
Støtt med støtte! (Er en god regel å huske) 
Fra siste spillekveld 12. april har vi tatt for oss følgende spill: Spill 4 Her finner du spillstensilen. 

Vi har fått utdelt følgende kort: 

AJ6 
KJ1085 
KJ6 
74 

Vi åpner i 1 hjerter, motparten melder bare pass og makker melder 1 spar, hva nå? 

Åpningen vår viser bare 4 kort hjerter, skal vi da gjenta hjerterfarge? Eller skal vi melde 1NT?  

Jeg er av den klare oppfattning at vi må støtte til 2 spar, vi har normalt 4 kortstøtte i spar men av og 
til må man ”lyge” litt. Når man gjentar en farge så viser det normalt 6 kortsfarge, ikke 5, for med bare 
5 kort i fargen melder vi 1NT eller vi støtter sparfargen om vi har 3 korts støtte. 

Makkerparet som meldte 1 hjerter – 1 spar – 2 hjerter hadde nok for dårlige avtaler, la oss se på de 
forskjellige alternativene vi kan komme ut for i denne sekvensen med de forskjellige avtaler man kan 
ha. 

A) Vår avtale er at vi har 5 korts hjerteråpning. 
Da har vi bare 2 alternativer igjen. 1NT er ikke å anbefale denne gangen, fordi 2 spar er ett 
mye bedre alternativ, vi har fine verdier til makker med stjelemulighet i kløver og fine 
honnører i spar. Se bare på kortene makker har i det aktuelle spillet og du vil se du havnet 
rett denne gangen og det vil du nok også gjøre i lengden. 
 

B) Vår avtale er 4 kort hjerteråpning. 
Over 1 spar har vi nå 3 valg. 1NT er ikke å anbefale denne gangen, fordi 2 spar er ett mye 
bedre alternativ, vi har fine verdier til makker med stjelemulighet i kløver og fine honnører i 
spar. Men er 2 hjerter ett alternativ nå? Nei, jeg mener 2 spar er overlegent det beste budet 
selv om makker tror vi har 4-4 eller 5-4 i major så har vi i hvert fall fått vist frem 7-8 kort i de 
2 fargene. Gjenmelder vi 1 NT eller 2 hjerter har vi jo ikke vist noe mer enn 4/5-6 kort hjerter 
og makker er nesten like langt når han skal ta en avgjørelse. 
 

C) Vår avtale er at 1 hjerter i åpning viser enten 5 kort hjerter eller så har vi minst 4-4 i major. 
Det beste alternativet mener jeg, vi har klare avtaler og til og med 1 ruter åpningen viser 
minst 4 kort i fargen. Unntaket der man ikke har fargen man åpner i er 1 kløver, der viser 1 
kløver 4 kort om ikke man har 4 kort major og 3 kort i de andre fargene. Det er utrolig 
behagelig å vite at makker virkelig har den fargen han åpner i. Ok, tilbake til selve spillet, hva 
gjør vi her, jo vi støtter til 2 spar, nå er det enda mer opplagt enn før å støtte, vi viser 4-5 kort 
hjerter og normalt sett 4 kort spar, ok vi har bare 3 men da har vi gjort vårt beste for å vise 
frem hånden vår. 1NT budet er fortsatt slik som dette: 1NT er ikke å anbefale denne gangen, 
fordi 2 spar er ett mye bedre alternativ. La oss se på det aktuelle spillet: 
 
 

http://www.vadsobk.org/var/fckeditor/vadsobk/file/Klubbresultater/2011/20110412/2011-04-12%20%20Enkvelds.pdf�


Makker hadde: 
K10953 
2 
A1043 
J105 

Som vi ser er 2 spar den beste kontrakten denne gangen. Det vil den være i de fleste tilfeller men 
selvsagt ikke i alle. Noen ganger vil 1NT være det, noen ganger vil 2 hjerter være det, ofte er det 
hvilke honnører vi har som er avgjørende for hva som er den beste kontrakten men vi anbefaler å følge 
de gode råd vi her kommer med og dere vil se at resultatene vil svinge deres vei. Jeg har ikke hatt tid 
til å lese grundig igjennom det som her er skrevet så om dere finner feil eller mener jeg tar feil så send 
meg en e-post så skal jeg se på det. Her er ihvertfall resultatene på spillet. 

4♠  Ø -3  300 
3♠  Ø -2  200 
2♥  V -1  100 
2♥  V -1  100 
1NT  V =  -90 
2♠  Ø =  -110 
2♠  Ø +1 -140 

Resultatene svinger noe voldsomt der kontrakten burde være ganske standard om ikke motparten 
blander seg inn noe som sannsynligvis har skjedd på de 2 øverste scorene. 

Nå er det Olrudpåsken på undertegnede, par, lag og mix står på programmet og lagturneringen kan 
dere følge på BBO søndag og mandag. Ha en fortreffelig weekend alle sammen! Og riktig god påske 
til dere andre som jeg ikke ser før etter påske! 

 

Kåre Beyer Kristiansen 

Sign. 


