
Bridge på båten               Av Per Bryde Sundseth 

Noen av klubbens medlemmer var en tur i Danmark forrige helg for bridge og golf.  

Hurtigbåten fra Larvik var et godt alternativ med god mat og bridge om bord, og så 3 heile 

dager med golf i Hirtshals, Sindal og Frederikshavn og bridge om kvelden.  Knut Daffinrud ble 

nr.2 både i golf og bridge og vant sammenlagt.  Dessuten 

var han arkitekten bak et godt meldingsforløp på båten hjem. 

K 9 8   E 6 5          

E K 9 7 2   D          

D Kn 6   E K 10 8 5 3          

E 10 2   K 6 4 

Vi kan ha 5 kort major på NT-åpninger, og styrken er 15-17.  Da kan en åpne med 1 NT, men 

med en solid 5-kortsfarge og 17 p. oppvurderte jeg hånden til 18 p. og åpnet med 1 hj.  Knut 

meldte naturlig 2 ru, og jeg hoppet til 3 NT for å vise 18-19 p.  Knut kontrollmeldte da kløver 

K og jeg meldte 4 hj. som cuebid.  Knut fortsatte med 4 NT og svaret var det han håpet på, 5 

sp. som betyr 2 ess og trumf dame.  Det var ikke helt åpenbart at ruter var trumf, men en 

god regel er at sistnevnte ekte melding (2 ru.) er trumf ved bruk av Blackwood.  Knut ser nå 6 

ru.stikk, 2 kl.stikk og 2 ess, men makker må ha noe mer for sine meldinger, så han fortsatte 

med 5 NT for å vise at alle essene er på plass.  Uten konger ville jeg nå meldt 6 ru. Teoretisk 

kunne jeg for min 3 NT melding hatt 18 p. uten sp.K og hj.K, men med 2 konger og ru.Kn, 

avsluttet jeg da meldingsforløpet med 7 NT, og 13 stikk kunne raskt telles opp.  Hele 

meldingsforløpet: 

1     2             

3 NT    4             

4     4 NT              

5     5  NT              

7 NT 


