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Første kveld av Julecupen var undertegnede i meldehumør, noe som gjorde humøret til Herman desto dårligere. Det 
begynte allerede i runde 2 mot Turid og Svein. Herman åpnet i Øst med 1 spar. Turid introduserte 2 NT, ”Marmic”, som 
viser minst 5-5 i begge minor. 
 
Nå begynte jeg å lukte blod og doblet. Svein tok ut i 3 kløver og Hermans pass benektet interesse for å spille den 
kontrakten doblet. Vel, tenkte jeg, da har han vel desto mer i majorfargene og kontrollmeldte 4 kløver (1. kontroll). 
Hermans 4 spar benektet førstekontroll i ruter og hjerter. Fremdeles på villspor resonnerte jeg som så:” Han har nok en 
bra spar og evt manglende honnør sitter nok i saks hos Svein. Han må ha noe i hjerter og ruter dame sitter i saks hos 
Turid”. Dermed la jeg ned 6 spar! 
 
Da Svein, etter en kort nøling, dunket Dobling i bordet, så begynte jeg å ane uråd. Et uttak i 6 NT slik Bengt Billing gjorde i 
forrige spill var neppe lurt med Hjerter Ess borte og kløver som naturlig utspillsfarge, så her var det bare å stå med på 
katastrofen – og den kom! 
 
Turid tok en kort ”funderare” før hun servet hjerter til Esset, hjerter til stjeling, ruter til stjeling, hjerter til stjeling med Spar 
Konge og en ny ruter til stjeling hos Svein. Herman forlangte nå resten mens turtelduene kvitret fornøyde. 
 
Resultatene under sier sitt. Vi sparte Randi og Rolf, som hadde doblet hjem 5 kløver, for en rein bånn – uten at det hjalp 
på humøret for noen av oss. Men hvordan 5 spar kan gå hjem ved hele tre bord, er et mysterium. 

Rundenr 2  ♠ 653   Spillnr 6(6)  ♥ AT84   Giver: Øst  ♦   Sone: Øst-Vest  ♣ QT9762   
 ♠ J97  ♠ AQT42 

 ♥ KJ52  ♥ Q976 

 ♦ AKJ753  ♦ T2 

 ♣   ♣ K5 

  ♠ K8  
  ♥ 3  
  ♦ Q9864  
  ♣ AJ843  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NS... ØV...  Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV. 
[18] [7]  6 Spar D V 8 1100 0 9.0 -9.0 
[4] [21]  5 Kløver D N 11 550 0 7.0 -7.0 

[16] [9]  6 Spar  Ø 9 300 0 5.0 -5.0 
[5] [20]  5 Spar  Ø 9 200 0 0.0 0.0 

[10] [15]  5 Spar  Ø 9 200 0 0.0 0.0 
[12] [13]  5 Hjerter  Ø 9 200 0 0.0 0.0 
[1] [3]  5 Ruter  V 9 200 0 0.0 0.0 

[14] [11]  5 Spar  Ø 11 0 650 -6.0 6.0 
[17] [8]  5 Spar  Ø 11 0 650 -6.0 6.0 
[22] [2]  5 Spar D V 11 0 850 -9.0 9.0 
[19] [6]  WO        

 

Kategori: Motspill. 

Premie til de dyktige motspillere etter en Lightnerdobling (indikerer en stjeling) hos Svein? Vel, de er 
en liten skjønnhetsfeil i motspillet. Turid bør spille ruter ut – det er nok det Svein vil ha. Det sikrer 
alltid beiten mot annen sits. De kunne fått på alle trumfene sine hvis Herman hadde hatt tre ruter- og 
da kunne de ha kvitret ennå høyere. Men som dere ser var de eneste par som holdt spillefører nede 
på 8 stikk, så vi får se. For hardt å melde slemmen? Hvem hadde ledd sist hvis Øst har singel spar, 
dobbel hjerter og ruter på alle hendene? Men da hadde Prans kortleggingsmaskin vært normal! 

Olav 
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