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Julproblem 2016 
Jul och nyår är nu över. Förhoppningsvis hade ni en skön ledighet med precis lagom 
mycket mat, dryck och bridge! Det betyder också att vi har ett resultat i vår tävling. 
De bästa buden har poängsatts på en skala 1-10. Om ditt bud inte finns med bland 
alternativen betyder det att det (tyvärr) har fått 0 poäng. 
 

1) [ KT84 ] KT6 { Q82 } 962  Nord/NS 
 
Väst  Nord Öst Syd       
       1{ 1]    ? 

Med 8 hp mittemot en partner som öppnat budgivningen bör Syd absolut hitta ett bud. 
Det kan tyckas naturligt att bjuda 1[ men det är faktiskt inte korrekt. Då 1]-inklivet 
har gett oss möjligheten att avge en negativ dubbling har vi råd att skilja på händer 
med fyra spader och dem med fem eller fler. 1[ lovar här minst fem stycken spader 
medan det korrekta budet med ”bara” fyra spader blir att dubbla, på så sätt hittar vi 
en trumf oavsett om spadern sitter fördelad 4-4 eller 5-3 i paret. 

Dbl – 10 p 
1NT – 6 p 
1[ - 4 p 
Pass – 2 p 

2) [ 8 ] A2 { KQJ83 } AKT83  Öst/Alla 
 
Väst  Nord Öst Syd 
          4[    ? 

Elakt av Syd att öppna så högt när vi har så här bra kort! Många bud är tänkbara men 
bäst är faktiskt 4NT. När motståndarna öppnar så här högt är det väldigt osannolikt 
att vi ska ha en mycket stark, jämn, hand som dessutom har spaderhåll. Det är däremot 
troligare att vi ska ha en hand som denna – en tvåfärgshand med minst tio kort i våra 
färger och då är det bra att kunna visa en sådan hand. Genom att bjuda 4NT låter vi 
partnern välja mellan lågfärgerna och slipper på så sätt gissa vilken av våra färger 
som ska vara trumf. Vi har bra chanser att kunna spela hem 5}/{ samtidigt som 4[ 
inte blir särskilt dyrt eller till och med går hem. 

4NT – 10 p 
Dbl – 7 p 
5}/{ - 3 p 
Pass – 2 p 
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3) [ 6 ] QJT9876 { 873 } 92  Syd/ÖV 
 
Väst  Nord Öst Syd 
      ? 

Det brukar sägas att de svaga öppningsbuden på två- och treläget visar 6-10 hp med 
en sex- eller sjukortsfärg beroende på nivå. Antalet honnörspoäng är dock långt ifrån 
det viktigaste när det kommer till spärrande bud, som i första hand är till för att göra 
det svårt för motståndarna. Istället är det viktigt att ha en bra färg och då framförallt 
bra mellankort. Syds hand kommer här garanterat att ta fem stick med hjärter som 
trumf medan en hjärterfärg som ]AQ75432 kanske bara får tre stick med elak motsits. 
När övriga faktorer såsom zonerna och positionen talar för aggressivitet är 3] det 
bästa öppningsbudet. 

3] – 10 p 
2] – 5 p 
Pass – 2 p 

4) [ AJ873 ] KT62 { 962 } 5  Väst/Ingen 
 
Väst  Nord Öst Syd 
Pass  1NT Pass    ? 

Med en femkortsfärg högfärg är det lätt att tänka sig att en överföring är rätt start 
och det stämmer allt som oftast. Det enda undantaget är med 5-4 i högfärgerna och 
inviterande styrka (8-9 hp), alltså vad Syd har här. Då är det bättre att börja med 
högfärgsfrågan 2}. Om Nord visar en högfärg bjuder du utgång i den och svarar han 
2{ bjuder du nu 2[ för att visa just denna handtyp. Överföring med 2] följt av 3] är 
utgångskrav och därmed för aggressivt. 

2} – 10 p 
2] – 4 p 

5) [ AQ3 ] 6 { AQJT62 } 943  Nord/Alla 
 
Väst  Nord Öst Syd 
        1] Pass  2{ 
Pass    2] Pass   ?  

13 hp och en riktigt bra sexkortsruter räcker absolut till ett utgångsförsök men vilken 
utgång ska spelas? Utan klöverhåll kan Syd inte gärna bjuda sang och singelhjärter 
gör att hjärtern inte säkert kan vara en bra trumf. 3{ är så slutligen okrav med 10-11 
hp och inte heller något bra bud. Bäst blir därför 2[, tredje färg – ett bud som inte lovar 
fyrkortsfärg utan bara håll i spader och kräver till utgång. Nord återbjuder nu sang 
med klöverhåll eller hjärter om hans färg är riktigt bra vilket båda leder till rätt utgång. 

2[ - 10 p 
3{ - 5 p 
3NT – 2 p 
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6) [ KJ93 ] JT92 { A5 } A62  Öst/ÖV 
 
Väst  Nord Öst Syd 

  1[  Pass 
 2[  Pass              3[ Pass 
 4[  Pass  Pass    ? 

I vårt sista problem finns bara två alternativ – pass och dubbelt. Allt talar för det sista 
alternativet! Vi har två stensäkra stick i form av våra två ess och nästan garanterat två 
spaderstick. Om Öst, den starka handen, har [AQT får vi till och med tre stick i spader. 
Att utgången ska gå hem är nästan uteslutet och om den skulle råka göra det får Öst-
Väst bara 170 poäng extra. Eftersom motståndarna är i zonen får vi 100 poäng extra 
för den första beten och 300 poäng extra för den andra, en riktigt bra affär för oss. 
Som grädde på moset har vi ett bra utspel i form av ]J och dessutom har motståndarna 
inviterat sig till utgång, något som talar för att de har precis de 26 stp som de vill ha 
och inte massvis med extra. Det finns alltså möjligheter att partnern plockar fram ett 
(eller kanske till och med två!) stick åt oss. Summa summarum finns det ingen garanti 
för att 4[ går bet men dubblingen är ändå klart bättre än ett fegt pass. 

Dbl – 10 p 
Pass – 3 p 

När alla resultat räknats ihop har vi fått följande resultatlista: 

1) Ewa Måre – 60 poäng (champagne) 
2) Gunilla Seth – 57 poäng (vin) 
3) Svante Macris – 56 poäng (choklad) 

Stort grattis till vinnarna! Övriga önskas en trevlig vårtermin och bättre lycka nästa 
gång.  
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