Jyderup Bridgeklub
Fishbein:
Denne konvention er lavet af Mr. Harry Fishbein. Han blev træt af Spærringers popularitet og
forsøgte at finde et godt forsvar. Ved at studere det følgende eksempel vil man forstå Mr. Harry
Fishbein’s logik.
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Dobler
Fishbein konvention tillader spilleren lige bag, og dette er vigtigt at huske, spærreåbner at lave en
Straf-dobling. Doblingen er ikke en Oplysningsdobling og makker må passe denne dobling.
Ideen bag Fishbein konventionen tillader ikke spærringen at blive fulgt af 2 Passer, og så en
Dobling. Derfor er, meldeforløbet 3♥ - pas - pas - Dobler ikke tilladt. Kun spilleren, der sidder
direkte efter spærreåbner, må doble. Hvis fjenden i Pas-ud Sædet har nok værdier til at lave en Straf
Dobling, må han ikke melde. Dette vil, selvfølgelig, være frustrerende, fordi det bestemt er bagdel
ved Fishbein konventionen.
For at være hård overfor Mr. Harry Fishbein, bærer ideen en ensidet afgørelse fra kun en af
makkerne. Den anden makker har intet valg i afgørelsen, og mange bridge-spillere ser det som en
stor mangel. Fishbein konventionen udelukker også den naturlige brug af en indmelding, hvilket
også anses som en stor bagdel.
Om det var Mr. Harry Fishbein eller andre bridge-spillere, der ændrede Fishbein konventionen, er
ikke vigtigt. Vigtigt er at ideen blev ændret for at tilpasses diverse spilleres behov. Den følgende
illustration vil hjælpe dig til at forstå ændringerne, der er foretaget på Fishbein konventionen.
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3♠
3♠-meldingen fra Mr. Harry Fishbein viser ikke en lang Sparfarve. Bruges Fishbein
konventionen, er denne melding i den billigste, næste ledige farve en konventionel melding, og
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erstatter oplysningsdoblingen. Et andet eksempel kunne være: Nord: 3♠ - Øst: 4♣ ville være en
oplysningsdobling ovenpå den spærrende åbning.
Denne tilføjelse af denne ret unikke oplysningsdobling vil vise en hånd med minimum 16 HP og
som er 3-farvet, eller muligvis en 2-farvet hånd. Denne oplysningsdobling er ubetinget krav og
makker må ikke passe.
Det skal gentages at ideen med Fishbein konventionen ikke gælder i pas-ud Sædet. Meldeforløb
som 3♥ - pas - pas - 3♠ viser en naturlig melding. Denne melding er ikke krav og makker må passe.
Fishbein konvention blev lavet som et forsvar mod spærreåbninger. En Svag 2-melding er en
spærrende åbning, og Fishbein konventionen kan også bruges straks efter en Svag 2-melding, men
bliver dette en ensidet afgørelse fra en af spillerne, selvom den unikke oplysningsdobling stadig
gælder.
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