna
valt at delta. Här känns det dock lite konstigt att rätta och lite orättvist blir
det. Vissa saker är ju rätt i sig men med mer kunskap finns det ännu bättre
bud. Kanske två tävlingsklasser på sikt…
Segrare med alla rätt Gerhard Gammer och Magnus Hempel. Pris utdelas i
samband med nästa fredagsgodis. Stort Grattis!
Tröstpris till alla de som gått Grundkurs A under HT 18 och lämnat in svar.
Pris finns att hämta i lärarrummet.
1. Du sitter Öst med följande hand, ingen i zonen.
♠A9542♥J4♦K95 ♣982
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p
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p
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p
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p

?
Du har visserligen enkelhåll i ruter men endast 8 hp gör att du inte kan
invitera till utgång. Rätt svar är att preferera till 2♥ som lovar 6-10 hp och
2-3 hjärter. Ett möjligt alternativ är att passa då vi förmodligen förfogar
över lika många trumf i klöver som i hjärter. Högfärg är dock att föredra
framför lågfärg, dessutom kanske din partner har tre spader…
2♥ = 10 p Pass = 6 p 2NT = 2 p
2. Du sitter Väst med följande hand, alla i zon.
♠AJ5♥7♦QJ942♣AJ83
Öst
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Väst
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Initialt får ni lära er att bjuda 2♣ för att visa en tvåfärgshand, vilket är rätt i
sig. Ett bättre bud som lärs ut i senare kurser är att med: 3-stöd , Singel, och
”Svag öppningshand” så ska öppningshanden återbjuda 2♠.
2♠ = 10 p 2♣ = 5 p
3. Du sitter Syd med följande hand:
♠KQJ52♥AJ4♦AQJ ♣92
Öst
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Väst
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-
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Svårighetsgraden stiger och era analyser blir också mer ingående. Du har
18 hp och din partner har lovat 8 hp + och minst fyra hjärter. Det gör att du
vet att ni ska spela utgång men ännu är det inte känt vilken. För att sätta
alla färger och även NT i spel är rätt bud 3♣ som har ungefär samma
innebörd som fjärde färg – Vi ska spela utgång, berätta mer. Många försöker
sig på ett hopp i spader för att visa styrka men det lovar också minst sex
spader.
3♣ = 10 p

3/4♥= 6 p

3/4♠ = 4 p

4. Du sitter Nord med följande hand i ozon mot zon:
♠9♥8742♦Q653♣Q542
Öst

Syd

Väst

-
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p
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?

Visst kan du passa och säga att du inte tror på utgång med så få hp.
Grundregeln säger dock att om din partner spärrat så ska du räkna stick
och även ta hänsyn till alternativkostnaden. Här ser det ut att vara mycket
troligt att motståndarna kommer att göra slam. Det är Öst som är stark och
det gäller att ta bort så mycket budutrymme som möjligt. Visst kan man
chans på 7♣ men det är lite ensidigt och det ger inte heller motståndarna
möjligheten att missa slam eller kommer i slam med varsin klöver.
5♣ = 10p 6 ♣ = 6 p 4/7 ♣ = 4 p Pass = 2 p
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5. Du sitter Nord med följande hand:
♠J32♥A7♦73♣KJT542
Öst

Syd

Väst
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Lite förvånande att din partner bjuder 2♣ och du har sex kort i trumfstöd.
Ett enkelt alternativ är att bjuda 3♣ för att visa trumfstöd. Ett bättre
alternativ är att bjuda 2♠ som visar trumfstöd + styrka i toppen av 1NTbudet. Spader på trekortsfärg funderar nog många, sanningen är ju att du
redan förnekat fyra eller fler spader med budet. 2♠ säger alltså inget om
spaderinnehavet. Många lösare försöker med 4♣ som inte är så tokigt men
det tar bort möjligheten att spela 3NT vilket är mindre bra.
2♠ = 10 p, 3/4♣ = 6 p

Pass = 2 p

6. Du sitter Syd och har följande kort:
♠QJT ♥2♦ KQJ54♣8742
Öst

Syd

Väst
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P

4♠

p
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Vad spelar du ut?

Ett klassiskt exempel där du inte ska spela ut trumf. Du kommer att få ett
trumfstick oavsett om du får en stöld eller inte. Rätt väg att vandra är ♦K
som normalt skapar minst ett förvarstick direkt..
♦ K = 10 ♠ Q = 6

♥ 2= 4p

God fortsättning önskar
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