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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

VI SPILLER PÅ NESODDEN VGS MED START KL 18:15.
IKKE KANTINEN!
 Fra redaktøren
Kantinen på VGS skal brukes til foreldremøte så vi skal spille i rom 206 i stedet for. Dette ligger inn
hovedinngangen på skolen og til venstre etter trappa. Vi setter opp lapper.

Det var 40 spillere som spilte singelturneringen, både rutinerte og ferske spillere. Selv om det ble litt kaotisk
da de som ville gå klokken 21 gikk, så ble det ikke for sent for de som spilte alle de 27 spillene.
Nå begynner Klubbmesterskapet og det går over 4 kvelder. De tre beste resultatene teller, men man er ikke
forpliktet til å stille opp flere kvelder. De kveldene man ikke kan vil man få 40%.
Bakerst ligger det et systemnotat som er en fortsettelse av meldingsbeskrivelsene som ble laget opp til
singeltureringen.

 Resultater fra klubbkvelden
Arild lå i tetsjiktet hele turneringen og vant til slutt en klar seier. Etter korreksjoner i siste runde viste det seg
at plassene bak ble litt annerledes enn det som opprinnelig ble annonsert. På 2. plass kom dermed Stein og
Elisabeth på 3. plass. Legg også merke til meget gode plasseringer av Kai og Turid.

 Terminliste høsten 2021

 NYTT OM OG FRA «B-gjengen»
Singelturneringa sist tirsdag var populær – og mange sa det var fint å bli kjent med flere av klubbens spillere.
Andre syntes det var litt stressende å spille med ny makker for hver runde.
I morgen kveld starter Klubbmesterskapet, og vi spiller i to grupper. Mesterskapet går over fire kvelder, der
de tre beste resultatene teller. Man trenger ikke å binde seg til å spille flere kvelder, så dersom man kun kan en
kveld er det helt greit.
I B-gruppa spiller vi 21 spill, og det kan være at klokka blir litt senere enn 21.
Opplæring – på kryss og tvers

I kveld, mandag 11. oktober, fortsetter vi opplæringen i små cellegrupper. Stein og Ane har en gruppe hver
med 4 personer. Vi kjører denne modellen en tid framover for å få mer innsikt i hva behovene hos de enkelte
medlemmene er, og hvilke opplæringsformer som passer best.
Har du lyst til å lære mer – så meld fra til en av oss i rekrutteringsutvalget (Stein, Per W, Ane, Mai Lis eller
Tor Erik) så finner vi en plass til deg. Vi baserer oss på den grønne boka – Grunnkurs om meldingene i
bridge.
Samtidig kommer vi til å fortsette å aktivt invitere dere til å spille, og å ordne makkere til dere når det trengs.
Si gjerne fra så snart som mulig om dere trenger makker.
Systeminnspill: Vi fortsetter serien 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!

 Drøbak Bridgeklubb
Drøbak BK har nå tenkt å starte opp igjen. Mer informasjon kommer!

 Ski Bridgeklubb
De spiller hver torsdag og det er ikke lenger forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp
Torsdag 7.10. spilte de en parturnering uten noen fra Nesodden som deltok.

 NM for juniorer
I helgen ble de spilt NM for juniorer i Trondheim og vinnere ble Marius Dalemark Austad - Ida Marie Øberg.
Agnethe og Sofie stilte fra Nesodden, men hadde ingen suksess denne gangen.

 NM for klubblag – SISTE FRIST:
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 16. oktober. Det er allerede to lag fra
Nesodden som har meldt seg på.
 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:

Gjenmelding av åpneren
Et viktig prinsipp i moderne bridge er at makkerparet skal utnytte meldetrinnene så godt de kan og gi
informasjon om de kortene de sitter med etterhvert. Du skal altså bare tolke hva din makker gir deg
av tilleggsopplysninger for hver melding han avgir.
Eks:
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Du sitter Syd og har åpnet med 1på følgende kort:
EKD
EKD8762
983
Makkers melding er naturligvis oppløftende, men tro ikke at dere har slem i kortene med en gang. Du
har med din åpningsmelding ”tvunget” ham til å fortelle at han har min. 6Hp og vise en farge på min.
4 kort.
Han kan ha:
KJ53
9753
D7542
Til sammen vinner dere neppe mer enn 8-9 stikk i ruter eller hjerterkontrakt.
Endrer vi litt på kortene:
8653
JT7532
J
E742
er kortene hans isolert sett ikke særlig sterkere, men på grunn av spesiell god tilpasning har dere nå
ganske sikkert 13 stikk i hjerterkontrakt, eller 11 til 13 stikk i ruterkontrakt – avhengig av
utspill/motspill.
I første melderunde utveksler dere ofte bare minimums-opplysninger. Det er gjerne i annen
melderunde du kan begynne å ane hvilket nivå sluttkontrakten skal være på, og hvilke farger som er
aktuelle som trumffarger.
Når du skal melde for annen gang, så skal du først og fremst være lydhør for hva makker har gitt av
informasjon med sin svarmelding.
Vær oppmerksom på at meldingen hans både forteller positivt om hvilke kort han har, men ofte også
benekter hvilke farger han ikke har fire kort i.
Eksempler:
Svar i farge på to-trinnet etter din åpning i 1NT, er en bestemt beskjed til deg om å passe. Du
skal bare løfte, hvis du har en ”kanon-hånd” med min 17hp, eller hvis motparten blander seg
inn i meldingsforløpet, og du mener det er fornuftig å slåss om å vinne sluttkontrakten.
Svaret 1NT på din åpning i farge, gir beskjed om en begrenset hånd med 6-9hp. Den gir videre
beskjed om at din makker ikke har fire kort i noen farge høyere en din åpningsfarge.
1 – 1NT
benekter altså mer enn tre kort i //
Åpner du i 1 / kan han naturligvis ha en lengre farge i en farge som er lavere rangert, men er
forhindret fra å vise den fordi han ikke har tilstrekkelig honnørstyrke til å melde på to-trinnet (10hp+)
Hvis makker har løftet din åpningsfarge ett trinn

F.eks 1  – 2  - gir han beskjed om tilpasning i fargen,
men at han bare har 6-9 hp. Du passer denne meldingen med
mindre enn 17Hp (eller du evt. kan høyne ett trinn med
svakere hånd, hvis motparten melder inn)
Eller: 1 – 2
gir samme beskjed, og viser gjerne en minimumshånd uten
andre meldbare farger, men med kløvertilpasning.
Du melder bare videre, hvis du har kort som beskrevet over.
Svarer makker på ett-trinnet i en farge der du også har fire kort, så er det naturligvis oppmuntrende,
men heller ikke mer. Husk at han med sin melding bare har sagt at han har min. fire kort i fargen og
min. 6 hp.
Det er imidlertid en grei leveregel at du skal støtte makker i hans svarfarge så snart som mulig, hvis
du har tilpasning i fargen.
Enkel støtte i makkers meldte farge - f.eks 1 - 1
Du melder 2  med min. 4 kort i fargen og max. 14hp.
Makker vil løfte til utgang med 10-16Hp, og søke etter en mulig slem med sterkere kort.
Hopp i makkers meldte farge - f.eks 1 – 1
Du melder 3  med min. 4 kort i fargen og 15 - 17hp
Makker vil løfte til utgang med 9 - 14Hp, og søke etter en mulig slem med sterkere kort.
Hopp til utgang i makkers meldte farge
Gir beskjed om at du har min. 4 kort i fargen og 18-19Hp
Gjenmeldinger med en svak åpningshånd.
En åpningsfarge kan gjenmeldes, hvis den inneholder flere kort enn du lovet i åpningsmeldingen.
Gjentar du åpningsfargen på to-trinnet, viser du en begrenset hånd (12-14Hp) og min 5 kort i fargen
(6 kort i spar)
Hopper du over et meldetrinn
Eks. etter 1  − 1  og så hopper til 3 i din neste melding,
viser du en sterk hånd med min 17Hp og min 6-kort i fargen
Du kan melde på to-trinnet i annen melderunde, hvis du har
12-14 hp og fargen er på min. 4 kort - og den er lavere rangert enn makkers svarfarge.
Eks. etter 1  − 1  eller 1  − 1 NT, kan du melde 2/ hvis du har 4 kort i fargen og max. 14hp.
OBS! Den forteller også at du har min 5-kort i hjerter, siden du meldte hjerterfargen først. Din makker
kan passe denne meldingen.
Hvis du melder 3/ viser du det samme, men at du har
min 15hp. Denne meldingen er samtidig krav for en melderunde

Hvis du har 12-14Hp og åpningsfargen din ikke kan gjenmeldes, og du ikke har en lavere rangert 4kortsfarge - melder du 1NT.
(Hvis makker har passet i åpning før det ble din tur til å melde, kan du passe hans meldte farge på
ett-trinnet med 3 kort i fargen)
Merk at etter 1  − 1  kan du ikke direkte få vist en -farge på fire kort på to-trinnet, hvis hånden din
er begrenset til 12 – 14hp.
Det vil være en såkalt reverse-melding og forutsetter at du har minimum 15Hp.
Du blir da tvunget til å melde 1 NT i annen melderunde for å vise begrenset åpning.

Hvis din makker fortsetter meldingsforløpet, og melder ny farge på to – trinnet, er det krav til deg om
å gi mer opplysninger om dine kort. Du kan da vise -fargen i din neste melding.
Hvis det ikke er aktuelt å gi støtte i makker meldte farge, skal du skal vise ny farge på ett – trinnet,
hvis det er plass til det og du har 12 - 17Hp. Eks. etter 1  − 1 , kan du melde 1  med fire kort i
fargen
Har du sterkere kort, skal du hoppe for å vise styrke og kreve svar fra makker. Meldingen 2 etter 1
 − 1 , viser at du har 18-19Hp og min 4 kort i spar. Meldingen er en reverse-melding og er krav for
en melderunde. Du krever altså at makker gir flere opplysninger om sine kort.
Svarhåndens meldinger i annen melderunde
Har makker vist ny farge på ett-trinnet, skal du støtte hvis du har tilpasning i denne fargen.
Enkel høyning vil vise min. 4-kort i fargen og 6-9Hp.
Eks: 1  − 1 
1−2
Hopp i fargen vil vise 10 – 12 Hp og være invitt til utgang.
Eks: 1  − 1 
1−3
Hopp til utgang i fargen vil vise 12 - 14Hp og minst 4-kort i fargen.
Eks: 1  − 1 
1−4
Normalt vil det være svarhånden som må passe på å kreve at åpneren fortsetter meldingsforløpet.
Vi har tidligere sagt at du kan svare åpneren på to-trinnet med en farge på min. 4-kort og min 10Hp.
Denne meldingen er samtidig krav for en melderunde og ber om at åpneren gir flere opplysninger om
sine kort.
Eks. når du svarer 2  etter at makker har åpnet med1 , krever det også at åpneren gjenmelder. (Du
kan imidlertid passe hans melding, hvis han ikke med sin melding krever at du fortsetter
meldingsforløpet).
Eks: 1 − 2
2 − ?
Her er din melding 2 krav for en melderunde. Åpnerens gjenmelding 2 er ikke krav til deg, og du
kan passe
Eks: 1 − 2
2 − ?
Her er din melding 2 krav for en melderunde. Åpnerens gjenmelding 2 er også meldekrav til deg
(reverse melding). Meldingen er også krav til utgang, siden du har vist min 10Hp og din makker min
15Hp. Til sammen har dere altså min 25Hp.
Du må melde, og gir makker tilleggsopplysninger om dine kort så ”billig som mulig”.
-Hvis du har 4-kort i spar, støtter du makker med å si 3
-Har du min. fire kort i kløver, sier du 3
-Hvis ruterfargen er på mer enn fire kort, melder du 3
-Har du min. 3 kort i , sier du 3 (makker kan ha 5-kort i )
-Hvis ruterfargen er på mer enn fire kort, melder du 3 
-Hvis ruterfargen ikke kan gjenmeldes og du ikke har noen
annen meldbar farge, melder du 2NT.
Merk at ingen av dere har lov til å stoppe meldingene før utgang er nådd.

