Jyderup Bridgeklub
Genåbninger
I rigtigt mange spil forekommer det, at pointene er nogenlunde jævnt fordelt rundt om bordet de to
sider imellem. Eller at begge parter har tilstrækkeligt med spillestyrke til at kæmpe om kontrakten.
Det første man skal være bevidst om er at hvis meldingerne hos modparten går i stå på lavt niveau
(under 2ut) så har de nok kun omkring halvdelen af honnørpointene
En anden ting man skal være bevidst om er at hvis den ene side har en 8 korts tilpasning så har den
anden side det (næsten altid) også. Det kan I evt. selv tænke over, hvorfor det er sådan.
Den tredie ting man så skal vide er at når pointene er nogenlunde fordelt kan en side nogenlunde
tage et antal stik svarende til det antal trumfer de råder over. Denne regel er en forenkling af det der
inden for bridge kaldes "the law". Der findes flere bøger om "The law" hvis det har yderligere
interesse
Konklusionen er (groft sagt) at hvis vores modstandere er gået i stå i 2hj (Der altså typisk kan vinde
8 stik) så kan vi også vinde 8 stik i en eller anden farve. Har vi en 9kortsfit kan vi endda vinde ni
stik. Ligegyldigt hvad, kan det ALDRIG være rigtigt at overlade spillet til modstanderne på dette
lave niveau.
Det er derfor vigtigt at man er bevidst om at der praktisk talt er meldetvang i et meldeforløb som det
her
1HJ P 2HJ P
P?
Lad os gå ud fra at pointene er fordelt 20-20. De tyve point vi sidder med kan være fordelt på
mange måder. Vi skal bare være bevidst om at vi har tyve point tilsammen. har jeg 13hp har makker
sikkert ca. 7. Har jeg 7 hp har makker sikkert 13.
Lad os først se på udtrykket "Genåbning". Det bruges om den situation hvor der er to passer og det
så er din tur til at melde. Melder du pas lukker du for meldeforløbet. Melder du ikke pas genåbner
du meldeforløbet
I ovennævnte situation sidder du i en genåbningssituation
Du har følgende muligheder :
D = de umeldte farver.
Indmelding kan godt være på en firfarve
2ut=begge minor (Når man logisk ikke kan have til en 2ut melding så bruger man istedet meldingen
til at vise begge minor)
Lad os se på nogle eksempler

Side 1 af 3

Jyderup Bridgeklub
B6534
82
E45
D32
Helt obligatorisk 2sp. Makker sidder sikkert med en kedelig 12-14 sans hånd og kunne ikke melde
på 2hj
EB54
7
K432
B965
Helt perfekt oplysningsdobling. Du kan ikke have bedre kort med denne fordeling da du så ville
have været på banen første gang
84
K4
E10654
K987
Nu melder vi 2ut der beder makker vælge imellem vores minorfarve
ED54
8762
8
K543
Meld 2Sp
K96
8762
872
D43
Det ser mystisk ud. Det ligner en pas. Hvorfor kunne makker ikke melde på 2hj ? Makker må jo
være kort i hjerter. Og have en del point. De frække melder 2sp
K4
KB102
K765
765
Pas. Jeg sidder med fire gode hjertere. Der endda sidder ondt for modparten.
Der er odds for at de ikke kan vinde. Hvis de har så gode kort kort at den kan vinde eller at det
sidder så godt (I de andre farver) at den vinder, så kan vi ikke vinde.
For sidder det godt for den part sidder det jo dårligt for den anden....
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Når vi nu næsten obligatorisk genåbner i en situation som ovennævnte har det to formål :
1. At stjæle kontrakten eller
2. At spille imod på et højere niveau
Par der spiller imod på et trin højere en alle andre par i feltet sætter typisk flere kontrakter
VIGTIGT : Når man genåbner på svage, også meget svage hænder (samt er lidt fræk en gang
imellem) så har makker til genåbneren til gengæld sine hænder bundet. Jo bedre kort du har som
makker, jo dårligere kort kan du regne med genåbneren har. Så fordi man tilfældigvis har en
åbningshånd og firfarvestøtte når din makker genåbner så berettiger det ikke til at melde.
De point har makker lånt (dem allesammen typisk) for at have til sin melding. (Man må dog ikke
sige pas til en oplysningsdobling)
Se bare her
1hj P 2hj P
P 2sp 3hj ?
Du har
KB43
54
EK54
D43
En klar pasmelding. Makker har måske
D9852
K3
932
K52
Vi kan ikke vinde mere end 2sp og 3hj går typisk ned hvis deres spar sidder fordelt 2-2
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