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Sommarproblem 2016 
Sommaren är nu (tyvärr) över och tävlingen är därmed avslutad. Här kommer därför 
facit med poängsättning av olika alternativ. Om ditt bud inte finns med bland 
alternativen får det tyvärr inga poäng alls. 

1) [ AJ5 ] 8 { KQT64 } KJ83  Öst/NS 
 
Väst  Nord Öst Syd 

-       -  1]    ? 

Med en öppningshand vill Syd gärna bjuda. Det kanske ser ut som att det är 
ruterfärgen som ska bjudas men faktum är att det finns ett klart bättre bud – dubbelt! 
Genom att dubbla visar du en öppningshand med intresse för alla de objudna färgerna 
och det är ju precis vad du har med tre spader och fyra klöver utanför rutern.  

Dbl – 10 p 
2{ - 5 p 
Pass – 1 p 

2) [ 65 ] 93 { 854 } KQJ965  Nord/Alla 
 
Väst  Nord Öst Syd 
    -  1NT Pass    ? 

6 hp räcker normalt sett inte till utgång efter att partnern öppnat med 1NT men här 
har du inte vilka poäng som helst. Om partnern har }A kan du bidra med sex stick i 
ett sangkontrakt och därmed ska du hitta ett bud. Det mest beskrivande är 3} – 
sexkortsfärg med två av de tre topphonnörerna så att partnern kan bjuda 3NT med }A 
och håll i de övriga färgerna. Det räcker ju faktiskt med de fyra essen hos Nord för att 
ni ska ha nio stick, trots enbart 22 hp mellan händerna! Om partnern passar på 3} är 
det också förmodligen ett bättre kontrakt än 1NT, som mycket väl kan gå bet om 
partnern inte har }A. 

3} – 10 p 
3NT – 6 p 
2NT – 4 p 
Pass – 2 p 
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3) [ Q3 ] AJ965 { KQ75 } T3  Öst/Ingen 
 
Väst  Nord Öst Syd 

-       - Pass 1] 
Pass   2} Pass 2{ 
Pass   3] Pass   ? 

Syd har verkligen en minimal öppningshand och om 3] vore ett inviterande bud är 
pass absolut rätt bud. Så är dock inte fallet utan 3] är ett starkt bud som kräver till 
utgång och dessutom visar en del slamintresse. Har Nord sämre kort än så får han 
istället hoppa till 4] och hoppas på att det går hem. När vi har krävt till utgång får vi 
inte stanna under 4] så Syd ska höja till utgång. 

4] – 10 p 
Pass – 1 p 

4) [ K6 ] AQJ85 { T54 } A62  Väst/Alla 
 
Väst  Nord Öst Syd 
Pass   1}  Pass  1] 
Pass   1[ Pass    ? 

Med 14 hp är det utgång som ska spelas efter partnerns öppningsbud. Frågan är 
därmed bara: vilken utgång? Om Nord har trestöd i hjärter vill vi spela 4] och om han 
inte har det men istället ruterhåll är 3NT förmodligen rätt. För att få reda på detta ska 
Syd bjuda den fjärde färgen, 2{. Det är ett bud som inte säger någonting om rutern 
utan bara ber partnern om mer information så att du kan fatta ett bra beslut. Fjärde 
färg som det kallas är alltid utgångskrav vilket gör det till det klart bästa budet på det 
här problemet. 

2{ - 10 p 
3NT – 2 p 
3} – 1 p 

5) [ KQT65 ] AJ874 { 62 } 4  Väst/NS 
 
Väst  Nord Öst Syd 
 1]   Dbl Pass   ? 

Nords dubbling visar öppningshand med minst tre kort i de objudna färgerna. Detta 
gör att vi nu vet att spadern är en gemensam trumf och att vi därmed kan tillgodoräkna 
oss extrapoäng för våra kortfärger! 10 hp + 3 extrapoäng = 13 stp och med 13 stp vill 
vi förstås spela utgång mittemot en öppningshand. Att direkt hoppa till 4[ är därför 
det bästa budet, alla andra bud är för svaga. 

4[ - 10 p 
2] – 6 p 
3[ - 5 p 
2[ - 1 p 
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6) [ 5 ] JT973 { T83 } K875  Nord/ÖV 
 
Väst  Nord Öst Syd 
   -    3} Pass   ? 

Vi avslutar med ett problem som egentligen inte har något helt rätt svar. Partnern 
visar en bra sjukortsfärg i klöver med mindre än öppningsstyrka med sitt spärrbud. 
Detta gör att det är så gott som säkert att motståndarna klarar av att spela hem 
utgång i spader och förmodligen klarar de även av att spela hem slam. Vi tror 
visserligen inte att vi kommer att klara någon utgång på våra kort men även om vi 
skulle bli dubblade i 5} kommer det att vara betydligt billigare än 4[, 6[ eller till och 
med 7[. Därför bör vi ta chansen att sätta käppar i hjulet för motståndarnas 
budgivning genom att bjuda så högt vi kan, förslagsvis till 5} men även 6} är ett 
tänkbart alternativ. På så sätt får Väst det svårare att komma in i budgivningen och 
kanske missar motståndarna därmed sitt kontrakt? 

5} – 10 p 
6} – 9 p 
4} – 5 p 
Pass – 1 p 

Bland alla svar hittar vi inte mindre än sju stycken med alla rätt. Därför har vi 
tvingats lotta bland dessa för att få fram tre pristagare. Lottningen resulterade i 
följande prislista: 

1) Eva Manhage (Champagne) 
2) Magnus Hempel (Vin) 
3) Birgitta Macris (Choklad) 

Bra bjuder säger vi också till Eva Wirfeldt, Els-Marie Bertha, Dag Ehrenpreis och 
Birgitta Lagerkranser som också hade 60 poäng av 60 möjliga. Med det sagt tackar vi 
för alla inskickade svar och önskar er en trevlig hösttermin! 
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