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Sommarproblem 2019 	

I samband med Julproblemen 2018 var det många som hade 
många poäng. Vi kände att svårighetsgraden skulle höjas, kanske 
blev det lite för mycket…  

Oavsett har det varit väldigt roligt att läsa era svar och många 
kommentarer är väldigt genomtänkta och bra.   

1. Du sitter Syd med följande kort: 

     ª A 7 5 © 4 ¨ A J 7 4 3 § K Q 8 2 

 Öst         Syd       Väst     Nord 

  1©           ? 

Ett klassiskt problem där det är lätt hänt att Syd väljer 2 ¨ som är 
det näst bästa budet. Dubbelt är ett bättre bud som introducerar 
alla färger vilket är precis vad Syd vill. Sexkorts lågfärg och 
femkorts högfärg har prioritet före dubbelt i intervallet 10-16hp. 

X = 10p  2¨ = 5p 

2. Du sitter Väst med följande hand, ingen i zonen. 

     ª 9 7 5 © T 4 ¨ A K 9 8 4 3 § 9 2 

 Öst         Syd       Väst     Nord 

1NT            p           ? 

3¨ är ett väldigt populärt svar och det är ett bra bud men det finns 
bättre. I skolans litteratur står det att 3¨ lovar 5-8 hp, minst sex 
ruter och honnörer i färgen. Det låter ju utmärkt men här ska 
svarshanden vilja att öppningshanden även ska bjuda 3NT med 
två hackor i ruter. Spelföraren kommer ett lägga låg ruter från 
bordet första gången och sedan förhoppningsvis ta fem stick i 
färgen. Någon invänder säkert och tycker att det kan sitta 4-1 i 
ruter. Visst kan det göra det men att bjuda med oddsen är nyckeln 
till framgång och då är 3NT rätt bud. 

3NT = 10p 3¨= 7p    
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3. Du sitter Väst med följande hand, alla i zon.  

      ª Q T 7  © Q J 7 2 ¨ K 6  § A Q J 8 

Öst        Syd         Väst         Nord 

  -            1©           1NT             p 

2NT         p              ? 

Varför ska jag berätta hur det ska gå till när Anna-Karin 
Österberg motiverar det helt perfekt på detta sätt: ”3hp i hjärter 
ger troligen 2 stick, klöverkung och ruteress sitter troligen rätt 
efter Syds öppning med 1].  Även min spadertia kan också bli 
värdefull. Så trots mina15 hp bjuder jag 3 NT, det är bara att ge 
järnet.” 

Den som var på ”Tänk som proffsen” kanske minns 
diskussionerna. 

3NT = 10p Pass: 7p  

4. Du sitter Öst med följande hand: 

     ª A J 5 ©  A T  ¨ A J 7 4 2 § K J 2 

Öst         Syd      Väst        Nord      

  1¨          1♠         P             P 

   ?    

Om ÖH återbjuder 1NT så lovar det 12-14 hp och om ÖH 
återbjuder 2NT lovar det 18-19 hp. I båda fallen lovar det en 
tämligen balanserad hand. Dessa hp-gränser gäller bara om SH 
har bjudit något (1 i färg eller dubbelt). Om SH har passat gäller 
helt andra gränser och vår minnesregel är: 

Om ÖH bjuder NT på samma nivå som SH = 12-14 hp 

Om ÖH bjuder NT på nästa nivå som SH = 18-19 hp 
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SH har i detta fall passat vilket är synonymt med 0, det gör att 1NT 
lovar 18-19 hp.   

1NT = 10p 2NT: 4p  Pass: 2p 

5. Du sitter Väst med följande hand.  

     ª K J 7  © 9 7 2  ¨ A Q T 8 2 §  3 2 

Öst         Syd      Väst        Nord      

  1♠          P          1NT          P 

  2¨         P              ? 

Väst har max för sitt 1NT-bud och nu visar Öst upp en femte 
spader i kombination med minst fyra ruter. Det här är perfekta 
nyheter för Väst som bjuder 4ª. Näst bästa bud är invitbudet 3ª, 
”dubbelanpassning” ska aldrig underskattas.  

4[ = 10p  3[= 7p  2[= 2p 

 6. Du sitter Öst med följande hand, vad spelar du ut? 

    ª 3 ©  8 4 2 ¨ Q 8 7 2 § A 8 7 3 2 

 Öst         Syd      Väst        Nord      

 -              1¨          p            1© 

p            1NT         P            2♣* 

P              2©          P            4NT 

P              5©          P             6© 

Singel ut i hopp om att få en stöld är ett vanligt resonemang. Här 
måste Öst ställa sig frågan om det går att få någon stöld. Svaret på 
frågan är nej eftersom att Öst har det ess som NS saknar och då är 
singelspader ett dåligt val. Klöveress kan visserligen vara rätt men 
i längden är det sällan bra att spela ut ess utan att ha kungen. Än 
värre är det om Öst spela ut lite klöver, usch! I partävling finns de 
dock gånger du ska spela ut ess mot lillslam men inte alls lika ofta 
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som många tror. Ruter ut i öppningsfärgen är sällan bra. När inget 
är aptitligt är oftast trumf bäst. Kanske spelar spelföraren spader 
före uttrumfning och då får du en stöld. Ni behöver inte berätta var 
ni lärde er att sannolikheten för stöld stiger om ni spelar ut trumf 
J . 

]2 = 10p  §A= 6p    [3= 2p   ¨7= 1p 

Prislista 
1. Anna-Karin Österberg 57p (2 presentkort) 

2. Christer Lundberg 54p (1 presentkort)  

3. Birgitta Lundberg 53p (Chokladask) 

Priserna kan avhämtas i lärarrummet på Nya Bridgeskolan. 

Glad sommar önskar Nya Bridgeskolan!	


