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Sommarproblem 2017 
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) [ QJ984 ] A642 { A8 } K5  Nord/NS 
 
Väst  Nord Öst Syd       
       3} Pass       ? 

Partnern har här öppnat med ett spärrbud och har alltså under öppningsstyrka med 
en bra sjukortsfärg, framförallt i zonen. När vi ”bara” har 14 hp är det lätt hänt att vi 
räknar till som mest 23 hp och därmed passar. Bridge handlar dock i första hand om 
stick – inte honnörspoäng! Med }AQxxxxx hos partnern har vi sju stick i klöver och 
med vårt spaderhåll och våra två ess kan vi därmed ta nio stick i sang. 3NT är därmed 
det vinnande budet. 

3NT – 10 p 
Pass – 4 p 
3[ - 2 p 

2) [ AK ] A2 { KJT874 } K53  Öst/Alla 
 
Väst  Nord Öst Syd 
          3]    ? 

Återigen ett spärrbud, men här från motståndarna. Med så här bra kort måste vi hitta 
på något och normalt sett är dubbelt rätt bud med mer än 17 hp. Den stora risken här 
är dock att partnern bjuder 4} eller 4[ och därmed går förbi det kontrakt som vi helst 
vill spela – nämligen 3NT. Bättre är därför att direkt kliva in med det budet. Är du 
orolig för hjärtern? Kom ihåg att du Öst har sjukortsfärg och att du genom att ducka 
en hjärter kan bryta försvarets kommunikation även om partnern bara har två hackor 
i färgen. 

3NT – 10 p 
Dbl – 7 p 
4{ - 2 p 
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3) [ AQ ] AQ { KQ87 } K9643  Syd/ÖV 
 
Väst  Nord Öst Syd 
      ? 

20 hp och en obalanserad hand, det är väl bara att öppna med 2}? Nja, handen är 
visserligen inte helt balanserad men nog ser den ut som en balanserad hand med 12 
hp i de korta färgerna? Dessutom är det väldigt utrymmeskrävande att öppna med 2} 
och återbjuda 3} och av den anledningen är till och med öppning med 1} att föredra. 

2NT– 10 p 
1} – 6 p 
2} – 3 p 

4) [ A84 ] KJ874 { KQ73 } 6  Väst/Ingen 
 
Väst  Nord Öst Syd 
Pass  1NT Pass  2{* 
Pass   2]* Pass   ? 

Vi vet att utgång ska spelas men frågan är om 3NT eller 4] är bäst. Att bara hoppa till 
3NT för att visa femkortsfärg och låta partnern välja är helt ok men det finns ett bättre 
bud. Ny färg efter överföring är utgångskrav och visar minst 5-4 i färgerna vilket gör 
att vi här kan bjuda 3{. Partnern kan då fatta ett bättre beslut och kanske till och med 
bjuda 4] med en hand som [ KT52 ] AQ { AJ5 } J873 (där 3NT är ett klart sämre 
kontrakt). 

3{ - 10 p 
3NT – 5 p 
 

5) [ AJ75 ] KQT4 { KJ62 } 8  Nord/Alla 

Väst  Nord Öst Syd 
        1[ Pass 2NT* 
Pass    3{* Pass   ? 

Partnerns återbud visar singelton men vi vet ingenting om styrkan. Att bjuda negativa 
4[ är därmed för pessimistiskt med 16 stp trots att vi har dålig anpassning i ruter. 
Nyckeln till om vi klarar slam eller inte är förmodligen vad partnern har i klöver och 
lyckligtvis finns ett bud som låter oss ta reda på det. 4} är nämligen singelvisande i 
den här budgivningen! Om han har en hand som [ KQT63 ] A62 { 9 } A752 kan han 
fråga efter ess och bjuda slam medan han med [ KQT63 ] 876 { 4 } KQJ3 ser till att 
stanna i 4[. 

4} – 10 p 
3[ - 7 p 
4NT – 3 p 
4[ - 2 p 
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6) [ A54 ] 86 { Q732 } T864   Öst/ÖV 
 
Väst  Nord Öst Syd 

                               1[ Pass 
 3[  Pass 4[ Pass 
Pass  Pass 

Vad spelar du ut? 

Här har vi ett svårt utspel där vi inte har något av våra favoritutspel (singelton eller 
sekvens) att ta till. Alla färger är tänkbara men när vi som här har trumfesset är det 
ofta bra att spela ut från en dubbelton. Tanken är att partnern ska ha ]AK eller ]A 
och ett av lågfärgsessen så att vi kan få en stöld i färgen. Utspelet kan också fungera 
bra genom att vara passivt och inte ge bort några stick eller genom att godspela stick 
åt partnern i färgen. Det finns dock inga garantier för att ]8 (enligt 1-3-5-regeln) 
fungerar bäst på just den här given även om det är rätt i längden. 

]8 – 10 p 
}6 – 6 p 
[4 – 5 p 
{3 – 3 p 

Allt detta leder till följande pristagare där vinnaren Christer fick full pott: 

1) Christer Lundberg – 60 p (Vin) 
2) Gerhard Gammer – 57 p (Vin) 
3) Birgitta Macris – 55 p (Choklad) 

Grattis till de tre i toppen och ett stort tack för alla inskickade svar. Vi önskar er en 
trevlig hösttermin! 
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