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Nesodden bridgeklubbs Vipps: velg ”betal for varer” → 122976
Spilling kl. 18:15 på Videregående

T.E. Granum T. Robberstad

STYRET I NESODDEN BRIDGEKLUBB 2021-2022

NB!! VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS MED START KL 18:15
 Fra redaktøren
Da har gladnyheten kommet om at vi endelig kan begynne å spille i kantinen på Nesodden videregående
skole. Så etter ett og et halt år er vi endelig «hjemme» igjen! Vi begynner allerede nå førstkommende tirsdag
– 5.10. – å spille der.
Vi kommer til å spille singelturnering denne tirsdagen så da er det bare å måte opp uten å tenke på om du
har makker. Bakerst i bulletinen ligger meldesystemet som nybegynnerne er mest kjent med. Det er ingen
plikt om å spille med dette, men det kan uansett være greit å gjøre det enkelt siden man kun spiller 3 spill
med hver makker.
Sist tirsdag ble fadderturneringen en stor suksess. Vi ble 12 fulle bord hvorav de fleste var fadderpar. Jeg
håper både faddere og de ferske spillerne synes det ble en fin opplevelse. Les også lenger ned angående
tilbud om kurs i motspill som også er for de som ikke er helt ferske.

 Resultater fra klubbkvelden

Det ble en solid seier til Karin og Ove foran Kåre og Roar, men først og fremst var jo dette og en
fadderturnering og beste par her ble Ane og Einar. Ellers kan man også legge merke til sterk innsats også av
Nils Erik, Marianne og Arvid.

 Terminliste høsten 2021

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
Fadderturneringa ble greit avviklet sist tirsdag – og det så ut som alle fant seg (stort sett) til rette med sine
tildelte makkere, og fikk gode erfaringer og nye kunnskaper? Og – ble bedre kjent med andre spillere i
klubben?

I morgen kveld blir det singelturnering, og da er det igjen klart for å spille med forskjellige makkere – en ny
makker for hver runde. Det krever at man har et enkelt system, slik at diskusjonen før vi spiller blir så kort og
effektiv som mulig. Og det er moro og lærerikt – så det er bare å hive seg på!
Opplæring – på kryss og tvers
Å planlegge et møte etter spillekvelden var ingen suksess, men vi fikk mange gode innspill fra enkeltpersoner.
Vi kommer til å fortsette å aktivt invitere dere til å spille, og å ordne makkere til dere når det trengs, men vi
ser det an med videre aktiviteter, basert på behov. Vi er i gang fra denne uka med et par «cellegrupper» som
skal lære i grupper på 4 spillere. Vi kan lage flere slike celler for de som vil spille mer og lære mer. Men vi lar
i større grad initiativet være opp til dere.
Systeminnspill: Vi begynner fra i dag en serie med relativt korte innføringer (1-2 sider) i basismeldinger her i
bulletinen. De kan være nyttige som et grunnlag man kan bygge videre på.
Kurs i motspill: Etter forslag fra en av spillerne i B lager vi nå et kort kurs i motspill, torsdag 14. og torsdag
21. oktober. Første kveld er tema motspill i fargekontrakter, andre kveld – motspill i NT kontrakter.
Påmelding til Per Watz, per@watz.no
Bridgebøker til salgs: Vi kommer også i morgen til å ha et par enkle bridgebøker til salgs – en er om
meldinger, den andre om spilleføring. De koster 100 for meldeboka og 60kr for spilleboka, og anbefales
virkelig!
Velkommen til spilling i morgen!

 Ski Bridgeklubb
De spiller hver torsdag og det er ikke lenger forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp
Torsdag 30.9. spilte de en parturnering og Roar kom her litt over middels.

 NM for klubblag:
Klubben oppfordrer alle til å bli med i NM for klubblag. Man er garantert å få spille to kamper. Dersom begge
lagene er enige, kan man spille på Realbridge. Påmeldingsfrist er 9. oktober.
 Seriemesterskapet:
Helgen 6.-7. november, og 12. – 13. februar vil det bli arrangert seriemesterskap for 3. og 4. divisjon. Det er
bare å melde seg på med lag for 4. divisjon. Fristen her er i utgangspunktet 25. september.
Lagbridge er gøy!

 Ryddeliste:

 Meldesystem singelturnering:

I dag skal du spille med en makker du kanskje aldri har spilt med tidligere.
Da må dere ha meldeavtaler, slik at dere kan forstå hverandres meldinger.
Her er et sett basisavtaler. Dere kan legge til avtaler som gjelder spesielt for dere
♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥

Åpningsmeldinger: Har du min. 12HP+ skal du åpne meldingene.
Generelt: Du melder din lengste farge først. Med to 5-kortsfarger melder du den høyeste fargen først.
Med to eller tre 4-kortsfarger melder du den lavest rangerte fargen først.
For å åpne med 1♥/♠ må du ha min. 5 kort i fargen. Har du ikke min 4 kort i ♣/♦ eller 5 kort i ♥/♠ må
du åpne med den lengste fargen du har i ♣/♦. Hvis ♣/♦ -fargene er like lange, åpner du med 1♣.
Svar når din makker har åpnet meldingene på 1-trinnet i farge:
Med 0-5 Hp
Melder du PASS
Med 6-9 Hp
og støtte i makkers åpningsfarge melder du fargen på 2-trinnet
Med 6-9 Hp
Meld fargen på 1-trinnet, hvis det er melderom. Hvis ikke, meld 1NT.
Med 10-12 Hp
Meld din egen farge på 1- eller 2-trinnet, eller hopp med støtte i makkers farge.
Med jevn fordeling 4-3-3-3/4-4-3-2 – meld 2NT
Med 12+ Hp
og egen farge med 5+ kort, meld fargen på 2-trinnet
Med 12+ Hp
Med jevn fordeling 4-3-3-3/4-4-3-2 uten støtte i makkers åpning – meld 3NT
Med 12+ Hp

Med støtte (min 3-kort) til makkers åpning i ♥/♠ - meld utgang i fargen

Åpningsmelding 1NT lover 15-17Hp og jevn fordeling - 4-3-3-3/4-4-3-2/5 (♣/♦) -3-3-2.
Svar når din makker har åpnet meldingene med 1NT:
Med 0-15+Hp og 5+ kort i ♥/♠
Overfør ved å melde fargen under din farge (♦/♥)
Med 0-7 Hp uten 5+ kort i ♥/♠

Meld PASS

Med 8+ Hp med 4-kort i ♥/♠

Meld 2 ♣ (som ber makker melde 2♥/♠ med 4-kort i fargen)

Med 8-9 Hp uten 5+ kort i ♥/♠

Meld 2NT

Med 10+ Hp uten 5+ kort i ♥/♠

Meld 3NT

Åpningsmelding 2♦/♥/♠ lover min. 6 kort i fargen (2 av 3 honnører i fargen), men bare 6-10HP
Du svarer med 0 – 14Hp
Meld PASS
Du svarer med 15+Hp og min. 2-kort i makkers farge Meld utgang i fargen
Du svarer med 15+Hp uten 2-kort i makkers farge
Meld 2NT
Åpningsmelding 3♣/♦/♥/♠ lover min. 7 kort i fargen/6-10HP og 2 av de 3 høyeste honnørene i fargen
Du svarer med 12+Hp og støtte til en ♥/♠ åpning
Meld utgang i fargen
Du svarer med 12+Hp og honnør i makkers farge
Meld PASS/3NT (med stopper i øvrige
farger)
Du svarer med 0-12+Hp uten honnør i makkers farge Meld PASS

Åpningsmelding utgang i farge Sjansemelding
Svar: Meld PASS eller forsøk slem med tilpassing (2+-kort)i fargen og 12Hp+

Åpningsmelding 2NT lover 20-21Hp og jevn fordeling
Svar:
Med 0-10Hp og 5+ kort i ♥/♠
Overfør ved å melde fargen under din farge (♦/♥)
Med 0-4 Hp uten 5+ kort i ♥/♠

Meld PASS

Med 5+ Hp med 4-kort i ♥/♠

Meld 3♣ (som ber makker melde 2 / med 4-kort i fargen)

Med 5+ Hp uten 5+ kort i ♥/♠
Meld 3NT
Med 12+ Hp skal du normalt forsøke å melde slem

Åpningsmelding 2♣
lover 20+Hp – forteller ingenting om farge eller fordeling
Svar:
Med 5+Hp og 5+ kort i ♥/♠ Meld fargen (OBS. Dere skal i utgang)
Meld 2♦ - Som er en ventemelding som forteller om en svak

Med 0+4 Hp
hånd,

og ber makker fortelle mer om sin hånd

2♣ åpneren melder sin farge (min 5+)
eller 2NT med 22-24Hp
eller 3NT med 25+Hp
eller Utgang i sin farge
OBS! Du kan også svare 2♦, hvis du ønsker at makker skal fortelle mer om sine kort før
du viser hva du har av kort. Denne «ventemeldingen» benyttes gjerne når du har 5+Hp,
og du tror at det er best at makker skal bli spillefører.

Dobling av motpartens åpningsmelding i farge
Viser egen åpningshånd 12+Hp og benekter normalt egen 5+ kort i farge.
Hvis du dobler åpningsmelding og melder egen farge i neste melderunde, viser du 16+Hp
og min. 5+ i fargen.

Dobling av åpningsmelding 1NT
Viser egen 1NT-åpning - Makker svarer som han ville gjort etter åpning i 1NT.

Innmeldinger når motparten har åpnet:
Innmeldinger etter at motparten har åpnet viser at man gjerne vil være med å kjempe om
sluttkontrakten.
Innmeldinger kan også vanskeliggjøre meldingsforløpet for motparten, og gi makker et hint
om valg av eventuelt utspill.
Du kan melde din egen farge (5+ kort) på 1-trinnet med 8Hp+ (Obs! sjekk faresone)
Du kan melde din egen farge (5+ kort) på 2-trinnet med 12Hp+ (Obs! sjekk faresone)
Innmeldinger på 2- og 3 trinnet er sperremeldinger som viser 6-7 kort i fargen uten
honnørstyrke til åpning.

