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Päätoimittajan kynästä
Uusi vuosi on alkanut uusien tuulien
puhaltaessa, kun SBL:n uusi Bridge
Rally sarja lähti lupaavasti käyntiin Turun
loppiaiskisoissa. Osallistujia oli todella
paljon ja tasoitus toimi mielestäni hyvin.
Kun tasoitusjärjestelmää suunniteltiin,
laskettiin jo pelattuja kilpailuja tasoitusjärjestelmän avulla uudelleen. Kuuden
lasketun kilpailun tuloksissa ei viime vuonna
olisi tullut yhtään tasoitusvoittajaa.
Tieto tasoituksista taisi kuitenkin parantaa
joidenkin tasoitusta saavien pelaajien tasoa,
sillä tällä kertaa tasoituspari voitti kilpailun
ja tasoitetut pelaajat pärjäsivät muutenkin
todella hienosti. Syynä saattaa olla myös se,
etteivät totutut kärkiparit olleet varautuneet
niin kovaan kilpailuun.
Barometrinä pelattavan kilpailun
tuloksia pystyi seuraamaan kilpailun
edetessä. Tasoituksista johtuen aika
moni uusi nimi sai nähdä nimensä
aivan tulosluettelon kärkipäässä. Hymyt
olivat herkässä. Toisaalta kärkilistoilla
normaalisti komeilevien parien on syytä

ottaa onkeensa ja kerätä kilpailutahtonsa
tulevissa osakilpailuissa.
Toivottavasti kilpailujen suosio
vain kasvaa. Seuraavat kaksi Rallykoitosta pelataan huhtikuussa. Pääsiäisenä
Jyväskylässä ja B-55 kisojen yhteydessä
Helsingissä. Olisi hienoa, jos Bridge
Areena saataisiin ääriään myöten täyteen
monen tasoisia pelaajia. Haastankin kaikki
kerhopelaajat osallistumaan oman alueenne
Rallyyn. Menestys saattaa yllättää!
Vuosi on tuottanut myös kaksi uutta
Suomenmestariparia. Seniorien kilvan
voittivat Martin Arle ja Jouko Paganus
ja avoimen Swiss Imps kilvan voittivat
kannessa juhlivat Ari Pöppönen ja Lasse
Utter.
Pian alkavat SM joukkuekilpailun
karsintavaiheet. Toivottavasti kilvasta tulee
tiukka ja jännittävä!
Helsingissä 11.2.2009
Hulda Ahonen

		
		
SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
				
HUHTIKUUSSA
			
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta 		
			
materiaalin mahdollisimman ajoissa, 		
mutta kuitenkin
		
ARTIKKELIT viimeistään 18.3.2009
		
ILMOITUKSET viimeistään 25.3.2009
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Kaksintaistelu
Heinz Guthwert

Kaksintaistelu on tarjouskilpailu. Kaksi paria tarjoaa kahdeksan jakoa. Kaksintaistelun
vetäjä arvioi eri loppusitoumukset pisteasteikolla 0-10. Jos jollekin loppusitoumukselle
ei ole annettu pisteitä, siitä saa saman pistemäärän kuin ylemmästä samanarvoisesta
sitoumuksesta, tai jos sellaista ei ole, nolla pistettä. Hyötyäksesi artikkelista mahdol
lisimman paljon tarjoa jaot jonkun partnerin kanssa ennen kuin luet artikkelin. Näin voit
myös verrata tulostanne kilpailijoiden tuloksiin. Tarjoamistanne varten kaksintaistelussa
esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle lehteen (paikasta ks. sisällysluettelo). Lehden voi taittaa tai nämä sivut ottaa irti lehdestä tarjoamisen helpottamiseksi.

Seppo Asikainen

Matti Holmsten
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Mestareiden Seppo Asikaisen ja Matti Holmstenin systeemi on esitetty tarkemmin
lehden numerossa 3/08.
Haastajien Raimo Raunton ja Jaakko Elokorven systeemi on luonnollinen evästettynä useilla konventioilla. Ristiavaus voi olla kolme korttia, jos jakauma on 4333.
Ruutuavaus lupaa neljä korttia. Avaukset lupaavat vähintään kymmenen pistettä. Alaväreihin on luonnolliset jatkotarjoukset limit-korotuksineen. Yläväriavaukset lupaavat
myös vähintään 10 pistettä. Pataväri on usein viisi korttia. Vain erittäin hyvällä värillä
avataan jakauma 4333 padalla. Yläväreihin 2NT on täyspelivaatimus Stenberg.
Sangiavaus lupaa 15-17 pistettä. Se saa sisältää 5 kortin ylävärin tai 6 kortin alavärin.
Jatkotarjouksina NT-avaukseen on two-way-Stayman. 2NT on siirto alaväriin ja kolme alaväriä lupaa inviitin värissä. Kolme yläväriä on huonohko slammivihje huonolla
värillä. 2♣ on vahva avaus, johon 2♦on joko negatiivinen tai rele-tarjous. 2NT lupaa
vähintään 5-5 alavärit.
2♦avaus lupaa 5-5 värit ja 5-10 pistettä tai AKQxxx ruutuväri. Jatkossa 2NT kysyy
avaajan värejä.
Kaksi yläväriä avaukset ovat heikkoja, joihin 2NT on kysely Ogust vastauksin.
2NT avaus on 20-22 pistettä ja tasainen. Vahvoihin 2NT tarjouksiin he jatkavat
Puppet-Stayman konventiolla ja siirtotarjouksilla (3♠ lupaa viiden kortin padan ja
neljän kortin hertan).
3NT avaus on Gambling, joka lupaa solidin seitsemän kortin alavärin. Sivussa voi
olla enintään yksi rouva.
4♣/♦- avaus on Namyats, luvaten n. 8,5 pelitikkiä ylävärissä. Avaus lupaa vähintään
hyvän seitsemän kortin värin.
Konventioita: Crowhurst, Splinter, yläväreissä Romex ja reverse-Drury. Kontrollitarjoukset voivat olla 1. tai 2. kierroksen varmistuksia. Sangipuolustuksena heillä on
Cappelletti. Michael´s Cue voi olla heikko tai vahva. Negatiiviset ja responsiiviset
kahdennukset 3♥ asti. RKCB yläväreihin 1-4/0-3 alaväreihin 0-3/1-4.

Raimo Raunto

Jaakko Elokorpi
BRIDGELEHTI 1/09
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1. Jakaja etelä,joka avaa 1nt (15-17), ei kukaan VAARASSA, imp

LÄNSI		 ITÄ
♠ K983
♠ A 10 5 2		
♥AQ
♥ J 10 7 2
♦94
♦K
♣A7654
♣QJ98
	Elokorpi

Raunto

Holmsten 	Asikainen

(1NT) pass 2♦ (1NT) pass
DBL
2NT
3♣
pass(2♦) pass
3♦
3NT
2♠
pass
4♠
pass

Heti kilpailun ensimmäinen jako toi haastajille selvän voiton. Mestareille jako tuotti
vaikeuksia, kun kahdennus sangiavaukseen
lupasi molemmat ylävärit. Vahvalla kädellään Matti päätti rankaisupassata. Onneksi
pohjoinen pelasti tarjoamalla kaksi ruutua,
mutta Matin vaisu kahden padan tarjous
päätti sarjan liian aikaisin. Haastajille sarja
sopi hyvin. Kaksi ruutua Raimolta lupasi
molemmat ylävärit, johon kaksi sangia kyseli lisää. Kolme ristiä lupasi minimivoiman
(9-11), johon kolme ruutua kysyi jakaumaa.
Kolme sangia lupasi 4-4 värit. Jaakko tyytyi
viisaasti täyspeliin.

PISTEET

4 pataa.............................. 10
3 ristiä/pataa....................... 6
5 ristiä................................ 5
4 ristiä................................ 4
1NT kahdennettuna............ 2
1 NT................................... 1
Tilanne:
Asikainen - Holmsten..........6,
Elokorpi - Raunto . ...........10,
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2. Jakaja POHJOINEN, EI KUKAAN vaarassa,
IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠AQ6
♠♥ 10 6 3 2
♥KQ9854
♦642
♦ A Q 10 9 5
♣742
♣AK
Elokorpi

2♥
4♥
5♠
pass

Raunto

1♥
3♠
5♣
6♥

Holmsten 	Asikainen

1♥
4♥
5♥

1♣
2♥
5♣
pass

Kuvittelin, tai ainakin toivoin, että edes
jompikumpi pareista selviytyisi tästä jaosta. Toive osoittautui liian optimistiseksi.
Mestareiden sarjan alku oli lupaava. Vahva
risti, johon Matilla oli mahdollisuus tarjota
maltillinen yksi ruutu, jolloin sarja olisi
mahdollisesti päättynyt ajoissa. Nyt kuitenkin yksi hertta lupasi paremman käden
6+ pistettä. Sitä seurasi kaksi luonnollista
tarjousta. Matti tyytyi täyspeliin, mutta
Seppo toivoi partnerilla olevan jotain padan
ulkopuolella ja tarjosi vielä cue-tarjouksen.
Matilla ei ollut lisättävää ja pari päätyi siedettävään sitoumukseen. Haastajille sattui
jaossa työtapaturma. Raimo otti riskin
tarjotessaan 3♠, jonka merkitystä ei oltu
sovittu. Jaakon mielestä se oli 5pataa ja
6 herttaa. Jaakko tyytyi täyspeliin, mutta
Raimo jatkoi vielä eteenpäin. Nyt Jaakko
tarjosi patakontrollinsa, jolloin pari päätyi
turhaan hakoteille.
PISTEET

4 herttaa........................... 10
5 herttaa............................. 6
3NT (LÄNSI).................... 5
4NT (LÄNSI).................... 3
6 herttaa............................. 2
Tilanne:
Asikainen - Holmsten........12,
Elokorpi - Raunto . ...........12,
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3. jakaja pohjoinen, joka avaa 1♠, jos mahdollista etelä tarjoaa 2♠, EI KUKAAN vaarassa, IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠ A J 10
♠85
♥4
♥A9865
♦ J 10 7 5 3
♦KQ984
♣AK72
♣9
	Elokorpi

Raunto

(1♠) 2♠
2NT
3♦
3♠
4♣
4NT
5♦
pass		

Holmsten 	Asikainen

(2♠) 3♦
pass

(1♠)pass
5♦

Molemmat kilpailijat selviytyivät tällä
kertaa hienosti. Mestareiden sarjassa Seppo
ei katsonut korttien riittävän Michaelsiin,
mutta kun Matti sitten astui areenalle kolmen tasolla hän katsoi aiheelliseksi hypätä
suoraan täyspeliin. Haastajien systeemissä
Michaels voi olla heikko tai vahva. Siten
2♠ vei heidät helposti par-sitoumukseen.
Tyylilleen uskollisena Jaakko vielä tiedusteli lisää. Se oli mielestäni hieman turhaa.
Loppujen lopuksi hänen täytyi kuitenkin
tyytyä alaväritäyspeliin.

4. Jakaja itÄ, kaikki vaarassa, PARIKILPAILU.

LÄNSI		 ITÄ
♠AJ98
♠KQ
♥J6
♥954
♦ Q 10 7 5
♦K64
♣986
♣AKQJ2
	Elokorpi

Raunto

		
1♣
1♦
2NT
3♠
3NT
pass 		

Holmsten 	Asikainen

2♣
2NT

1NT
2♦
pass

Ne, jotka pelaavat 15-17 sangiavausta
orjallisesti, avaavat 1x ja partnerin yhden
tason tarjoukseen hyppäävät 2NT, voivat
olla pulassa. Kysymys kuuluu, onko käsi
hyppysangin arvoinen? Seppo oivalsi
tämän hyvin avatessaan 1NT. Lännen
kädellä oli kutkuttavaa kysyä yläväriä,
mutta tällä kertaa pass olisi johtanut
hyvään sitoumukseen. Haastajien sarja
oli melkoinen yllätys. Myös Raimolla oli
mahdollisuus avata vain 1NT, mutta pistemäärästä johtuen hän päätyi avaamaan 1♣.
Nyt Jaakon olisi heikolla kädellään pitänyt
tarjota pataa suoraan, jolloin hänen ei olisi
tarvinnut enää 2 sangin jälkeen haikailla
yläväriosumaa. Nyt he valitettavasti ajautuivat toivottomaan sangitäyspeliin.
PISTEET

3 ristiä.............................. 10
4 ristiä................................ 8
1 sangi................................ 6
2 sangia/ruutua................... 5
3 sangia.............................. 4
3 ruutua.............................. 2

PISTEET

5 ruutua............................ 10
3 sangia.............................. 7
4 ruutua.............................. 5
4 sangia.............................. 5
Tilanne:
Asikainen - Holmsten........22,
Elokorpi - Raunto . ...........22,

Tilanne:
Asikainen - Holmsten........27,
Elokorpi - Raunto . ...........26,
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6. Jakaja ETELÄ, KAIKKI vaarassa, IMP.

5. Jakaja itä, P-E vaarassa, imp.

LÄNSI		 ITÄ
♠AQ973
♠♥94
♥AK653
♦KQ96
♦AJ87
♣42
♣A986

	Elokorpi

Raunto

Holmsten 	Asikainen

1♥		
1♦
1♠
2♣
1♠
2♥
2♦
3♦
3♦
pass
4♦
4♥
4♠
5♣
		
5♦
5♥
		
6♦
pass
Jako osoittautui hankalaksi. Mestarit
olivat eri mieltä vaatimustarjouksista. Alku
oli Canapé tyylinen luvaten vähintään viisi
herttaa. Holmstenin mielestä 3ruutua oli
vaatimus, koska heillä oli sopimus, että
2NT olisi ollut Lebensohl. Sepon mielestä
heillä ei ollut tämä konventio käytössä,
joten hän ymmärrettävästi passasi. Haastajien pitkässä sarjassa neljättä väriä seurasi
kuvaava kolme ruutua, jonka jälkeen neljä
ruutua sopi valtin. Neljän hertan cue-tarjouksen jälkeen lännen olisi pitänyt tyytyä
täyspeliin. Neljä pataa johti siihen, että
Raimo sai liian positiivisen kuvan partnerin
korteista ja jatkoi parin turhan korkealle.

LÄNSI		 ITÄ
♠KQ53
♠ -		
♥A
♥ J 10 8 7 5
♦Q975
♦K642
♣KQJ8
♣ A 10 6 2
	Elokorpi

		 1♣
		 1♠
2♦
3NT

1♥
2♣
2NT
pass

Holmsten 	Asikainen

2♦
3NT
pass

PISTEET

4 herttaa........................... 10
5 ruutua.............................. 8
3 herttaa............................. 6
4 ruutua.............................. 4
3 sangia.............................. 4
2 sangia.............................. 3
6 ruutua.............................. 3
Tilanne:
Asikainen - Holmsten........31,
Elokorpi - Raunto . ...........29,

2♥
4♥

Tällä kerralla molemmat parit epäonnistuivat täydellisesti. Mestareiden Marmic
konventio puri itseään nilkkaan, kun Matti
unohti systeemin hypätessään kolmeen
sangiin. Oikea tarjous olisi ollut 3♦. Kolme
sangia kertoi lyhyen ristin ja pari päätyi
toivottomaan täyspeliin. Haastajienkaan
sarja ei mennyt kovin hyvin kun kolmea
luonnollista tarjousta seurasi preferenssi
kahden tasolla, johon Jaakon olisi pitänyt
passata. Kaksi ruutua oli turha tarjous, jota
seurannut 2NT vei pelinviennin väärään
käteen. Jaakolla oli vielä mahdollisuus
tarjota kolme ristiä, mutta selvä ylitarjous
kolme sangia päätti sarjan.

PISTEET

8

Raunto

3 ristiä.............................. 10
3 ruutua.............................. 8
4 ristiä................................ 6
3 ruutua.............................. 5
2 sangia.............................. 4
3 sangia.............................. 2
5 ristiä................................ 1
Tilanne:
Asikainen - Holmsten........31,
Elokorpi - Raunto . ...........31,
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7. Jakaja länsi, KAIKKi vaarassa, imp.

8. Jakaja itÄ, i-l vaarassa, parikilpailu.

LÄNSI		 ITÄ
♠J92
♠AKQ8
♥A92
♥ 10
♦ Q J 10 7 6
♦98532
♣AK
♣ 10 4 3

LÄNSI		 ITÄ
♠KJ6
♠ Q 10 3 2		
♥ Q 10 9 4 3
♥AK8
♦K753
♦AQ92
♣A
♣J2

	Elokorpi

1NT
2♦
4♦
pass

Raunto

2♣
3♦
5♦

Holmsten 	Asikainen

1NT
2♣
2♦
3♦
pass		

Kun näkee molemmat kädet on aivan
selvää, että viiteen ruutuun on päädyttävä.
Mutta miten tämä käytännössä tapahtuu
onkin ihan toinen juttu. Se osoittautui
mestareille liian vaikeaksi. Heillä oli
eriävä käsitys Stayman sarjansa kolmen
ruudun merkityksestä. Sepon mielestä se
oli vaatimus ruutu- tai ylävärillä. Matin
mielestä se oli passattava tarjous. Myös
haastajien sarjassa oli outoja piirteitä.
Two-Way-Stayman sarjassa Jaakko yllätti
nostamalla kolmen ruudun inviitin minimeillä neljään. Ymmärrettävästi Raimo
korotti sitoumuksen täyspeliin.

	Elokorpi

Tilanne:
Asikainen - Holmsten........36,
Elokorpi - Raunto . ...........41,

Holmsten 	Asikainen

1NT
1NT
2♦
2♠
2♦
2♥
3♥
4♦
3NT
4♥
4NT
5♦
pass		
6♥
pass
Jälleen ongelmia mestareilla. Siirron jälkeinen 3NT oli todella outo ratkaisu singeli
ristillä. Kolme ruutua olisi ollut kuvaava
tarjous. Nyt Seppo katsoi tilanteen selväksi. Partneri halusi pelata vain täyspeliä, ja
tarjosi neljä herttaa. Haastajien sarja taasen
oli onnistunut. Two-Way-Stayman sarjassa
luonnollista kolmen hertan tarjousta seurasi
Raimolta neljän ruudun tarjous, joka näytti
3♥ ja neljä ruutua. Jaakon oli nyt helppo
tehdä ässäkysely, jonka jälkeen hyppy
slammiin oli selviö.
PISTEET

6 herttaa........................... 10
6 ruutua.............................. 7
5 herttaa............................. 5
6 pataa................................ 4
5 ruutua.............................. 2

PISTEET

5 ruutua............................ 10
4 pataa................................ 6
4 ruutua.............................. 5
3 pataa................................ 3
2 sangia.............................. 1

Raunto

Lopputilanne:
Asikainen - Holmsten 41 		
Elokorpi - Raunto 51
Kiitämme Seppoa ja Mattia osallistumisesta ja toivotamme heille myös jatkossa paljon menestystä pitkäaikaisessa
parikombinaatiossaan!
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Korttimatkalla maailman laidalle
Hulda Ahonen

Kärsin kamalasta lentopelosta.
Tästä johtuen pyrin välttämään lentämistä, jos se vain mitenkään on mahdollista.
Vaikka etäisyys Helsingistä Pekingiin on
noin 8000 kilometriä, totesin Suelle, että
jos naisjoukkueemme pääsee Kiinan älyolympialaisiin, niin sinne pitäisi mennä
junalla. Myöskään Sue ei pahemmin välitä lentämisestä joten totesikin lähes miettimättä, että matkaaminen junalla olisi
hienoa ja että näin ehdottomasti tehdään.
Siitä alkoi pitkä matkamme kohti älyolympialaisia. Joukkueemme päätti tehdä
kaikkensa, jotta reissu onnistuisi. Harjoittelimme, karsimme, voitimme ja taas
harjoittelimme. Toisinaan tuntui todella
raskaalta kun peli ei partnerin kanssa tuntunut sujuvan.
Yksi asia, mikä minulle varmistui tämän
parivuotisen matkan aikana, oli se, että
bridge on ensisijaisesti joukkue- ja paripeli. Yksilö voi olla kuinka hyvä vaan, mutta
se ei bridgessä riitä. On oltava hyvä partneri ja hyvä joukkuetoveri. Kilpaillessa
se on välillä hankalaa. Ei ole helppoa kannustaa partneria, joka tekee virheen ratkaisevalla hetkellä (Pia tietää tämän liiankin
hyvin). Harmistuminen on suuri. Toisen
parin kehno esitys on vaikea niellä ilman
typeriä kommentteja. Vaatii sitkeyttä ja aikaa saada joukkue toimimaan. Mielestäni
me bridgenpelaajat olemme liian harvoin
valmiita panostamaan siihen.
Välietappina matkallamme olivat Paun
EM-kilpailut, joissa petyimme kaikki
omaan suoritukseemme. Tunnelma oli val-

10

ju. Työtä oli aivan hurjasti ja motivaatiota
sai etsiä. Jatkoimme kuitenkin harjoittelua
ja joidenkin menestyksekkäiden kilpailujen ja onnistumisen tunteiden jälkeen olikin jo aika lähteä. Lähtiessämme tuntui,
ettemme olleet harjoitelleet lainkaan.
Minä ja Sue lähdimme tietysti koko
joukon ensimmäisinä. Junamatka läpi
Venäjän ja Mongolian kestäisi kahdeksan
päivää ja olimme varautuneet parilla ylimääräisellä totuttautumispäivällä Pekingiin tulon jälkeen. Olimme varautuneet
matkaan niin hyvin kuin vain pystyimme.
Matkalaukkuihin oli sullottu kuppeja ja
kippoja, lämpimiä vaatteita, kuppikuumaa
ja nuudeleita. Jokaisella oli oma linkkuveitsi ja taskulamppu. Mukana oli myös
iso kansiollinen vastustajien systeemilappuja. Meillähän olisi aikaa junassa käydä
ne kaikki läpi, vaikka kahteen kertaan.
Omat systeemiprujut ja tarjouslaatikko
olivat myös sullottuina laukun taskuun.
Matka alkoi Helsingin rautatieasemalta
saattajien kuivatessa kyyneleitään. Ero
kestäisi lähes kuukauden, joten tunnelma
oli sen mukainen. Matkaan lähdimme kolmen naisen voimin. Suen ja minun lisäkseni mukaan tuli paras ystäväni, bridgeä
taitamaton eläinlääkäri, Merja.
Tolstoi-juna kiidätti meidät läpi yön kohti
Moskovaa. Aluksi olimme hieman järkyttyneitä. Tolstoin hytit, vaikka olivatkin Aluokkaa, eivät olleet kovin mukavat. isot
pakaasimme eivät mahtuneet mihinkään
ja tilaa ei ollut nimeksikään. Minä majoi-
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Trans-Mongolian junareitti kartalla. Matka on todella pitkä.
tuin miellyttävän venäläisnaisen kanssa
ja tajusin heti ensimmäisen asian joka oli
aivan toisin kuin olin luullut. Täällä ei todellakaan pärjännyt englannilla. Yhteiset
hyttihetkemme olivat silti yllättävänkin
puheliaita. Hän puhui venäjää ja ranskaa
ja minä suomea, englantia, ja olematonta
ranskaani.
Moskovan aamu oli kuulas ja kaunis.
Raahasimme valtavat kapsäkkimme loputtomalta tuntuvan matkan viereiselle
juna-asemalle. Etsimme kyrillisin kirjaimin tehdyistä opasteista tavaroillemme
säilytyspaikkaa. Ihmisiä tungeksi joka
paikassa.
Moskova on suuri kaupunki. Siellä on
eduksi, jos sattuu ymmärtämään venäjää.
Me emme tietenkään ymmärtäneet, mutta onneksi Merja oli sentään ollut kaukaa
viisas ja opetellut kirjaimet ja auttavasti sanoja. Minun etuni oli se, että osaan
lukea karttaa ja suunnistan hyvin. Suen

hyvä puoli taas on se, että hän ei edes yritä
tuppautua suunnistamaan ja pysyy visusti
kyydissä. Moskovan tärkeimmät nähtävyydet ehti juuri ja juuri kiertää päivässä.
Illalla suuntasimme takaisin Jaroslavskin
juna-asemalle. Onneksi olimme varanneet
reilusti aikaa, sillä paikallisen ruokakaupan etsimiseen meni käsittämättömän
kauan aikaa. Kaupassa hamstrasimme vielä entisten ostostemme lisäksi lisää ruokaa
ja vettä. Ostoksemme painoivat kuin synti
ja meidän täytyi jotenkin saada myös matkatavaramme säilytyksestä junalle.
Miksiköhän aina pakataan liikaa? En voi
ymmärtää miten me saatoimme kuvitella
syövämme kuudessa päivässä 80 pussikeittoa. Voisimme tietysti, jollei meillä
olisi ollut varmuudeksi mukana myös
nötköttiä, nuudeleita (20 pussia), juustoa,
hedelmiä, leipää, mehuja, suklaata, tonnikalaa, puuroa (20 pussia) ja tietysti teetä ja
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kahvia. Tarkoituksemme oli syödä myös
ravintolavaunussa. Hullujahan me olemme.
Uskomatonta sitkeyttä osoittaen saimme raahattua roinamme junaan. Tämä juna
menisi Pekingiin asti. Hytit olivat Tolstoin
jälkeen positiivinen yllätys. Laukkumme
mahtuivat hyvin sänkyjen alle tehtyyn
tilaan ja pedit olivat päällekkäin, jättäen
hytin toiseen reunaan tilaa miellyttävälle
nojatuolille. Isosta ikkunasta ei vielä näkynyt muuta kuin Moskovan valot pimenevässä yössä.
Tällä kertaa Sue sai meistä hyttiseurakseen uuden matkatoverin. Brittilady, freelancertoimittaja Jane James istui porukkaamme kuin valettu. Saattaa kyllä olla,
että hänelle jäi suomalaisista hieman erikoiset muistot, mutta hauskaa meillä oli.
Pekingissä hän jopa kutsui meidät illalliselle upeaan Hutong-kotiinsa.
Trans-Mongolian junassa on oma, hieman
unettava tunnelmansa. Juna syö kiskoja

vaivuttavan kolahtelun tahtiin ja maisema
muuttuu hitaasti mutta varmasti. Ensimmäisten päivien kyräily kanssamatkustajien kanssa muuttuu tuttavuudeksi naapurien kanssa. Pysähdykset ovat kohokohtia,
joita odotetaan. Aikataulut heittelevät kun
ylitetään useita aikavyöhykkeitä. Junassa
eletään Moskovan aikaa, vaikka on selvää,
että kellonaika ja todellisuus eivät täsmää.
Kaiken kukkuraksi Sue eli Suomen aikaa,
joten kukaan ei koskaan ollut aivan varma
mitä kello oli.
Kellonaika on sikäli tärkeä, että ravintola aukeaa Moskovan ajan mukaisesti
yhdeksältä ja jos aikoo saada kahvinsa ja
mahdollisesti jotain muuta aamiaista kuin
pussikeiton tai nuudeleita, on ravintolassa
syytä olla ajoissa.
Toinen asia, mikä minulle matkan aikana selvisi, oli että Venäjä on todella suuri
maa. Se todellakin jatkuu, jatkuu ja jatkuu. Hinteliä kapearunkoisia koivuja on
Siperiassa silmänkantamattomiin. Uralin
ylitettyämme tajusin, että olemme vasta

Mongolialainen maisema Trans-Mongolian junasta nähtynä.
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alkumatkassa, vaikka olimmekin jo Aasian puolella.
Päivät kuluivat junan jyskyttäessä tasaisesti kilometrejä niellen. Bridgenpelaajia
emme junasta löytäneet, mikä sinänsä oli
yllätys, mutta pelikorttimme pääsivät kyllä käyttöön, kun Suen kanssa opetimme
Merjan ja Janen pelaamaan lupausta. Kovin hyvätasoinen ei korttirinkimme kuitenkaan ollut. Merja ja Jane eivät ymmärtäneet minun ja Suen tarvetta analysoida
jakoja ja mielellään vaan katsoivat mitä
kortteja heidän eteensä ilmestyi. Kaiken
pelaamisen jälkeen Merja vain totesi, ettei
ollut tajunnut kuinka hyviä minä ja Sue
olimme pelaamaan korttia. Mitäköhän
hän ajatteli? Olimme kuitenkin menossa
pelaamaan korttia älyolympialaisiin…
Jaoimme Suen kanssa vastustajien systeemilaput ja yritimme katsoa niitä läpi.
Jotenkin vain ohikiitävä maisema, milloin
joki, milloin ränsistynyt datža, käänsi katseemme pois tylsistä systeemilapuista. Oli
matkasta bridgellistä hyötyäkin. Sekä Sue
ja Raija, että minä ja Pia, pelaamme samaa
sangisysteemiä. Se on jostain syystä ollut
minulle erityisen hankala oppia. Onneksi
Sue on hyvä opettaja. Hän teki minulle
jakoja, joita sitten tarjosimme. Muistin
ilokseni lähes kaikki mahdolliset sarjat,
kunnes olimme jo miltei lopettamassa,
kun eteeni tuli seuraavanlainen siirtosarja:
1NT-2H*siirto pataan-2S-3S*” Tämähän
on systeemissämme vaatimus” muistelin.
Sue tarjosi seuraavaksi neljä pataa ja jako
vaikutti minusta selvältä. Kunnes Sue
huomautti, että olin luvannut viiden kortin ristisivuvärin ja täyspelivaatimuksen.
Kauhistuin… luin tarkkaan (taas) systeemimme sangiosion ja tapauksen jälkeen
muistan varmasti, että ylävärisiirron jälkeen kolme pataa lupaa aina viiden kortin
ristin.

Lohikäärmeet tuottavat onnea.
Pikkuhiljaa junan niellessä kiskoja alkoi maisema muuttua. Eräänä aamuna
heräsimme auringonnousuun Baikalilla.
Oikealla puolellamme näyttäytyi mahtava
lumihuippuinen vuoristo ja vasemmalla
puolellamme maailman syvin järvi vaaleanpunaisen auringon noustessa. Se oli
aika huikaisevaa.
Kyseinen osa matkaa tehtiin Buriatian
autonomisessa tasavallassa. En ollut koskaan kuullutkaan moisesta. Merjan poika
oli tosin jo ennalta nähnyt tämänkin paikan, tosin hän oli nimennyt sen Absurdistaniaksi. Ilmeisesti häntä hieman arvelutti
päästää äiti junalla toiselle puolelle maapalloa. Buriatian pääkaupunki Ulan Ude
jäi taakse samalla kun maisemat muuttuivat täysin puuttomaksi heinikkoaavikoksi.
Jännittävän, paljon paperien täyttöä sisältäneen rajanylityksen jälkeen, saavuimme
Mongoliaan.
Mongolia oli matkan osista mielestäni vaikuttavin. Mongoliassa ei ole puita.
Kumpuileva ruohoaava jatkuu silmän
kantamattomiin. Laiduntavat eläinlaumat
täplittävät näkymää paimentajiensa jurtta-
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Suomen joukkueiden edustajia viettämässä vapaapäivää Kiinan muurillla.

asumusten lähistöillä. Ainoa, mikä on aidattua, on junarata.
Trans-Mongolian junassa on aina käytössä paikallinen ravintolavaunu, joten se
vaihdetaan aina maan rajoilla. Meillekin
jäi hieman epäselväksi mitä valuuttaa siellä milloinkin hyväksytään, mutta totesimme, että kaikki neljä, ruplat, eurot, dollarit
ja yuanit kävivät kaupaksi.
Junamme jyskytti hiljalleen ylöspäin
kumpuilevia rinteitä Mongolian tasangolle. Kaikki odottivat Gobin autiomaata.
Olimme jo nähneet auringonnousun Baikalilla ja matkan ehdoton must olisi nähdä
myös auringonlasku Gobissa. Autiomaa
sinällään ei ole kovin mielenkiintoinen.
Hiekkaa ja tupasheinää on silmän kantamattomiin. Jotain eläinten luurankoja makasi radan varressa suurien petolintujen
tarkkaillessa maisemaa sähköpylväiden
päistä. Se mikä junassa sai autiomaan tuntumaan todelta, oli hiekka.
Täydeltä terältä paistava aurinko läm-
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mitti junamme vaunut läkähdyttäviksi
ja avasimme tietysti käytävän ikkunan.
Yhtäkkiä koko junavaunu oli täynnä hienoa hiekkapölyä. Kaikki vaunussa oli
muuttunut harmaaksi. Ymmärrettävästi
vaunuvahtimme, herttainen ja pitkä Kiinalaispoika, Simon, halusi sulkea kaikki
ikkunat. Lohdutukseksi pidimme Merjan
kanssa säilykehedelmäkutsut Suelle ja
Janelle hytissämme. Jane tosin oli hyvällä
tuulella muutenkin, voitettuaan vetomme
siitä kuka näkee ensimmäisenä kameleita.
Jane voitti itselleen toiseksi viimeisen Fazerin suomisuklaapatukkani.
Seuraavana yönä ylitimme jälleen yhden,
ja nyt viimeisen, rajan. Olimme saapuneet
Kiinaan.
Kiinassa kaikki oli viljeltyä ja järjestyksessä. Selvästi kotiinsa kaivannut Simon
intoili käytävällä ja osoitteli eri paikkoja
ja patisti minua valokuvaamaan kaikkea.
Hänen mielestään missään ei ollut yhtä
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kaunista. Onnistuimme jopa kuvaamaan
Kiinan muurin joka seurasi matkaamme
jonkin aikaa laakson laidalla.
Juna saapui Pekingiin noin kello kahdelta iltapäivällä. Vaikka matkan aikana
olimme yrittäneet siistiytyä laavuaarissa
kylmän veden turvin, olimme todella likaisia. Kaipasimme suihkuun ja syömään.
Kahdeksan päivän junamatka on myös
varma tapa saada jalkansa turpoamaan.
Likaisina, väsyneinä ja kävellen kuin norsut, ronttasimme tavaramme ulos junasta,
josta oli tullut jo lähes koti.
Pekingiin saapuminen oli kokemus sinänsä. Ihmisiä oli joka paikassa. Juna-asema
oli piiritetty ihmisillä. Aluksi emme olleet
päästä ulos, mutta ilmeisesti kiinalaiset
ovat tottuneet valtavaan ihmismassaan
ympärillään ja jotenkin eteemme aukesi
polku tuhansien ja taas tuhansien ihmisten joukon läpi. Maksettuamme aivan liian paljon pimeälle taksille (joka oli ainoa
jonka löysimme), matkustettuamme sillä
neljän kilometrin matkaa yli tunnin, pääsimme vihdoin hotellillemme. Se nautinto,
jonka tuosta ensimmäisestä matkanjälkei-

sestä suihkuhetkestä sai, oli jo itsessään
koko tuon matkan arvoinen.
Matka oli ohi ja itse koitos vasta edessä.
Nautiskelimme Pekingin ruoista ja nähtävyyksistä vielä kolme päivää hotellista
käsin, ennen kuin siirryimme olympiakylään ja rupesimme pelaamaan. Pelasimme
alkusarjassa lohkossa F, jossa oli 18 maata ja jossa tavoitteemme oli päästä viiden
parhaan joukkoon. Tiesimme tavoitteen
erittäin kovaksi, mutta uskoimme, että se
olisi mahdollinen.
Uskomatonta kyllä junassa vastaan tullut
sangisarja tuli vastaan heti ensimmäisessä
ottelussamme. Partnerini avasi 1NT (1214) ja minulla oli kortit:
♠ A 9 ♥ K T 9 8 7 ♦ 7 ♣ K Q T 9 5. Mietin
mihin nämä riittäisivät. Vaikka partnerini
oli avannut vain heikolla sangilla, oli korteissa mielestäni pelivoimaa, joten suunnittelin tarjoavani ensin siirron kahteen
herttaan ja sitten tarjoavani kolme pataa
näyttäen viiden kortin ristivärini. Usein
oikea pelimme saattaisi olla jopa ristipeli.
Tarjosin kaksi ruutua ja odottelin kelkkaa

Pelipaikat Pekingissä oli aivan omaa luokkaansa. Kuvassa bridgen naisten, avoimen ja senioreiden pelipaikka. Junioreita oli niin paljon, että he pelasivat muualla.
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toiselta puolelta. Partnerini, kuten niin
usein, pilasi kuitenkin suunnitelmani. Hän
oli tarjonnut kolme herttaa kahden sijasta.
Sopimuksemme mukaan se lupaa vähintään neljä herttakorttia, mutta vain minimivoiman.” Hmm… partnerillani (jonka
mielestä 11 on usein 12 pistettä) ei varmasti ole enempää kuin 12 pistettä”. Mietin aikani ja päädyin positiivisena ajattelijana yrittämään slammia. Jos partnerillani
olisi ristissä iso kuva, voisi 12 tikkiä järjestyä helpostikin. Tarjosin 3 pataa, joka
oli cue-tarjous, johon partnerini ilahdutti
minua neljän ristin cue-tarjouksella. Tietäen, ettei meillä ollut kovin paljon voimaa, päätin kuitenkin kysyä vielä ässien
määrän.
Ässät riittivät ja tarjosin Pian kuuteen
herttaan. Ruutuässä aloituksen jälkeen toivottelin tapani mukaan partnerilleni onnea
ja totesin, että hän tarvitsisi sitä. Pia vain
totesi hyväntuulisesti, että ei tämä mikään
kovin huono slammi ole ja otti 12 tikkiä.
Koko jako:
♠K876
♥5
♦AKJT9
♣843
♠Q5
♠A9
N
♥AQ632
♥ K 10 9 8 7
W
E
♦653
♦
7
S
♣A72
♣KQT95
♠JT432
♥J4
♦Q842
♣J6
Laskennassa joukkuetoverimme olivat ikionnellisia, kun emme menettäneet
imppejä jaossa, sillä he olivat kilpailleet
sarjassa ja täydeksi yllätyksekseen ajaneet
vastustajansa kuuteen herttaan, tarjoamalla viisi pataa viiden hertan päälle. Ensim-

16

Kielletyn kaupungin temppelit tekevät
vaikutuksen.
mäinen ottelumme päättyi lupaavasti 1911 Tanskaa vastaan.
Alkusarjan edetessä huomasimme kuitenkin taistelevamme kärkisijoista. Loppujen
lopuksi kohtasimme viimeisenä maana
kotimaa Kiinan nimivahvan joukkueen.
Varmistimme lohkovoittomme voitolla
Kiinasta numeroin 24-6.
Se tuntui uskomattomalta. Joukkueemme ilmeet olivat sellaisen varauksettoman ilon ja tunteen valtaamat, etten usko
sellaista enää koskaan näkeväni. Valitettavasti hyvä vireemme ei enää riittänyt
ensimmäistä pudotuspeliä pidemmälle ja
putosimme Turkkia vastaan. Tunteet olivat nyt päinvastaiset. Nälkä kun kasvaa
syödessä.
Minulla on lentopelko. Takaisin joutuisin
kuitenkin lentämään ja vieläpä yksin, kun
Suen koti-ikävä kasvoi niin suureksi, että
hän hankki uudet lentoliput ja lähti kotiin
jo suunniteltua aiemmin. Onneksi bridgeä
pelataan kaikkialla. Lentokentällä totesin,
että rakkaan naapurimaamme, Viron joukkue oli palailemassa kotiin. He lensivät
Helsingin kautta. En joutunutkaan lentämään yksin.
Parasta tässäkin matkassa oli kuitenkin
kotiinpaluu. Kuten Simonin, niin minunkin mielestäni kotimaa on kaikkein kaunein.
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BRIDGE LEHDEN
ILMESTYMISAIKATAULU
2009
Vuonna 2009 ilmestyy 5 Bridge Lehteä, joista yksi on
kaksoisnumero, jotka postitetaan viimeistään:
			
1. nro:1 Helmikuu			
20.2.0009
2. nro:2 Huhtikuu
24.4.2009
3. nro: 3 Heinäkuu			
3.7.2009
4. nro:4-5 Syyskuu
11.9.2009
5. nro: 6 Joulukuu
4.12.2009
Artikkelien ja ilmoitusten jättö toimitukseen viimeistään:
				
Artikkelit: 		
Ilmoitukset:
1.
2.
3.
4.
5.

Helmikuu		
Huhtikuu 		
Heinäkuu		
Syyskuu 		
Joulukuu 		

21.1.2009 		
18.3.2009 		
3.6.2009 		
12.8.2009 		
4.11.2009 		

28.1.2009
25.3.2009
10.6.2009
19.8.2009
11.11.2009

HUOMIO: Kaikki artikkelit on lähetettävä sähköisessä muodossa ja
mahdollisimman valmiina. Kuvien ja ilmoitusten on myös oltava sähköisessä muodossa.
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Lösningen på Julnöten
Heinz Guthwert

♠65
♥732
♦ Kn 10 4
♣ Kn 9 8 6 3

♠ Kn 10 4
♥65
♦D653
♣E742
♠732
N
♥ E K D Kn
W
E
♦E987
S
♣ D 10
♠EKD98
♥ 10 9 8 4
♦K2
♣K5

Mot 4 spader spelade Väst ut ruterknekt.
Bordet lägger lågt och Öst ingriper med
esset och skyndar sig att vända med en trumf. Syd vinner trumfvändan med esset,
avblockerar ruterkungen och spelar tre
ronder klöver till högstöld på handen. Öst
måste saka en hjärter, eftersom allt annat
är direkt fatalt. Syd ger bort en hjärter till
Öst, tar trumfvändan på bordet och spelar
den fjärde klövern i detta läge:
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♠–
♥ 7  3
♦ 10
♣ Kn 9

♠ Kn
♥65
♦D6
♣7
W

N
S

E

♠7
♥EK
♦98
♣–

♠D9
♥984
♦–
♣–
Öst har inte råd att saka något kort. Om
han lägger en hjärter, stjäl spelföraren lågt
och godspelar två hjärterstick för hemgången. Om Öst kastar en ruter, stjäl Syd
högt, spelar bordet in med spaderknekten
och mumsar i sig två ruterstick. Det hjälper inte heller Öst att stjäla med sin spaderhacka på fjärde klövern. Syd får då helt
enkelt sin hjärterstöld på bordet till slut.
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BRIDGE-55:n
MP-mixed
BRIDGE-RALLY
MP-IMP-pari
24.-26.4.2009
				
PELIPAIKKA:				
BRIDGE AREENA, PERTTULANTIE 6, HELSINKI
PELIOHJELMA:
Perjantai 24.4. klo 18.00 MP-mixed
		
* kilpailumaksu 15 EUR/pelaaja
Lauantaina 25.4. klo 11.00 RALLY-TASOITUS-barometri
		
* kilpailumaksu 20 EUR/pelaaja
		
* ennakkoilmoittautuminen torstaihin 23.4. mennes		
sä SBL:n kotisivujen ilmoittautumisohjelmaan
Sunnuntaina 26.4. klo 10.00 MP-IMP-parikilpailu
		
* kilpailumaksu 15 EUR/pelaaja
KILPAILUNJOHTO:
Kauko Koistinen
BRIDGE-RALLYN
*lähimmäksi 55% osunut pari
SAA ERIKOISPALKINNON!

Tervetuloa!
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SM-parifinaali 2008
Kauko Koistinen

JAKO 14
E/-

Onnelliset voittajat.
Muutamana edellisenä vuotena SM-parifinaalin osallistujamäärää oli nostettu n.
60 pariin, minkä vuoksi kilpailumuotokin
piti muuttaa ”vihreä hissi” -tyyppiseksi,
missä kaikki parit eivät kohtaa toisiaan.
Kun parifinaalista kiinnostuneiden pelaajien määrä on viime vuosina hiipunut,
tämä on merkinnyt kuitenkin sitä, että piirikarsinnoista on lähes kaikki halukkaat
päässeet mukaan loppukilpailuun. Niinpä
SBL:n hallitus päätti viime vuonna rajata
finaalin osallistujamäärän 36 pariin, minkä vuoksi myös piireissä jouduttiin todella
taistelemaan jatkopaikoista ja muutamille
entisille mitalisteille tie nousi jo karsinnoissa pystyyn. Pienemmän parimäärän
vuoksi myös kaikki parit kohtasivat toisensa, kolme jakoa kierrosta kohden.
Kilpailusta järjestettiin myös reaaliaikainen seuranta BBO-raamaan, missä seurattiin johtopaikalla olevan parin pöytää.
Onnistuimme Clasin kanssa nousemaan
tähän pöytään jo kolmannella kierroksella
ja vastustajiemme myötämielisellä avustuksella pysyimme tässä pöydässä myös
kisan loppuun asti.
Viidennellä kierroksella kohtasimme
edellisvuoden pronssimitalistit, Kari Noposen ja Mikko Toivosen.
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♠ J63
♥ 87
♦ QJ85
♣ AKQJ

♠ K72
♥ Q3
♦ K763
♣ 10873
W

N
S

E

♠ Q98
♥ AK9642
♦♣ 9642

♠ A1054
♥ J105
♦ A10942
♣5

Länsi Pohjoinen Itä
Koistinen Toivonen Nyberg
		
1♥(1)
1NT(2) pass
3♥(3)
4♥
pass
pass

Etelä
Noponen
pass
pass
pass

(1) 8-11 ap, 4+ herttaa.
(2) 4+ ristiä, voima rajoittamaton.
(3) 6+ herttaa ja ristituki.
Kari aloitti ruutuässällä, Clas varasti, otti
kaksi korkeaa herttakuvaa sekä jatkoi ristiä. Kari jätti korrektisti varastamatta toista ja kolmatta ristikierrosta, mutta Clas
varasti ruudun käteensä ja istutti etelän
kiinni valtilla. Nyt Karin mikä tahansa
kääntö antaa pelinviejälle kymmenennen
tikin. Sitoumuksen saisi kotiin myös oikealla pata-arvauksella, mutta onhan tietenkin parempi antaa puolustajien tehdä
tämä arvaustyö pelijnviejän puolesta.
Seuraavalla kierroksella oli slammijako,
missä vain yksi pelinviejä onnistui tehtävässään.
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JAKO 17
N/-

Mikko Toivonen
♠ 1073
♥ K9763
♦8
♣ QJ63
W

N
S

E

♠ AK95
♥ AJ5
♦ A4
♣ AK75
Miten käsittelisit valttivärin kuudessa
hertassa, kun itä aloittaa ruudulla? Onko
oikein pelata ensin herttaa kuninkaalle
siltä varalta, että lännellä olisi rouva singelton? Näin tehtiin useimmissa niissä
pöydissä, joissa oltiin päädytty herttaslammiin. Tämä ei kuitenkaan ole oikea
linja. Jos lännellä on rouva singelton,
menettää pelinviejä kuitenkin yhden valttitikin, kun idän kymppi neljäs edustaa
yhtä valttitikkiä. Kuninkaan pelaaminen
on väärin silloin, kun lännellä on Q10xx,
milloin hän saa kaksi valttitikkiä ja peli
päätyy useimmiten kahteen pietiin yhden sijasta. Tällä kertaa kuninkaan pelaaminen kostautui, kun idällä oli rouva

singelton. Jos pelinviejät olisivat tulleet
ruutukupilla käteensä ja pelanneet pienen
hertan kohti pöytää, olisi lännen 10842 ollut maskattavissa ulos - kaksitoista tikkiä.
Ne pelinviejät, jotka yrittivät ruutuässän
jälkeen tulla ristillä käteensä, saivat kylmän suihkun niskaansa, kun länsi varasti
tikin korteilla QJ42 10842 K10762, eikä
patamenevää voinut tämän jälkeen enää
välttää. Saimme jaossa ansiotonta arvonnousua, kun pelinviejä ei löytänyt oikeata
valtin käsittelyä, valttimattasi itsensä päätyen jopa kolmeen pietiin antaen meille
täydet 34 pistettä. Onnekkaita jaossa olivat myös Noponen ja Toivonen, jotka päätyivät periaatteessa huonoon sitoumukseen kuuteen sangiin, mitä vastaan länsi
lähti epäonnekseen pienellä hertalla eikä
pelinviejän tekniikka päässyt koetukselle.
Epäonnekkaimmat jaossa olivat Kalervo
Aro ja Olli Manni, jotka löysivät periaatteessa parhaan sitoumuksen, kuusi ristiä,
mikä kuitenkin valtin 5-0 jakautuman jälkeen päätyi kahteen pietiin.
Kierroksella kahdeksan oli seuraava
osamerkintäjako, missä pahimmat kilpakumppanimme Matti Niemi ja Jorma Valta onnistuivat saamaan 29/34 pistettä.
JAKO 22
E/EW
♠ 84
♥ AQ94
♦ 1054
♣ Q652
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♠ A732
♥ KJ
♦ K9
♣ J9843
W

N
S

E

♠ KQ1065
♥ 1073
♦ J7
♣ A107

♠ J9
♥ 8652
♦ AQ8632
♣K
jatkuu sivulla 24...
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BRIDGE-RALLY
I
TURUSSA
SBL:n Rally Sarja lähti upeasti käyntiin Turussa Loppiaisena. Kilpailuun osallistui 59 paria ja voitto meni tällä
kertaa Saloon. Onnea kaikille menestyjille! Kuvassa voittajapari.
TULOSLISTAN 15 PARASTA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

22

Börje Salonen - Birger Salonen
Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen
Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen
Tuula Fredriksson - Saga Blomqvist
Leena Torkki - Pirjo Marela 		
Reijo Haartola - Nikolai Kaplitsnoi
Jarmo Laakso - Arvo Priimägi 		
Meri Korhonen - Veijo Nikkanen 		
Timo Linnossuo - Jari Böling 		
Outi Rahi - Olli Rahi 			
Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva
Marko Jaakola - Aku Nieminen 		
Sanna Kitti - Milko Nuutila 		
Pasi Lehmus - Kurt-Erik Häggblom
Jouko Kankaanpää - Lassi Laine 		
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1505.1
1501.9
1482.9
1479.3
1473.6
1418.5
1400.4
1399.5
1391.1
1381.1
1348.3
1340.4
1319.8
1315.9
1309.8

61.1
61.0
60.2
60.0
59.8
57.6
56.8
56.8
56.5
56.1
54.7
54.4
53.6
53.4
53.2

4.0
2.5
1.6
1.2
0.9
0.7
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1

SBL:n
BRIDGE-RALLY SARJA
2009
JATKUU

II Jyväskylä Pääsiäisbridge
III Helsinki B-55 			
IV Tampere Tammerbridge
V Lappeenranta 			
VI Hanko 					
VII Salo 					

12.4.2009
25.4.2009
13.6.2009
12.7.2009
26.7.2009
6.9.2009

SBL:n
BRIDGE-RALLY SARJASSA MUKANA:
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...jatkoa sivulta 21
Länsi Pohjoinen Itä
Valta		
		
pass
pass 1♣
1♠
pass 1NT
pass
pass

Etelä
Niemi
pass
DBL
pass

Itä aloitti patakuninkaalla sekä -rouvalla
ja Jorma laistoi oikeaoppisesti myös toisen kierroksen. Jos hän olisi ottanut toisen
patakierroksen ässällä, hän joutuisi ottamaan kuusi ruututikkiään, mikä kiristäisi
kättä ja pelinviejä joutuisi tyytymään seitsemään tikkiin. Kun Jorma laistoi toisen
patakierroksen, itä jatkoi herttaa lännen
ässälle ja kahdeksan tikkiä oli valmiina,
tuloksena 29 pistettä. Olisiko parempi
puolustus ollut ottaa kolmanteen tikkiin
ristiässä ja jatkaa herttaa lännen ässälle,
minkä jälkeen pikkuristikääntö merkitsisi
puolustukselle kuutta tikkiä, jos pelinviejä
arvaisi väärin ? Ei, koska pelinviejä tietää
idälle KQ1065 -padan. Jos hänellä tämän
lisäksi olisi AQ-ristiä, hän olisi avannut
tarjoussarjan yhdellä padalla eikä pelinviejä arvaa tilannetta väärin vaan pelaa
ristisotamiehen ja ottaa täydet 34 pistettä.
Etumatkamme Mattiin ja Jormaan nähden
kasvoi kuitenkin muutaman pisteen verran tässä jaossa.
Länsi Pohjoinen Itä
Koistinen		
pass
pass 1♠
pass
pass pass
pass

Etelä
Nyberg
1♥(1)
2♦(2)

(1) 8-11 ap, 4+ korttia.
(2) 4+ herttaa ja 5+ ruutua.
Länsi aloitti valtilla, Clas voitti tikin käteensä ja jatkoi ristikuninkaalla idän ässälle. Tämä jatkoi valttia pöydän kuninkaalle,
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minkä jälkeen Clas jatkoi ristisotamiehellä
sakaten kädestään padan. Patajatko voitettiin pöydän ässällä, risti varastettiin vahvaksi, eikä valtinpoiston jälkeen herttaa
voinut arvata väärin. Tuloksena 10 tikkiä
ja jaettu toppi.
Myötämäkemme jatkui heti seuraavalla
kierroksella.
JAKO 25
N/E-W
♠ 986
♥ 9654
♦ A7
♣ A532

♠ A43
♥ Q8
♦ J65
♣ K10864
♠ KQ7
N
W
E ♥ 10732
♦ 10932
S
♣ J9
♠ J1052
♥ AKJ
♦ KQ85
♣ Q7

Useimmissa pöydissä etelä avasi yhdellä
sangilla ja pohjoisen kolme sangia päätti
sarjan. Clasin pelaamaa sangitäyspeliä
vastaan Olli Manni aloitti pienellä hertalla, jonka Clas voitti käteensä. Ristirouvan
Olli sujuvasti laistoi, minkä jälkeen Clas
jatkoi ristiä kuninkaalle pudottaen Kalervo Aron sotamiehen. Kun Olli ei löytänyt
ristiässän jälkeen patakääntöä, Clas sai
peräti 11 tikkiä ja kerran jaetun topin, kun
idän oli lopussa pakko luopua yhdestä tärkeästä ruutuhakusta pitääkseen molemmat
patakuvansa.
Oliko Clasin ristinkäsittely oikeaoppinen? Kyllä. Jos risti on 3-3, kysymyksessä
on 50/50 -arvaus. Jos taas idällä on A9dubbelton, maski on periaatteessa oikein,
mutta pelinviejä joutuu menettämään
kuitenkin tikin ristisotamiehelle. Yhdellä
ristimenevällä 4-2 jakautumista pelinviejä
selviää vain, jos idällä on J9-dubbelton.
Jari Bäckströmiä ja Arttu Karhulahtea
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vastaan NS tyytyi kahden sangin sitoumukseen etelän kädestä. Pelinviejä otti
Artun herttalähdön ässällä ja jatkoi ristirouvalla, jonka Arttu otti ässällä Jarin sakatessa sotamiehen! Patajatkon pelinviejä
laistoi Jarin rouvalle ja tämä jatkoi herttaa
kuninkaalle. Pelinviejä jatkoi ruutua sotamiehelle ja sitten käden rouvalle, minkä
Arttu voitti ässällä ja jatkoi pataa pöydän ässälle. Kun pelinviejä pelasi ruutua
kuninkaalle ja maskasi seuraavaksi ristiä
kahdeksikolla, oli Jarin vuoro levittää loput tikit! Kaksi pietiä ja kerran jaettu toppi.
Lauantai-illan lähestyessä loppuaan, neljännellätoista kierroksella kohtasimme
toisena olevat Matti Niemen ja Jorma Vallan. Seuraavan jaon haluaisin mielelläni
unohtaa, mutta parempi etten, koska virheistä kuulemma oppii.
JAKO 41
N/E-W
♠9
♥J
♦ K76543
♣ 98762

♠ K752
♥ K3
♦ A3
♣ QJ1043
♠ QJ1083
N
♥ 1054
W
E
♦ QJ109
S
♣5
♠ A64
♥ AQ98762
♦8
♣ AK

Kuten näkyy, niin sangipelissä on otettavissa suorat 15 tikkiä. Seitsemässä pöydässä oltiin päädytty isoslammiin, kuudessa pikkuslammiin ja neljä kertaa oltiin
nöyrrytty täyspelitasolle. Tulevien mestareiden työnäyte:

Arttu Karhulahti

Länsi Pohjoinen Itä
Valta Koistinen Niemi
1♣(1) pass
pass 1♠(3) pass
3♦
pass
pass
pass pass
pass

Etelä
Nyberg
1♦(2)
2♦(4)
3♠

(1) 12-16 ap epätasainen tai 15-17 tasainen.
(2) 0-7 ap tai 12+ap.
(3) 12-16 ap, 4+ ap, voi olla pitempi
alaväri.
(4) Vähintään viisi korttia herttaa.
En tuntenut oloani kaikkein parhaimmaksi, kun BBO-raamassa kaiken kansan silmien edessä pelaan kolmea pataa kahteen
pietiin, kun seitsemän sangia ja herttaa
ovat seisovia kotipelejä. Mitä tarjoussarjassa oikein tapahtui? Clas tarkoitti kolmen
padan tarjouksen täypelivaatimukseksi,
kun taas itse otin tarjouksen kilpailevana 6-7 ap:n kädellä. Tämä tarjoustilanne
tuli sovittua illan jälkipeleissä, joten juuri
tämänlaista katastrofia ei meiltä (toivottavasti) tulla vastedes näkemään.
Sunnuntaiaamun ensimmäisellä kierrok-
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sella nähtiin jako, missä oli useita eri kiristysteemoja.
JAKO 67
S/E-W

♠ 1052
♥ Q4
♦ 109876
♣ 754
♠ J98
♠ AK4
N
♥ A109753
♥ K82
W
E
♦ K3
♦ J42
S
♣ 83
♣ AK96
♠ Q763
♥ J6
♦ AQ5
♣ QJ102

Lähes kaikissa pöydissä päädyttiin lännen
pelaamaan neljään herttaan etelän avattua tarjoussarjan. Puolet pelinviejistä sai
kaksitoista tikkiä toisen puolen tyytyessä
yhteen ylitikkiin. Etelän avaustarjouksen
ja pohjoisen herttarouvan putoamisen jälkeen loppujen arvokorttien sijoittamisen
ei pitäisi olla liian vaikeaa. Jos pohjoinen aloittaa ruutukympillä etelän ässälle
ja tämä jatkaa esimerkiksi ristirouvalla,
ottaa pelinviejä tikin, poistaa valtin, ottaa pöydän patakuvat (Vienna Coup) ja
ruutukuninkaan sekä pelaa valtit pohjaan
seuraavaan lopputilanteeseen:

♠J
♥5
♦♣8
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♠ 10
♥♦♣ 75
W

N
S

E

♠Q
♥♦♣ J10

♠♥♦♣ K96

Viimeiselle valtille pöytä sakaa ristin ja
etelän on heitettävä pyyhe kehään.
Jos pohjoinen aloittaa ristillä, pelinviejä
ottaa valtit sekä pelaa ruutua etelän ässälle. Nyt etelän ristijatko katkaisee yhteyden
ylläolevaan tavalliseen kiristykseen, mutta
valttikiristyksellä pelinviejä saa kuitenkin
kaksitoista tikkiä. Hän voittaa ristijatkon
pöytään, ottaa ruutukuninkaan ja pelaa
kaksi kierrosta valttia, jolloin tilanne on:

♠ J98
♥ 75
♦♣-

♠ 1052
♥♦ 10
♣7
W

N
S

E

♠ Q76
♥♦♣ J10

♠ AK4
♥♦♣ 96

Kun pelinviejä pelaa tässä tilanteessa valtin ja sakaa pöydästä padan, niin etelällä
ei ole varaa luopua mistään kortista. Jos
hän sakaa ristin, pelinviejä menee padalla pöytään ja varastaa ristin vahvaksi. Jos
taas etelä luopuu yhdestä patakortista, pelinviejä jatkaa kahdella patakierroksella ja
kätensä on vahva.
Todellinen kiristystaiteilija herkuttelee
jaossa criss-cross skviisillä. Ristilähtö ässälle, ruutujatko ässälle ja ristirouvapalautus kuninkaalle. Tämän jälkeen pelinviejä pelaa viisi valttikierrosta ja tilanne on
seuraava:
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♠ J98
♥5
♦K
♣-

♠ 1052
♥♦ 109
♣W

N

E

S

♠ Q76
♥♦ Q5
♣-

♠ AK4
♥♦ J4
♣-

Viimeiselle valtille pöytä sakaa padan,
mutta etelän on sakattava jalka jommalta
kummalta rouvalta.
Jaossa olisi aineksia myös progressiiviseen kiristykseen, jos lännen ruutuhakku
olisi korkeampi kuin pohjoisen korkein
ruutu. Oletetaan lännelle K10 ruutua ja
ristilähtö ässälle sekä pieni ruutu kuninkaalle etelän tunnustaessa pienellä. Pelinviejä ottaisi seuraavaksi pataässän ja -kuninkaan sekä viisi valttikierrosta, jolloin
lopputilanne olisi seuraava:

♠J
♥5
♦ 10
♣8

♠ 10
♥♦9
♣ 75
W

N
S

E

♠Q
♥♦A
♣ QJ

♠4
♥♦♣ K96

Viimeiselle valtille pöytä sakaa padan ja
etelä on vaikeuksissa. Jos hän sakaa padan
tai ruudun, pelinviejä pelaa seuraavaksi tätä samaa väriä ja etelä on uudelleen
kiristyksessä katuen samalla sitä, ettei ot-

tanut puolustuksen ainoata tikkiä ruutuässällä vielä kun sillä olisi saanut.
Ennen viimeistä kierrosta Niemi ja Valta olivat kuronneet etumatkamme enää
58 pisteen päähän. Heidän epäonnekseen
(ja meidän onneksemme) vastustajansa
viimeisellä kierroksella ensin päätyvät
seitsemään ruutuun, missä ruutukuningas
putoaa singeltonina. Tämän jälkeen heidän vastustajansa tarjoavat vielä herttapikkuslammin ilman ristikontrollia, mutta
Jorma ei löydä oikeaa lähtöä, ja voitamme
mestaruuden lopulta selvän yli sadan pisteen turvin.
Lopputulokset:
1 		Kauko Koistinen - Clas Nyberg
				
2233
62.5
2		Matti Niemi - Jorma Valta		
				
2129
59.6
3		Johan Lindén - Martin Arle		
				
2029
56.8
4		Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
				
2015
56.4
5		Ari Pöppönen - Lasse Utter		
				
1956
54.8
6		Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
				
1935
54.2
7		Jari Bäckström - Arttu Karhulahti
				
1908
53.4
8		Kari Noponen - Mikko Toivonen
				
1887
52.9
9		Johan Lindstedt - Jerry Sjögren
				
1878
52.6
10		Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä
				
1859
52.1
11		Seppo Laine - Martti Mäkelä 		
				
1856
52.0
12		Jukka Pesonen - Sakari Stubb
				
1824
51.1
13		Pasi Suominen - Tatu Heikkinen
				
1808
50.6
14		Sanna Kitti - Milko Nuutila
				
1804
50.5
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Bridgesudoku 1/09
Sue Bäckström

Perinteisessä sudokuristikossa on yhdeksän kertaa yhdeksän ruutua. Jokaiselle
pysty- ja vaakariville
tulee merkit NT, ♠,
♥, ♦, ♣, A, K, Q, J
kerran ja vain kerran.
Ristikko on lisäksi jaettu yhdeksään
pienempään ruudukkoon (kooltaan kolme
kertaa kolme), joista
jokaisessa täytyy samoin olla merkit NT,
♠, ♥, ♦, ♣, A, K, Q,
J kerran ja vain kerran. Ristikon ratkaisu
voidaan päätellä valmiiksiannettujen merkkien perusteella. Twisted-sudokussa
pätevät perussudokun säännöt. Sudokun aluejako on vain muutettu erilaiseksi.
Jokaisella alueella pitää olla numero 1-9 ja kuten perussudokussa pysty- ja vaakariveillä ei saa olla kahta samaa numeroa.

Bridgesudoku 6/08 Ratkaisu
Sue Bäckström
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Eläköön Kuollut
Victor Mollo

”Arpa on heitetty puolustusta vastaan”,
ilmoitti Hog pudistaen päätään. ”Siinä on
perää. Pelinviejällä on puupekka - le mort,
kuollut, kuten ranskalaiset asian ilmaisevat. Puolustajan on sen sijaan huolehdittava koko ajan elävästä partnerista. Mitä
mahdollisuuksia hänellä on?”
Istuimme Yksisarvisen baarissa odotellen monsieur Merlen ottavan vastaan päivällistilauksemme. Hog oli koruttomalla
tuulella johtuen paljolti siitä, että hän oli
tiukalla dieetillä - ei makeita juomia, ei
käytännöllisesti katsottuna lainkaan virvokkeita lounaan ja kello kahden teen välillä, foie grasia vain arkipäivisin.
”Le mort”, HH pohti kaihoisasti, ”voi
kunpa puolustajallakin olisi vastaava.
Minkä parannuksen se toisi keskitason
pelaajille! Jopa mestarille se merkitsisi
pelin muuntumista. Saanen kertoa”, jatkoi Hog laskien vaatimattomasti paksut
punaiset silmäluomensa, ”kun suuri taiteilija on ohjaksissa, menestys ei vaadi, että
partnerin on oltava pelkkä ruumis. Zombikin riittää. Niin kauan kun partneri ei pyri
ajattelemaan omilla aivoillaan, mestarin
parikombinaatiolla on mahdollisuuksia.”
Päästyään yksinpuhelunsa loppuun, Hog
kirjoitti jaon.
”No niin, Oscar”, hän sanoi ojentaen

Northin ja Eastin kädet Owlille, ”Mitä
mahdollisuuksia on pukittaa 4♠?”
♠ J 10
♥6543
♦AQJ
♣AQJ9
♠32
N
♥A87
W
E
♦5432
S
♣ K 10 8 7
West North East
			
pass 1♣
pass
pass 1NT
pass
pass pass
pass

South
pass
1♠
4♠

Westin lähtökortti oli ♥ Q. Näytti hyvin
epätodennäköiseltä, että West olisi lähtenyt dubbeltonista. Hyläten sen vaihtoehdon, Oscar myöntyi ottamaan herttaässän.
Pelinviejältä tuli ♥ 10. Seurasi pitempi
tauko. Viisikymmentäkuusi kaloria myöhemmin - sallittuja oliiveja - mitään ei ollut tapahtunut, ja Hog palasi takaisin jaon
tuoksinaan.
”No niin, Oscar”, hän sanoi kärsimättömästi, ”olet saanut tikin herttaässällä, ja
voit odottaa toista ristikuninkaalla. Partnerilla on tietenkin oltava valttitikki.”
Hog keskeytti toivoen jonkun pyytävän
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häneltä selitystä. Istuimme tuppisuina
koska tiesimme, ettei HH tarvinnut lisää
innostusta.

Myönsimme sen muuttavan tilanteen täysin. Mutta kun se ei ollut singeli, miksi
sitä edes pohtia?

”No, joka tapauksessa”, jatkoi Hog, ”koska ette näe sitä, minun lienee jälleen pakko vääntää rautalangasta. Missä olimmekaan? Aivan niin, ♥ Q lähtö paikallistaa
herttakuninkaan Southille. Jopa te voitte
nähdä sen. Entä valtti? Pelinviejällä on
oltava niitä kuusi ellei seitsemän, koska hän hyppäsi neljään pataan partnerin
sangitarjouksen jälkeen. Kuitenkin hän
on passannut jakajana. Miksi? Ilmeisesti
häneltä puuttuu ♠ A tai ♠ K. Läpikäyvällä
värillä ja sivukuninkaalla hän olisi varmasti avannut. Mutta hän ei avannut, joten
hänellä ei ole kaikkia patahuippuja. Niin
yksinkertaista se on. Ja nyt, kun olette tunnistaneet kolme puolustustikkiänne - ♥ A,
♣ K ja valttitikki, mistä neljäs?”
Kukaan ei puhunut.
”Oletteko harkinneet varkaustikkiä?”,
ehdotti Hog.
Oscar Owlin pyöreät kellertävät silmät
laajenivat hämmästyksestä.
Peregrine Penguin heilutteli kämmeniään
kärsimättömänä. ”Mikä varkaus?”, hän
kysyi kärttyisästi.
”Jos ette kykene ajattelemaan parasta
jatkoa”, eteni Hog katsellen vihjailevasti
ympärilleen, ”koettakaapa löytää huonoin.
Se voi onnistua teiltä helpommin.”
”Huonoin mahdollinen jatko on risti”,
koetti Owl.
”Aivan tarkkoja ollaksemme, ♣ 10 on
huonoin”, hyväksyi Penguin.
”Onko minun ymmärrettävä”, tiedusteli
HH lähestyen kuulijoitaan, ”ettette missään olosuhteissa löisi ristikymppiä?”
”No emme todellakaan”, sanoi Oscar
kaikkien puolesta.
”Entä jos ♣ 10 olisi singelton?”, jatkoi
Hog.

Olen unohtanut tuon kysymyksen esittäjän, mutta Hog kääntyi hänen puoleensa
välittömästi. ”Sitä voi pohtia maailman
tärkeimpänä asiana”, HH vastasi kiivaasti. ”Ajatelkaa sitä singeltonina. Esittäkää
vastapäätänne istuvalle zombille, että se
on singelton, niin pelinviejäkin päätyy
ajattelemaan niin. Hän sanoo itselleen,
että Eastin on oltava kahjo lyödessään ristikympin, ellei se ole singelton.”
Täyttäen diagrammin nopeasti Southin ja
Westin korteilla, Hog pyysi meidät katsomaan tilannetta pelinviejän kannalta.
♠ J 10
♥6543
♦AQJ
♣AQJ9
♠K94
♠32
N
♥QJ92
♥A87
W
E
♦K876
♦5432
S
♣32
♣ K 10 8 7
♠AQ8765
♥ K 10
♦ 10 9
♣654
”Kuvitelkaa, että olette South”, jatkoi
HH. ”Olette menettäneet ensimmäisen
tikin herttaässälle, ja ottaneet Eastin ♣
10 jatkon pöydän soturilla. Vedätte patamaskin Westin kuninkaalle, ja seuraa
ristikääntö. Otatteko pöydän ässän? Ette
varmasti. Odotatte Eastin varastavan,
mutta se ei tuhoa sitoumustanne, koska
voitte myöhemmin sakata ruutumenevänne neljännelle ristille. Tietenkään näin ei
käynyt. Sen sijaan, että East olisi varastanut, hän otti tikin ristikuninkaalla - jota
hänellä ei voinut olla - ja antoi varkauden
partnerilleen.”
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Owl oli avaamassa suunsa, mutta Hideous Hog oli liian nopea hänelle. ”Minä toivoisin ettet aina keskeyttäisi, Oscar. Minä
tiedän mitä sinä ajattelet, tai ainakin mitä
sinun tulisi ajatella. Sinä ihmettelet, mistä
minä tiesin - niin, tarpeetonta kai sanoa,
mutta minä olin East - että pelinviejällä oli
kolmen kortin risti. Minä en tiennytkään.
Mutta tarjoussarjan perusteella hänellä oli
kuuden kortin pata, ja ♥ 10 viittasi dubbeltoniin. Niinpä hänelle jäisi viisi alavärikorttia, ja annoin puolustukselle parhaan
pietisauman. Saanen kertoa, puolustus ei
olisi onnistunut elävän partnerin kanssa.
Tietäen, että minulla ei voi olla singeltonristiä - koska silloin pelinviejällä olisi
niitä kuusi - hän olisi varmaankin koettanut itse keksiä jotain nokkelaa. Papa olisi
varmaankin yrittänyt ruutua kuninkaansa
alta. Onneksi partnerinani oli Rabbit, joka
ei ajattele mitään, eikä uskalla olla palauttamatta minun lyömääni väriä.”
Hog näytti lähes tyytyväiseltä oloonsa,
kunnes monsieur Merle kiskaisi hänet takaisin katkeraan todellisuuteen.
”Minulle jotain kevyttä ja yksinkertaista”, HH sanoi suruissaan kerhon hovimestarille. ”Merianturaa Walevska, fasaania
Souvroff ja suklaavanukasta. En uskalla
tinkiä enempää päivällisestä”, Hog lisäsi
pahoitellen, ”tällä kun on pärjättävä illalliseen asti.”

Traumaattinen puolustus
Siinä keskustellessamme monsieur Merlen kanssa lähitulevaisuudestamme, Hog
- teeskennellen välinpitämätöntä - kirjoitti
ylös jaon.
♠5432
♥ Q 10 9
♦76
♣ K 10 9 6

West North
1♦
3♠
pass
pass pass

W

N
S

E

♠Q6
♥8543
♦AJ2
♣5432
East
2♠
4♠

South
pass
pass

Olimme päätymässä kirjoloheen persane, kun Hog keskeytti. ”Olette South”,
hän valisti meitä. ”Aloitatte ruutuässällä,
ja näette partneriltanne kympin. Miten
jatkatte?”
”Paras sauma on...”, aloitti Oscar.
HH ei piitannut. ”Ei mitään parasta saumaa”, hän napautti. ”Suokaa itsellenne se
ainoa sauma.”
Oscar yritti uudestaan. ”Partnerilla voisi olla singeltonhertta. Käännän herttaa,
partneri ottaa valtin ässällä, lyö minut
kiinni ruutusotamiehellä, ja annan hänelle
herttavarkauden. Olisiko tässä mitään?”
Hog tuhahti. ”Yksi mitätön pikku virhe
tuossa”, hän huomautti kääntäen huulensa
ylimielisesti alaspäin. ”Jos partnerilla olisi
singeltonhertta - mitä hänellä ei ole - ja jos
hänelle tulisi mieleen lyödä ruutua kunin-
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kaan ja rouvan alta - mitä hänelle ei tule
- hän ei pystyisi enää varastamaan mitään.
Vaikka - kuten väitätte - partnerilla olisi
valttiässä, hänellä ei voi olla toista valttia. Ette voi olettaa pelinviejän hyppäävän
kahteen pataan kuningas-soturi viidennellä. Ja jos Eastillä on kuuden kortin pata,
partnerille jää vain singelton. Sitä paitsi,
jos partnerilla on singelton hertta, pelinviejällä on niitä viisi - epätodennäköistä.
Eli, eiköhän yritetä jotain järkevää.”
Kukaan ei puhunut. HH tunsi olevansa
huipulla ja nautti olostaan. Hogin sydäntä
lämmitti, kun ympärillään oli häntä alempia olentoja.
Yhtäkkiä pylvään takaa kuului Biosofian
Emeritusprofessorin ääni. Hänen hintelä
olemuksensa oli saapunut myös aterialle.
”No niin”, Secretary Bird sanoi monsieur
Merlelle, ”otan homard a l’armoricaine.
Mikään ei saa minua uskomaan, että kaikki se kerma olisi lihottavaa. Olen elänyt
sillä jo viikkoja, enkä ole lihonut kiloakaan.”
Hog kääntyi raivoissaan murahdellen
pylvään suunnasta. ”Olin South”, hän sanoi aivan kuin emme olisi muuten arvanneetkaan. ”Tikissä kaksi pelasin ruutukakkosen partnerin rouvalle. Totta kai hän oli
ymmällään. Olettaen, että minulla ei ole
enää ruutua, partneri löi lisää väriä odottaen minun varastavan kun pöydässäkin
oli niin pieniä valtteja. Ruutusoturini tuli
hänelle täydellisenä yllätyksenä, ja vielä
enemmän hän järkyttyi kun kääntönsä oli
mennyt tuplarenonssiin. Traumaattinen
puolustukseni sai kuitenkin korkeimman
kruunun, kun partneri tultuaan kiinni pataässällä jatkoi kuin kirouksen vallassa lisää
ruutua. Sain pietittävän tikin patarouvalla,
teki pelinviejä mitä tahansa. Koko jako
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näytti tältä:

♠5432
♥ Q 10 9
♦76
♣ K 10 9 6

♠A
♥J62
♦ K Q 10 9 5 4
♣J87
♠ K J 10 9 8 7
N
♥AK7
W
E
♦83
S
♣AQ
♠Q6
♥8543
♦AJ2
♣5432

”Huomatkaa ero tämän ja edellisen jaon
välillä”, jatkoi Hog pisteltyään poskeensa
kourallisen oliiveja. ”Edellisessä jaossa
tavoitteeni oli hämätä pelinviejää, eikä
partnerilla ollut mitään osaa eikä arpaa.
Tällä kertaa minun piti huijata partneria,
eikä pelinviejä päässyt vaikuttamaan tapahtumiin. Kuitenkin molemmissa toimi
sama pääperiaate. Käytin valtaani pöydän
yli myös partnerini kortteihin - ainoa tapa
jolla ne tulevat pelatuksi järkevästi.”

Kiinniotto tyhjästä
Lisäten päivän kalorikiintiötään viidelläkymmenellä, Hog soi itselleen vielä yhden
lasillisen Madeiraa ja kirjoitti jaon.
♠A3
N
♥87
W
E
♦AKQJ98
S
♣KQ2
		
HH
♠K4
♥A5432
♦765
♣AJ4
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West			
3♠			
pass

East
4♠

”Minun tuskin tarvitsee kertoa teille”,
hän tiedotti, ”että pelasin Rabbitin kanssa.
Niin minulle yleensä käy. Se lienee rangaistus siitä, että olen tehnyt jotain pahaa
edellisessä elämässäni. Silti, Walrus oli
vastassani Westinä, joten olen ilmeisesti
tehnyt jotain hyvääkin.”
”Rabbit aloitti herttarouvalla. Otin ässän,
ja Walrusilta tippui kuningas. Ottakaa nyt
minun paikkani ja kertokaa minulle, kuinka aiotte kerätä vielä kolme tikkiä lisää?”
Mitään ei tapahtunut välittömästi, joten
Hog kiirehti meitä. ”Annan teille vihjeen.
Partnerilla ei voi olla paljoakaan, mutta
teidän on luotettava siihen, että hänellä
on jotain. Miten olisi pikkuristi kääntö
jos partnerilla sattuisi olemaan kymppi?
Se pakottaisi toisen pöydän kuvista. Kun
partneri myöhemmin löisi väriä takaisin
– pöydän toisen kuvan läpi – saisimme
kaksi ristitikkiä ässällä ja sotamiehellä
ennen kuin pelinviejä pääsisi rellestämään
ruutuvärillään.”
”Mutta kuinka partneri voi koskaan päästä lyömään pöydän läpi?”, huomautti Peregrine Penguin. ”Hänellä ei ole yhtään
kiinniottoa.”
”Te voitte luoda hänelle kiinnioton tyhjästä”, ilmoitti HH heilutellen Oscarin
sikaaria kuin taikasauvaa. ”Tai ainakin
minä voin.”
Sana oli muodostumassa Penguinin huulille.
”Koska ette pysty näkemään sitä, minäpä
kerron sen teille. Laitan partnerini kiinni
valtilla”, hyrisi Hog. ”Tässä vaiheessa se

tyhjästä tuleminen astuu kuvaan. Partnerilla ei voi olla paljoakaan, mutta hänellä
voi olla ♠ Q. Se oli ainoa toivo, joten minä
keskityin toivomaan. Pöydän pataässälle
sijoitin kuninkaani, ja toiveeni palkittiin
kun partneri otti seuraavan tikin valttirouvalla ja lävisti pöydän ristikuvan käännöllään.”
		

RR
♠Q2
♥ Q J 10 9 6
♦ 10 2
♣9863
WW			
TT
♠ J 10 9 8 7 6 5
♠A3
N
♥K
W
E ♥87
S
♦43
♦AKQJ98
♣ 10 7 5
♣KQ2
		
HH
♠K4
♥A5432
♦765
♣AJ4
”Mutta Rabbitilla ei ollut ristikymppiä”,
protestoi Oscar. ”Ja varmasti kaikki riippui siitä.”
”Totta”, myönsi Hog, ”mutta se ei luhistanut suunnitelmaani. Rabbitin oli tyytyminen ristiysiin, mutta se osoittautui
aivan yhtä tehokkaaksi, koska Walrusille
ei tullut mieleenkään yrittää ristikympillä
tikkiä, kuten hänen olisi pitänyt.”
”Sellaista on elämä”, lisäsi HH filosofisesti. ”Et odota mitään partneriltasi, mutta
pelinviejältä olet oikeutettu saamaan pientä avustusta. Loppujen lopuksi, kaikki eivät voi aina pelata omaan pussiinsa.”
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Bridge Movie
Kauko Koistinen

Tämä artikkelisarja on tarkoitettu lähinnä vähemmän pelanneille kerhotason pelaajille.
Suurimman hyödyn saat, kun peität tekstin, ja luet eteenpäin vasta sen jälkeen, kun olet
mielestäsi keksinyt oikean vastauksen kuhunkin kysymykseen. Avuksi kannattaa ottaa
esim. jokin paperinpala, jolla voit peittää vastaukset.
Korttisi: ♠ 3 ♥ AJ4 ♦ K10864 ♣ K743.
Olet etelä, ei kukaan vaarassa, jakajana
avausvuorolla. Mitä tarjoat?
Yksi ruutu. Kädessäsi on juuri riittävästi
voimaa avaustarjoukseen. Partnerisi tarjoaa yhden padan ja vastustajat passaavat.
Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi ristiä. Kun tarjoat ensin jotain väriä yhden tasolla ja seuraavaksi jotain uutta väriä kahden tasolla, lupaat vähintään
5-4 jakautuman näissä kahdessa värissä.
Partnerisi tarjoaa seuraavaksi kaksi herttaa. Mitä nyt tarjoat?
Kaksi sangia. Kahden hertan tarjous oli
”neljäs väri”, joka ei suinkaan lupaa neljää
korttia tässä värissä, vaan kertoo hyvän
käden pyytäen partneria kertomaan lisää
kädestään. Jos kätesi olisi 3 J4 AK10864
K743, tarjoaisit kolme ruutua kertoen
6-4 jakautuman alaväreissä. Kädellä 3
J4 K10864 AK743 olisi oikea tarjous
kolme ristiä, millä lupaisit 5-5 jakautuman. Jos taas sinulla olisi AJ4 3 K10864
K743, voisit kertoa kolmen kortin patatukesi kahdella padalla. Aktuellin käden
tarjous, kaksi sangia, lupaa pidon tässä
”neljännessä värissä”. Partnerisi korottaa
kolmeen sangiin, johon kaikki passaavat.
Länsi aloittaa herttaviitosella.
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♥ AJ4
♦ K10864
♣ K743

Tarjosipa partnerisi hyvin varovaisesti!
Hänen pitäisi ehdottomasti tarjota kahteen sangiin kolme ruutua. Kun pelaaja
ensin tarjoaa neljännen värin ja sitten tukee partnerinsa väriä, tämä on vähintään
slammivihje tuettu väri valttina. Tällä kertaa joutuisit aivan minimiavauskädelläsi
jarruttamaan kolmella sangilla, mutta jos
kättäsi parannetaan kahdella alavärirouvalla (3 AJ4 KQ864 KQ43), ottaisit slammivihjeen vastaan ja löytäisitte hyvän
ruutuslammin (isoslammikin olisi hyvä
sitoumus, mutta ei niin helposti löydettävissä). Montako pikatikkiä voit laskea kolmessa sangissa?
Seitsemän. Kaksi siis puuttuu kotipelistä, mutta ruutuväristä voit helposti kasvattaa puuttuvat kotipelitikit. Itä pelaa
ensimmäiseen tikkiin rouvan. Mitä pelaat
kädestäsi?
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Ässän. Jos herttakombinaatiosi olisi A43,
sinulla olisi vain yksinkertainen pito värissä. Tällöin olisi oikein laistaa lähtö ja
jatko sekä ottaa ässä vasta kolmannella kierroksella. Toivot näin katkaisevasi
puolustuksen yhteydet lähtövärissä. Jos
sinulla olisi AK4 herttaa, sinulla olisi kaksoispito (”tuplaholli”) värissä ja ottaisit
ensimmäinen tikin ässällä sekä kasvattaisit ruutuvärin ilman ongelmia. Jos pelinviejällä on lähtövärissä AJx ja pöydässä
vain pikkukortti tai pari, hänellä on ”puolitoista” hollia tässä värissä. Jos lähtijän
partneri pelaa ensimmäiseen tikkiin rouvan tai kuninkaan, pelinviejän kannattaa
pääsääntöisesti ottaa tikki ässällä ja yrittää
estää lähtijän partnerin kiinnipääsy pelin
myöhemmässä vaiheessa. Jos lähtijä pääsee myöhemmin kiinni, sotamies toisena
on suojattuna pelinviejän kädessä. Voitat siis ensimmäisen tikin herttaässällä ja
aloitat ruudun kasvatuksen. Miten käsittelet ruutuvärin?
Pieni ruutu ässälle ja sitten pöydästä ruutua käden kympille. Jos siis itä
tunnustaa kaksi kertaa pienellä ruudulla.
Jos pelinviejällä on yhteensä yhdeksän
korttia värissä ja puolustuksella on tämän
värin rouva, pelinviejän kannattaa pääsääntöisesti yrittää ”topata” väri ässällä
ja kuninkaalla, toivoen että puolustuksen
väri olisi jakautunut 2-2 tai että rouva olisi singeltonina. Jos pelinviejällä on vain
kahdeksan korttia, esim. AJ73 ja K1086,
maskaaminen on todennäköisyyksien mukainen värin käsittely. Mutta tässä jaossa
pelinviejällä on varaa antaa yksi ruututikki puolustukselle, hänhän tarvitsee
vain neljä ruututikkiä kotipeliä varten. Se
mihin pelinviejällä ei ole varaa, on idän
kiinnipääsy mahdollisella ruuturouvalla.
Jos lännellä olisi ruuturouva toisena, voittaisi hän ”turhan” tikin rouvallaan, mutta
pelinviejän herttasotamies olisi suojattuna

ja yhdeksän tikkiä olisi valmiina. Tällä
kertaa huolellinen pelinvienti palkitaan
ylitikillä, kun koko jako on:
		
♠ AK62
		
♥3
		
♦ AJ73
		
♣ A652
♠ Q1075		
♠ J984
♥ K10852		W N E ♥ Q976
♦ 2			 S
♦ Q95
♣ Q108		
♣ J9
		
♠3
		
♥ AJ4
		
♦ K10864
		
♣ K743
Siirrypä seuraavaksi puolustustehtävän eteen ja lännen kortteihin: ♠ Q64 ♥
K10742 ♦ J2 ♣ 843. Etelä avaa yhdellä
sangilla ja pohjoinen korottaa kolmeen.
Mikä on aloituskorttisi?
Herttanelonen. Jos partneri ei ole tarjonnut mitään väriä, sangipeliä vastaan lähtijä
aloittaa normaalisti pisimmällä värillään.
Ja jos tämän värin korkeimmat kortit eivät
muodosta sarjaa, aloitetaan sen neljänneksi suurimmalla kortilla. Pöytään ilmestyy:
		
♠ 753
		
♥ 86
		
♦ A74
		
♣ KQJ102
♠ Q64		
N
♥ K10742
W
E
♦ J2		
S
♣ 843		
Itä voittaa ensimmäisen tikin ässällä pelinviejän tunnustaessa viitosella. Toiseen
tikkiin partneri palauttaa herttayhdeksikön ja pelinviejä tunnustaa rouvalla. Minkä kortin pelaat tähän tikkiin?
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Kakkosen. Ethän vain pitänyt liian kiirettä tikin voittamisen kanssa kuninkaalla? Montako herttakorttia idällä oli alunperin?
Kaksi tai kolme. Neljää korttia hänellä
ei ollut, koska toiseen tikkiin hän olisi
palauttanut pienimmän kortin kolmesta
jäljellä olevasta kortista. Jos pelinviejällä
oli alunperin QJ53 ja partnerilla vain A9,
sitoumus ei liene kaadettavissa. Pitääkin
toivoa, että parterilla oli alunperin A93 ja
pelinviejällä QJ5, missä tapauksessa lännen laisto toisessa tikissä pitää puolustuksen yhteydet avoimina lähtövärissä. Kun
itä pääsee myöhemmin ristiässällä kiinni,
herttapalautus merkitsee viittä tikkiä puolustukselle ja yhtä pietiä, kun koko jako
oli:
		
♠ 753
		
♥ 86
		
♦ A74
		
♣ KQJ102		
♠ Q64		
♠ 1098
♥ K10742		 N
♥ A93
W
E
♦ J2			 S
♦ 109865
♣ 843		
♣ A7
		
♠ AKJ2
		
♥ QJ5
		
♦ KQ3
		
♣ 965
Mennäänpä takaisin alkuasetelmaan ja
oletetaan, että itä voitti aloituksen ässällä
ja palautti herttakolmosen etelän tunnustaessa viitosella ja rouvalla. Mitä nyt pelaat läntenä toiseen tikkiin?
Kuninkaan. Idän kolmonen kertoo, että
hänellä oli alunperin kaksi tai neljä korttia
herttaa. Jos vain kaksi, sitoumus on luultavimmin aina kotona. Pitääkin siis toivoa,
että pelinviejällä oli alunperin Q5 herttaa.
Minkä kortin pelaat kolmanteen tikkiin?
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Herttakakkosen. Seiskakin kelpaa, mutta kymppiä ei saa kääntää, kun koko jako
oli:
		
♠ 753
		
♥ 86
		
♦ A74
		
♣ KQJ102
♠ Q64		
♠ K109
♥ K10742		 N
♥ AJ93
♦ J2			W E ♦ 109865
S
♣ 843		
♣7
		
♠ AJ82
		
♥ Q5
		
♦ KQ3
		
♣ A965
Jos käännät herttakympin, puolustuksen
herttaväri on blokeroitunut ja saatte otettua vain neljä herttatikkiä kannelta. Kun
käännät pienen hertan, pitää idän voittaa
tikki sotamiehellä ja jatkaa yhdeksiköllä,
joka taas sinun pitää ottaa yli kympillä ja
näin puolustus saa kaikki viisi herttatikkiään.

Herttakympppi voi olla vaarallinen
kortti. Blokeroituminen voi olla vaarana.
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Tervetuloa

H6 BK ryn
1-vuotis
synttärikisoihin

TURKUUN 4. - 5.4. 2009
Pelipaikkana
Ruohonpään palvelutalo, Ruohonpääntie
27

PERJANTAINA 		
3.4. alkamisaika vapaa
				

WARM-UP kisailua
Pelipaikka: Ravintola Wanha Mestari Hämeenkatu 7

LAUANTAINA		
4.4. klo 11.00		
				

MP-Sessionbarometri
15 EUROA / PELAAJA
Pelipaikka: Ruohonpään palvelutalo

SUNNUNTAINA		
5.4. klo 10.00		
				

*BAM * MP-JOUKKUEKILPAILU
15 EUROA / PELAAJA
Pelipaikka: Ruohonpään palvelutalo

Kilpailunjohtajana Kati Sandström
Sessionbarometriin pakollinen ja joukkuekisaan suotava
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
Pe 3.4. klo 20.00 mennessä Bilboon tai Katille
PUH: 040-526 5611
tai sähköpostitse: Katarina.Sandstrom@novia.fi
TERVETULOA!
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SWISS IMPS SM 2009
Tunnelmia
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Kilpailutuloksia
AV Harald Nordberg Muistokilpailu 6.12.
19 paria
% Mp.
1 Johan Lindén - Jukka Mäkinen
60 		2.0
2 Agneta Berglund - Maria Nordgren 58 		1.1
3 Jukka Kytömaa - Kalevi Paavola 57 		0.8
4 Eija Multimäki - Kauko Koistinen 57 		0.5
5 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
56 		0.3
AV Board-a-Match 7.12.
6 joukkuetta
P. Mp.
1 Eija Multimäki - Kauko Koistinen
Anni Mäkelä - Pauli Nieminen
51 1.3
2 Eeva Parviainen - Väinö Kelhä
Tor Meinander - Kaarlo Ylinen
47 0.5
Joulusimultaani 8.-12.12. 2008
17 kerhossa, 169 paria		p. Mp.
1 Bill Korsman - Reko Märsylä 		71 2.0
2 Kari Koivula - Seppo Niemi 		69 1.5
3 Ilkka Anttolainen - Eero Auramaa		64 1.3
4 Marko Yltiö - Jukka Rantamäki 		64 1.1
5 Erkki Becker - Antero Keskiväli 		63 1.0
6 Marko Rinkinen - Ari Kyllönen 		62 0.9
7 Jouko Leander - Piia Ruottinen 		61 0.8
8 Timo Halttunen - Ismo Rekola 		61 0.7
9 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson 		60 0.7
B 55
MP-Mixed 17.12
17 paria
% Mp.
1 Christina Hertzman - Jarmo Kurko 64 1.52
2 Taru Suppula - Jussi Tamminen
61 0.93
3 Leena Butzow - Seppo Niemi
60 0.59
4 Marjukka Raines - Jorma Seppänen 55 0.42
5 Agneta Berglund - Martin Arle
53 0.25
Oulun Yliopiston Bk Tukikilpailu 17.12.
8 paria
% Mp.
1 Timo Tero - Timo Sairanen
58 0.8
1 Karri Kytömaa - Henri Kinnunen 58 0.8
Vasa Bk Oavaisten barometri 27.12.
21 paria 		% Mp.
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
69 2.1
2 Clas Nyberg - Arttu Karhulahti
67 1.2
3 Holger Kuni - Kaj Finne
58 0.8
4 Pia Nurmi - Riku Erkkilä
56 0.5
5 Johan Blomqvist - Sanna Kitti
56 0.4
6 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 53 0.1
6 Jouko Vehniäinen-Pirjo Nurminen 53 0.1

Turun BK Loppiaiskisat 3.-6.1.
Bridge Rally #1
59 paria
% Mp.
1 Börje Salonen - Birger Salonen 61 4.0
2 Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen 61 2.5
3 M. Kultalahti - Mika Karjalainen 60 1.6
4 Tuula Fredriksson-Saga Blomqvist 60 1.2
5 Leena Torkki - Pirjo Marela
59 		0.9
6 Reijo Haartola - Nikolai Kaplitsnoi 57 0.7
7 Jarmo Laakso - Arvo Priimägi
56 0.5
8 Meri Korhonen - Veijo Nikkanen 56 		0.5
9 Timo Linnossuo - Jari Böling
56 0.4
10 Outi Rahi - Olli Rahi
56 0.4
11 Janne Holmqvist-Kimmo Kanerva 54 		0.3
12 Marko Jaakola - Aku Nieminen 54 0.3
13 Sanna Kitti - Milko Nuutila
53 0.2
14 Pasi Lehmus - K-E Häggblom
53 0.2
15 Jouko Kankaanpää - Lassi Laine 53 0.1
Einari Cup 4.1.
39 paria
% Mp.
1 Kaj Sundsten - Pekka Uskali
64 3.5
2 Ossi Laakso - Juhani Laine
59 1.8
3 Arttu Karhulahti - Clas Nyberg
57 1.1
4 Jukka Moilanen - Markku Kanerva 56 0.8
5 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä
56 0.6
6 Sanna Kitti - Milko Nuutila
56 0.4
7 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
55 0.3
8 Lasse Bergroth - Raimo Raunto
55 0.2
9 Joakim Fabritius - Matti Sihvola 54 0.2
10 Jukka Mattila - Mika Salomaa
54 0.1
Parikilpailu (< 30 mp) 4.1.
10 paria 		% Mp.
1 Meri Korhonen-Robert Bjurström 55 1.0
2 Matti Jokinen - Heikki Kaisti
54 0.5
3 Annu Laukkanen - Jorma Saari
52 0.3
IMP - parikilpailu 5.1.
12 paria		p. 		Mp.
1 M.Nieminen - Jaakko Grundström 		339 1.3
2 Marianna Kultalahti - Kaj Sundsten 322 0.8
3 Martti Mäkelä - Markku Kanerva 		271 0.5
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Loppiaiskisat
Mixed 5.1.
24 paria
% Mp.
1 Seppo Laine - Kristina Fagerlund 61 2.2
2 Pinja Pyykkönen - Arttu Karhulahti 61 1.2
3 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
59 0.8
4 Jari Laakso - Jonna Kaminen
58 		0.6
5 Anni Mäkelä - Juho Granström
58 0.4
6 Markku Kanerva - Outi Rahi
57 0.2
Sivukilpailu 5.1.
8 paria
% Mp.
1 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
63 0.9
2 Kari Patana - Pauli Nieminen
62 0.4
Joukkuekilpailu 6.1.
8 joukkuetta
P. Mp.
1 Jari Böling - Jyrki Lahtonen
119 1.7
Kurt-Erik Häggblom - Timo Linnossuo
2 Pekka Uskali - Kaj Sundsten
116 0.7
Markku Kanerva - Martti Mäkelä
Bridge Areena Mixed joukkuekilpailu 9.1.
5 joukkuetta		P. Mp.
1 Pia Nurmi - Juha Hämäläinen
Agneta Berglund - Martin Arle
71 		0.7
1 Leena Butzow - Seppo Niemi
Paula Nurmi - Janne Kallunki
71 0.7
Kuopion Bk Swiss Imps 9.1.
13 paria		p. Mp.
1 Ismo Koponen - Matti Hanski
117 1.3
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
106 0.8
3 Vesa Leinonen - Timo Pohjola
103 0.6
4 Kari Varto - Yrjo Tolvanen
102 0.4
Kuopion Bk
Parikilpailu 10.1.
21 paria
% Mp.
1 Yrjö Karttunen - Jarmo Siekkinen 59 2.1
2 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 58 1.2
3 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
58 0.8
4 Timo Pohjola - Vesa Leinonen
57 0.5
5 Ari Pöppönen - Pasi Suominen
57 0.4
6 Matti Hanski - Ismo Koponen
56 0.2
Kuopion Bk
Joukkuekilpailu 11.1.
5 joukkuetta
P. Mp.
1 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
85 1.1
Martti Seppänen - Markku Seppänen
2 Ari Pöppönen - Pasi Suominen
67 0.3
Hannu Luhtala - Marko Rinkinen
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Vaasan Trikki
Paribarometri 10.1.
17 paria
% Mp.
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
60 1.8
2 Holger Kuni - Jan-Ole Warg
57 1.1
3 Clas Nyberg - Johan Blomqvist
56 0.7
4 Aimo Salmi - Vesa Voutilainen
55 0.5
5 Henry Pått - Jarl Mara
54 0.3
Vaasan Trikki
Joukkuekilpailu 11.1.
6 joukkuetta
p. Mp.
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
101 1.3
Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar
2 Aimo Salmi - Vesa Voutilainen		93 		0.5
Holger Kuni - Jan-Ole Warg
17.1.2009 IX Ristimerkkikilpailu (TRE)
4 paria
p MP
1.Meri Korhonen - Jesse Jäkärä
53 1.0 1.
MP tuki-joukkuekilpailu 17.1 (TRE)
6 joukkuetta
p. Mp.
1. Jussi Pölkki - Jussi Tamminen
93 1.3
Hulda Ahonen - Taru Suppula
2. Lassi Rajala - Asko Riutta
79 0.5
Marko Ketola - Pasi Suominen
Oulun Bk
IMP parikilpailu 23.1.
12 paria
p. Mp.
1 Osmo Haljoki - Ari Pöppönen
49 1.3
2 Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä 43 0.8
3 Visa Vallivaara - Karri Kytömaa 27 0.5
Oulun Bk
Barometri 24.1.
18 paria
% Mp.
1 Arto Peuraniemi - Pekka Heikkilä 		62 1.9
2 Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä 		55 1.1
3 Marko Karppinen - Jaro Karppinen 53 0.7
4 Ari Juopperi - Kauko Vartiainen 53 0.5
5 Juha Porma - Markku Paavola
52 0.3
Oulun Bk
Joukkuekilpailu 25.1.
5 joukkuetta
p. Mp.
1 Veikko Jänkälä - Timo Jalopaasi 80 1.1
Reijo Ohinen - Olavi Vuorisalo
2 Jaro Karppinen - Marko Karppinen 77 0.3
Visa Vallivaara - Karri Kytömaa
KUB
Barometri 31.1.
24 paria
% Mp.
1 Kalevi Jalonen - Kari Noponen
64 2.3
2 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
61 1.3
3 Eeva Parviainen - Marjukka Raines 59 0.9
4 Martin Arle - Johan Lindén
55 0.6
5 Arttu Karhulahti - Juho Granström 55 0.4
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6 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
53 0.2
KUB
Joukkuekilpailu 1.2.
7 joukkuetta
p. Mp.
1  Kari Patana – Seppo Sauvola
109 1.5
    Pauli Nieminen – David Farkas
2  Kari Koivula – Timo Ollila
100 0.6
    Ilkka Uimonen – Lasse Utter
Runeberg Cup
Joukkuekilpailu 5.2.
12 joukkuetta
p. Mp.
1  Anni Mäkelä – Pauli Nieminen
    Agneta Berglund – Johan Herrgård 93 2.3
2  Kari Engelbarth – Seppo Niemi
    Markku Pekkinen – Esa Väliaho 87 0.65
2  Martin Arle – Johan Linden
   Jukka Mäkinen – Paavo Leskelä 87 0.65
SM Parimestaruus 1.-2.11. 2008
36 paria
% Mp.
1 Clas Nyberg - Kauko Koistinen
62 12
2 Matti Niemi - Jorma Valta
59 10
3 Johan Lindén - Martin Arle
56 8.0
4 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 56 6.0
5 Lasse Utter - Ari Pöppönen
54 4.5
6 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen
54 3.2
7 Arttu Karhulahti - Jari Bäckström 53 2.1
8 Kari Noponen - Mikko Toivonen 52		1.2
9 Johan Lindstedt - Jerry Sjögren
52 0.6
SM Seniorimestaruus17. - 18.1. 2009
36 paria
% Mp.
1 Martin Arle - Jouko Paganus
62 4.8
2 Kaj Sundsten - Pekka Uskali
61 2.6

3 Alpo Järvinen - Juuso Leikola
59 1.7
4 Seppo Castrén - Matti Sihvola
55 1.1
5 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä
55 0.8
6 Anja Tuomi - Kaarle Walden
54 0.6
7 Paavo Syrjänen - Jorma Tolvanen 53 0.3
8 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
52 0.3
9 Holger Kuni - Kaj Finne
52 0.2
SM Avoin Swiss Imps parimestaruus
7.-8.2. 2009
43 paria
imp.Mp.
1 Ari Pöppönen - Lasse Utter
251 5.7
2 Risto Nokka - Osmo Parviainen
247 2.9
3 Martin Arle - Johan Lindén
239 1.8
4 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 234 1.4
5 Matti Niemi - Jorma Valta
233 0.9
6 Taru Suppula - Jussi Tamminen
226 0.6
7 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
222 0.5
8 Jukka Moilanen - Markku Kanerva 221 0.5
9 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
220 0.3
9 Vesa Leskelä - Mikko Toivonen
220 0.3
9 Janne Ekholm - Osmo Haljoki
220 0.3

Seniori SM kultaa vuonna 2009
Martin Arle ja
Jouko Paganus.
Kuvassa keskellä kilpailunjohtaja Kati Sandström.
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KILPAILUKALENTERI
MAALISKUU

MAALISKUU
27.2.-1.3. Pieksämäen BK
Hotelli Savonsolmu
Pe MP-mixedparik.klo 18.00
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
27.2-1.3. Ålandsbridgen,
Hotelli Arkipelag,
Maarianhamina
Pe MP-parikilpailu klo 18.00
La MP-barometri klo 10.00
Su MP-barometri klo 10.00
7. Bridge Areenan talkoot
Talkoot alkaen
klo 12.00
MP-parikilpailu klo 17.00
Talkoolaisille ilmainen osallistuminen!
7.-8. Seinäjoen BK,
La TE-keskus, Seinäjoki
Su Vaasan Bridge Center
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP-imp-pari klo 10.00
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14.-15. SM-joukkue VÄLIERÄT
Bridge Areena, La klo 11.00
Perttulant.6, Hki
Jyväskylä,
La klo 11.00
Väinönkatu 7, B-sali
Välierävaiheen pelimaksu on
130 euroa / joukkue
18.
B-55, Helsinki
Bridge Areena,
Perttulant.6, Hki
MP-tukipari
klo 18.00
21.-22. Joensuun BK
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP-IMP
klo 10.00
28.-29. B-001, Äänekoski,
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP-IMP-cross. klo 10.00
28.-29.Lahden BK,
Alex Park hotelli,
Aleksanterinkatu 6.
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00
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KILPAILUKALENTERI
HUHTIKUU

HUHTIKUU
4.

Järviseudun BK,
Tupla MP-päivä
Kanavan Kievari,
Myllykankaantie 5 Alajärvi
La MP-parikilpailu klo 10.00
La MP-IMP-pari klo 16.30

4.-5. H6, Turku
Kansallinen palvelutalo
La MP-sessionb. klo 11.00
Su BAM-joukkue klo 10.00
9.-13. Jyväskylän Pääsiäisbridge
Hotelli Alba, Jyväskylä
To Warm Up
klo 21.00
Pe SWISS IMP
klo 11.00
Pe Suomi-Viro
klo 21.00
La MP-joukkue
klo 11.00
La Rabbit pari
klo 22.00
Su Pääsiäis MP
klo 11.00
Su Rally-Warm-Up klo 11.30
Ma RALLY II
klo 10.00

20. Tapiolan Trikki,
Ravintola Vihtori, Tapiola
MP-joukkue
klo 18.00
24.-26. B-55, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Hki
Pe MP-mixed-pari klo 18.00
La RALLY III
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00

Ennakkoilmoittautuminen torstaihin
23.4. mennessä SBL:n kotisivujen
ilmoittautumisohjelmaan. kts. ilmoitus
s. 19.

HUOM KAIKKI KERHOT !
Ilmoitattehan kerhonne järjestämät mp-kilpailut
toimitukseen mahdollisimman ajoissa ja tarkasti.
Pelimuoto-, paikka ja aika osoitteeseen:
journal.editor@bridgefinland.com
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Päätoimittajan kynästä
Bridge on upea laji harrastaa
Jokainen lajin parissa viihtyvä tietää,
että peliin voi suhtautua monella tavalla.
Toiset haluavat keskittyä huipputason
kilpabridgeen ja toiset nauttivat
mieluummin pelin sosiaalisesta puolesta.
Jokainen voi itse päättää, kuinka aktiivisesti
lajia harrastaa. Olen huomannut, että
monelle bridgen harrastajalle lajin tuomat
oheisharrastukset ovat myös tärkeitä.
Suuri kiitos kuuluu niille, jotka tekevät
innolla myös vapaaehtoista promootio- ja
varainkeruutyötä. Myöskään lajimme
mukavat puitteet eivät ole itsestäänselvyys.
Pelitilat ja jopa -välineet ovat usein parin
aktiivisen kerholaisen järjestämiä. Ei ole
itsestään selvää, että on paikka missä pelata
ja että joku järjestää kerhoillan.
Myös suuret pelitapahtumat kuten
eri SM-kilpailut vaativat suunnittelua ja
järjestelyjä. Mietipä seuraavalla kerralla,
kun menet kerholle tai vaikka MPkilpailuihin, ketä tai keitä on kiittäminen
tapahtuman järjestämisestä. Kiitos on aika
pieni sana, mutta sen sanominen voi olla
takuu siitä, että kerhollanne pelataan vielä
seuraavallakin viikolla.

Bridgen harrastuksen säilymisen
kannalta todella tärkeitä ovat myös ne, jotka
astuvat luottamustehtäviin, niin kerhoissa
kuin Suomen Bridgeliitossakin. Palaute,
jota heille annamme, on useimmiten
negatiivista. Usein ajattelemme, että
kukaan ei tee mitään ja että päätökset
ovat vääriä. Näinä hetkinä voi kysyä
itseltään, miksi en itse asetu ehdolle
luottamustoimiin.
Tulevana syksynä joudumme valitsemaan uuden puheenjohtajan väistyvän
Olli A. Mannin tilalle. Näihin saappaisiin hyppääminen vaatii paljon intoa,
ahkeruutta ja ennen kaikkea rohkeutta.
Meidän kaikkien tehtävänä onkin nyt
valita paras mahdollinen seuraaja
puheenjohtajallemme. Toivottavasti
saamme paljon hyviä ehdokkaita. Kenties
tuleva puheenjohtajamme olet Sinä.
Kaikki tämä on osa harrastustamme.
Puitteiden luominen itse pelille voi olla
jollekin jopa tärkeämpi osa harrastusta
kuin itse peli. Onneksi näitä aktiiveja on,
sillä he pitävät lajimme elossa. Vaativa
harrastuksemme ottaa, mutta myös antaa.
Raikkaan aurinkoista kevättä kaikille!
Lempäälässä 3.4.2009
Hulda Ahonen

		
SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
HEINÄKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 3.6.2009
ILMOITUKSET viimeistään 10.6.2009
BRIDGELEHTI 2/09
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TARJOUSPANEELI
1/09
				
Kauko Koistinen
1.

N/-

IMP

♠ AK98 ♥ 8 ♦ AKJ43 ♣ 743
W
p
p
Tarjous
3♠
4♦
5♦

N
1♥
2♥
3♦

E
p
p
p

S
2♦
2♠
?

Pisteet
10
7
0

Paneeli
8
2
0

Lukijat
0
5
7

PEKKINEN: 3♠. Tavoitteena saada
yleisin vaihtoehto 3NT partnerin käteen
- harvoin näissä sarjoissa kuitenkaan on
6-5 jakoja.
ENGLUND: 3♥. Ainoa vaihtoehto alle
3NT:n tason. Oikea sitoumus ja taso riippuvat partnerin jatkotarjouksista. 3♥:aan
tarjoan 4♥, 3NT:iin passaan, 4♣ otan
splinterinä ja hyvänä minimikätenä, jolloin tarjoan 4♦.
BÄCKSTRÖM: 3♠. Cue, matkalla 3NT,5
tai 6D. 5-6 jaolla olisin yleensä tarjonnut
ensin pataa.
Olen samaa mieltä, että heikommalla
kädellä ja 5-6 jaolla tarjoan ensin pataa,
mutta esim. korteilla AK983 8 AKJ743 4
vastaajan ensimmäisen tarjouksen pitää
olla kaksi ruutua.
KARHULAHTI: 3♠. Aika huonoja tarjousvaihtoehtoja tarjolla. Valitsen silti 3♠
cuetarjouksen, koska se jättää mielestäni
parhaiten ovet auki kaikille vaihtoehdoille. Partnerin 3NT tarjoukseen passaan.
4♣ tarjoukseen jatkan ässäkyselyllä. 4♦

4

tarjouksen nostan viiteen.
LAANEMÄE: 3♠. Cuetarjous. Qx
Axxxxx Qxxx x on kaikki mitä tarvitaan 6
ruutuun. Muutenkin, 5♦ vaikuttaa paremmalta kuin muut täyspelivaihtoehdot.
ENGELBARTH: 3♠. Cue slammin
hakua varten. 3♥ on vaarallinen tarjous
tässä, koska partneri ottaa sen helposti
herttatukena eikä cuetarjouksena.
VALTA: 3♠. En halua arvata 3NT kolmella hakulla, joten tarjoan pataani
uudelleen. Partnerin 3 sangiin passaan,
4♣ jälkeen voin jo haaveilla slammista ja
4 yläväriin tarjoan 5♦.
SAASTAMOINEN: 3♠. Ei herttadubbelia eikä ristipitoa. Partnerin 4♠:aan
voi aina tarjota 5♦. Mitä muuta? Bridge
Movie-tehtävä.
On tämä tarjoaminen niin helppoa! Kolme pataa näyttää siis käden, missä ei ole
herttadubbelia eikä ristipitoa. Toivottavasti et pelaa tätä jakoa Pekan kanssa...
VIITASALO: 4♦. Käteni on aika lailla
hyvin sitä mitä olen sen väittänyt olevan
joten en yritä kokeilla kameleonttimaisella 3 padalla olisiko jaossa sangitäyspeli.
Minusta partnerin olisi tullut tarjota 2
sangia kahteen pataan, jos sangi näyttää
oikealta sitoumukselta. Tässä tarjoustilanteessa 3 pataa näyttää 6-5 ja johtaa
helposti täysin metsään.
SUNDSTEN: 4♦. Tarjoussarja jatkunee
4♥, 4♠ ja sen jälkeen joko 5♣ , jolloin
ajaudutaan slammiin tai 5♦ joka jää loppusitoumukseksi. 3NT:ia puoltaa se, että
partnerilla lienee muutama risti, joten on
epätodennäköistä, että vastustajat ottavat
5 ristitikkiä kannelta.
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W/N-S IMP

♠ AQ108 ♥ AJ95 ♦ A1043 ♣ 5
W
1♥
Tarjous
Pass
2♠
DBL

N
p

E
2♥

S
?

Pisteet
10
6
3

Paneeli
7
2
1

Lukijat
7
4
6

Paneelienemmistö
tyytyy
hyvästä
kädestä huolimatta passaamaan. Tehtävä
saattaakin olla edessä vasta toisella tarjousvuorolla. Jos partneri ilahduttaa kahden padan balanssilla, miten jatketaan.
LAANEMÄE: Pass. Olen tyytyväinen,
jos pohjoisella on jotain millä balansoida
(esim. KJxxxx x Qx xxxx). Kahdennus johtaa katstrofiin, jos pohjoisella on esim.
3-1-3-6.
VALTA: Pass. Lyhyellä ristillä en halua
kahdentaa, ja vaikka meillä oma peli olisikin, 2♥ menee helposti pietiin. Hyvällä
jaolla partnerin tulee tulla vielä kehiin,
joten (hyvä) täyspeli ei jää pakkaan.
VIITASALO: Pass. Kädessäni on muutama puolustustikki mutta pelinvientipuolella käsi on todella huono, koska 4441-jakauman pelivoima on surkea.
Neljän kortin ylävärien maailmassa partnerilla voi helposti olla xx xx xxx KJxxxx,
jolloin sitoumuksen saaminen omalle
puolelle vaihtaa plusmerkinnän (isoksi)
miinusmerkinnäksi. Jos partnerilla on
5-1-3-4-tyyppinen käsi, hän voi vielä balansoida.
KARHULAHTI: Pass. Hyvä tehtävä. 2S
tai pass. Päädyn passaamaan, koska partnerini ovat yleensä niin aggressiivisia tarjoajia, että balanssit eivät kyllä unohdu.
Ongelma edessä seuraavalla kierroksella.
Mitä tarjota partnerin balanssikahden-

nukseen? Tarjoan 4♠, oppikoon partneri
balansoimaan kuudella pinnallaan. Mitäs
sitten tarjotaan partnerin 3♣ balanssiin?
Eiköhän kolmeen ristiin ole viisainta
passata ja pelätä pahinta. Kahteen pataan
voisi ehkä harkita 4♣ :n splinteriä matkan
varrella neljään pataan. Slammihan on korteissa, jos partnerilla on esim. Kxxxxx x
Kx xxxx.
ENGLUND: Pass. Tuskin meillä on
täyspeliä ellei partneri jaksa ilmaisukahdentaa kahta herttaa. Osamerkintä voi
olla, mutta silloin 2♥ on tuskin kotipeli.
Partnerin todennäköiseen vastaukseen 3♣
ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja, joista 3♦
osoittaisi mielestäni vahvemman käden.
PEKKINEN: Pass. Tottakai meillä voi
olla vaikka mitä, mutta kaikki tarjoukseni
ovat hiukan huonosti kättä kuvaavia.
SUNDSTEN: Pass. Kahdennus johtaa
usein -800:aan kun partnerilla on iso
kasa ristejä eikä neljää ruutua tai pataa.
Nykyiset partnerini balansoivat herkästi
ihan muutamilla pisteillä, joten en pelkää
passata.
BÄCKSTRÖM: 2♠. Kahdentaa ei viitsi
singelillä ja partnerilla on lyhyt hertta,
joten helposti löytyy pataakin.
ENGELBARTH: 2♠. Pakko tulla nyt
mukaan ja täytyy tinkiä värin pituudesta.
En halua olla ottamassa kantaa 3♥ tai 4♥
tasolla. Kahdennus ei sovi, koska minulla
ei ole tarjousta partnerin ristitarjoukseen
enkä halua olla ristisitoumuksessa.
SAASTAMOINEN: DBL. Käsi on liian vahva 2S:n tarjoamiseen. Jos partneri tarjoaa 3♣ , tarjoan 3NT. Jos hän
tarjoaa 2NT (Lebensohl), tarjoan 3♣ .
Jos pelataan ristiä, saa partneri huonolla 5-1-valtillakin muutaman herttakupin
oman käteensä.
Olisi todella hyvä, jos vastustajat eivät
ymmärtäisi kahdentaa meidän pelaamaa
sangi- tai ristisitoumusta.
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3.

W/ALL IMP

♠ K106 ♥ AKQ75 ♦ Q86 ♣ K7
W
1♠
p
Tarjous
2NT
3♥
Pass

N
p
2♥

E
p
p

S
DBL
?

Pisteet
10
7
3

Paneeli
6
3
1

Lukijat
3
9
4

SUNDSTEN: 2NT. Tuntuu siltä, että
meidän mahdollinen täyspelimme on 3NT,
partneri korottaa 3NT:iin 7-8 pisteellä.
VALTA: 2NT. Herttatuki on muikea,
mutta paras täyspeli lienee 3NT ellei partnerilla ole lyhyyttä sivussa.
LAANEMÄE: 2NT. Käsi ei ole riittävän
hyvä kahteen pataan. Herttasitoumuksessa pelinvienti on väärässä kädessä, joten
2NT kuvaa parhaiten käden jakautuman
ja voiman.
VIITASALO: 2NT. Käteni on arvokorttivoimaansa nähden kohtuullisen huono,
jos se tulee pöytään herttapelissä. Tarjoan
mieluummin 2 sangia, jolla näytän käden
voiman ja luonteen. Partnerilla ei tarjoussarjan valossa ole patalyhyyttä joten
uskoisin saavani sangissa suunnilleen saman verran tikkejä kuin herttapelissä. Jos
tarjolla oleva tikkimäärä on yhdeksän,
sangi- ja herttatäyspeleillä on merkittävä
ero.
ENGLUND: 2NT. Pass voi olla oikein,
mutta toisaalta täyspeli voi hyvinkin olla
korteissa, kun partnerilla on vähän enemmän voimaa esim. xxx 10xxx AKx xxx.
Näillä korteilla 3♥:ssa on jo pieti, kun
3NT on jokseenkin valmista kauraa. Sitä
paitsi 2NT voi mennä kotiin, kun 2♥:ssa
on pieti.
KARHULAHTI: 3♥. Fem:ssa taitaa olla
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tavallinen balanssikahdennus käytössä,
joten tehtävä on arvaamista. Pelaan
muutaman partnerin kanssa siten, että
dbl balanssipaikasta lupaa 15+p. Tuo
sopimus olisi ainakin tässä jaossa näyttänyt toimivan. Pelimuodosta johtuen
korotan herttaa, koska täyspeli on täysin
mahdollinen, joskin 2♥ voi olla jo pieti!
SAASTAMOINEN: 3♥. Totuuden nimessä en ymmärrä, miksi näillä korteilla
ei voinut tarjota 2♥ ensimmäisellä kierroksella. Hyvästä, joskin lyhyestä herttaväristä huolimatta käsi on täynnä pehmeitä ja kyseenalaisia arvoja. Mutta jos
kerran olin edellisellä tarjouskierroksella
sitä mieltä, että tällä kädellä pitää kahdentaa ensin, on nyt pakko jatkaa. Tarjousvaihtoehtoja ovat 3♥, 2NT ja 2♠. En
saa tästä kädestä piilotettua viiden kortin
tukea, joten tyhmänä tuen partneria. Tie
3NT:iin on vielä avoinna, jos partneri
jatkaa 3♥:lla, mutta ei kannata pidätellä
hengitystään; partnerin kädestä pelattuna
3♥ voi antaa nopeasti 200 vastustajan sarakkeeseen.
Jos olisimme välitarjouspaikassa, saattaisin itsekin harkita kahden hertan välitarjousta ilmaisukahdennuksen sijasta.
Mutta balanssipaikalla, missä tarjoussarjaa joudutaan pitämään hengissä alkaen n.
seitsemän pisteen kädellä, tällä kädellä ei
tarjota kahta herttaa.
PEKKINEN: 3♥. Juu voi olla että 3NT on
ainoa täyspeli tai jopa 2 herttaa viimeinen
kotipeli, mutta joukkiksessa täyspeliä on
jotenkin yritettävä -vaihtoehto 2NT.
ENGELBARTH: Pass. Ei lisättävää.
Patakuningas on todennäköisesti aika
arvoton ja muutenkin alavärikuvani ovat
kannaltamme huonosti. Kyllä partneri
olisi hypännyt tai tehnyt vaatimustarjouksen, jos hänellä olisi 7+ pinnaa, ja koska
hän tietää omasta kädestään myös, että
minulla on voimaa hertassa.
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4.

N/ALL IMP

♠ AK104 ♥ A7 ♦ K4 ♣108753
W
p
Tarjous
3♥
4♦
3NT

N
1♥
3♦

E
p
p

S
1♠
?

Pisteet
10
2
0

Paneeli
9
1
0

Lukijat
6
0
5

Slammi on melko varma, kunhan partneri vain pystyy kontrolloimaan ristivärin.
Mutta mikä slammi? Onko mitään tapaa
selvittää, kumpi punainen väri partnerilla
on vahvempi? Tuskin.
KARHULAHTI: 3♥. Näyttää vahvasti slammilta. Jälleen kerran 3♥ jättää
parhaiten mahdollisuudet auki. Partnerin
3♥/NT tarjoukseen jatkan 4♦ – cuetarjouksella. Ainoa pelko on mahdollinen
ristikontrollin puute, joka sekin on lähinnä näennäinen pelko. On hankala kuvitella partnerille kättä ilman ristikontrollia.
Kontrollipitoinen käsi puhuu väripelin
puolesta, joten ensisijaisesti ollaan
menossa 6♦/♥. Jos partnerin kortit ovat
esimerkiksi Jx KJ10964 AQJ65 A , niin 6♥
on varmasti turvallisempi sitoumus kuin
6NT.
Mutta jos partnerilla on 4 KJ964 AQJ65
AK, on kuusi ruutua paras sitoumus.
BÄCKSTRÖM: 3♥. Hyvät kontrollit.
Voi olla vaikka 7 kotona.
VIITASALO: 3♥. En olisi itse tässä tarjoustilanteessa, koska 1 pata on väärä
tarjous näin hyvällä kädellä. Partneri on
tehnyt täyspelivaatimuksen joten meillä
on yhteistä voimaa slammin verran. Partneri voi kuvata kättään lisää halpaan
preferenssiini. Jatkossa ajan meidät slammiin partnerin kädestä joko 6 sangiin tai

6 herttaan.
Myönnän, että käsi lähellä kahta ristiä.
Mutta mielestäni vain lähellä. Tehtävän
yksi vastaajan käsi on luokkaa parempi,
millä aloitetaan kahdella alavärillä.
LAANEMÄE: 3♥. Jatkon kehitystä odotellen. Jos pohjoinen kontrollitarjoaa ristin, olemme slammissa.
ENGLUND: 3♥. Partneri on tehnyt
TPV:n, joten 3♥ on vahvempi tarjous kuin
4♥. Se voi myös olla lepäävä tarjous ilman ristihollia. Sen takia partnerin 3♠
osoittaisi nyt aidon 3-kortin tuen. Tarjoan silloin 4♦, cue kuten myös parnerin
3NT:iin ja 4♣ :iin. Slammi on hyvin todennäköinen, kiitos loistavien arvokorttieni,
vaikka pituutta olisikin voinut olla enemmän hertassa.
ENGELBARTH: 3♥. Tarjoukseni on
vahvempi kuin 4♥, koska 3♦ on tpv. Haluan tehdä positiivisen tarjouksen, vaikka
punaiset värini ovat 2-2. Mutta niissä on
3 kontrollia ja ne täydentävät partnerin
kättä oivallisesti!! 3NT:n tarjoaminen
olisi vaarallista, koska se päättäisi sarjan
ja jättäisi meidät usein pois pelattavasta
slammista.
VALTA: 3♥. Slammilta näyttää, joten
lyödään hertta valtiksi näin alustavasti.
PEKKINEN: 3♥. Tpv on päällä ja minulla on hirvittävästi voimaa. Ei ristihollia,
joten tuen kahdella kortilla. Partnerilla
yleensä näissä sarjoissa niin vahva väri
että Ax tekee siitä lähes läpikäyvän.
Vain yksi panelisti tarjosi jotain muuta
kuin 3♥.
SUNDSTEN: 4♦. Johonkin slammiin
näillä päädytään. 4♣ tarjous ei tule kysymykseen kun on vaan hakkuja ristissä kun
taas 4♥ on loppusitoumusehdotus, joten
sekään ei käy. Sangitarjouksetkaan eivät
ole yksiselitteisiä, joten jäljelle jää 4♦.
Ilmeisesti Kaj ei pitänyt kolmea herttaa
vaatimuksena.
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5.

W/E-W IMP

♠ QJ8754 ♥ 7 ♦ 6 ♣ KQJ64
W
1♥
p
Tarjous
3♠
4♠
Pass

N
p
3♦

E
1NT
p

S
2♠
?

Pisteet
10
3
3

Paneeli
8
1
1

Lukijat
3
2
6

SAASTAMOINEN: 3♠. Sopimuskysymys, jossa FEM ei auta. Itse asiassa
hyvä esimerkki tehtävästä, jollaisia tarjouspaneelissa EI pitäisi olla; vastaaja
joutuu arvaamaan, kuinka hyvä patatuki
partnerilla on. Jokin sopimus pitäisi olla
olemassa, ja se pitäisi myös kertoa tarjouspaneelin vastaajille.
Mielestäni esimerkki tehtävästä, jollaisia
tarjouspaneelissa PITÄÄ olla. Pelipöydässä tulee vaan eteen tarjoustilanteita,
missä systeemi ei auta eikä tilannetta ole
etukäteen sovittu.
LAANEMÄE: 3♠. Partnerilla on n. 10
p, mutta hänellä ei voi olla pitkää ja hyvää ruutuväriä. Hänellä pitäisi olla myös
melko monta herttakorttia. Onko hänellä
patadubbelton, -singeli vai -reno? Olisi
typerää tarjota 4♣ ja löytää partnerilta
2-4-5-2 jakautuma. Meillä ei pitäisi olla
hätää, jos olemme 6-1 patafitissä. Jos
vastustajat kahdentavat, luotan heihin ja
karkaan neljään ristiin.
BÄCKSTRÖM: 3♠. Olisin ehkä itse passannut ensimmäisellä kierroksella, mutta
ei partnerillakaan kovin hyvää ruutua ole
kun ei heti tarjonnut.
Muutama panelisti protestoi ensimmäisen kierroksen tarjousta. Sue olisi
ehkä passannut, Pekka ja Arttu olisivat
tarjonneet kaksivärikäden näyttävän kaksi
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herttaa. Mutta silloinhan meillä ei olisi
syntynyt ongelmaa, mitä nyt joudutaan
miettimään...
VIITASALO: 3♠. En olisi itse tässä
tarjoustilanteessa, koska olisin tarjonnut 2 herttaa näyttäen kaksivärikäden,
jossa on pataväri. Partnerin 3 ruutua ei
ole karkuretki vaan konstruktiivinen. Punaiset arvot eivät oikein sovi joten tarjoan
vaatimattoman 3 pataa, jonka partneri voi
nostaa tai olla nostamatta.
ENGELBARTH: 3♠. Miksi partneri kilpailisi kanssamme, ellei hänellä ole patatuki. 3♦ on inviitti padassa ruutuarvoilla ja
sitä en nyt ota vastaan. Tästä syystä ei ole
syytä hakea ristipeliä tarjoamalla vielä
4♣ . Myönnän, että harkitsin myös 4♠ tarjoamista, mutta en ihan jaksa uskoa ristien
hautaamista pöydän valtteihin. Partnerin
todennäköinen käsi on 3-4-5-1 tai 3-5-41 ja valttilähdöllä yhdeksässäkin tikissä
on vielä tekemistä. 3NT tuntuu huonolta
yhteyksien ja todennäköisesti puuttuvan
voiman takia.
VALTA: 3♠. Partnerilla on oltava tässä
sarjassa jonkinlainen patatuki, joten en
passaa singelillä. Hieman tietysti ihmetyttää missä on hertat, mutta partneri ei
mielestäni saa (vielä) tarjota 3♦:a esim.
kädellä -, Qxxx, KQ1098x, xxx.
SUNDSTEN: 4♠. Partneri ei tarjonnut
heti 2♦, joten hänellä on herttaväri ja jakonsa lienee 3-4-5-1 tai 3-4-6-0, padassa
hänellä on Hxx ja lisäksi hänellä on hyvä
ruutuväri, 4♠:lla on jonkinlaiset mahdollisuudet. Joku varovaisempi tarjoaa 3♠.
KARHULAHTI: Pass. Minusta virhe on
tapahtunut jo ensimmäisellä kierroksella.
2♥ michaels cue olisi varmasti ollut viisaampi ratkaisu, jolloin partnerilla olisi
ollut mahdollisuus saada parempi kuva
kädestämme. Nyt ei auta kuin passata ja
toivoa partnerin ruudun olevan pitkä ja
hyvä. No double please.
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6.

N/-

IMP

♠ QJ752 ♥ 932 ♦ A2 ♣ K104
W
p
Tarjous
3♦
Pass
2♠
2NT

N
1♦
2♦

E
p
p

S
1♠
?

Pisteet
10
7
3
3

Paneeli
5
3
1
1

Lukijat
5
8
2
2

Pitääkö tällä kädellä yrittää kohti
täyspeliä ja jos, niin millä tavalla edetään?
Puolet panelisteista korottaa ruutua invitoivasti.
SUNDSTEN: 3♦. 3NT saattaa järjestyä.
3♦:n tarjouksella on toinenkin tarkoitus,
eli se vaikeuttaa vastustajien balansoimista.
KARHULAHTI: 3♦. Pidetään nyt sitten
tarjoussarjaa yllä ikävällä inviittitarjouksella. Toivottavasti partneri ilahduttaa 3♠
tarjouksella. Passaaminen ei ole mahdoton ajatus.
ENGLUND: 3♦. Tässä voi olla suorin
vedoin 9 tikkiä sangissa, kun partnerilla
on x Axx KQJxxx Axx. Lisäksi partneri
ei ole kieltänyt 3-kortin pataa. Toisaalta
3♦ voi mennä pietiksi, kun partnerilla on
4 - 5 punaisissa väreissä ja minimikäsi.
Vaikka pas saattaakin olla oikein, inviitti
on tehtävä joukkuekilpailussa eivätkä 2♠,
2NT ja 3♣ ole kovin houkuttelevia vaihtoehtoja.
Kolme ristiä ei olisi inviitti vaan täyspelivaatimus, minkä vuoksi poissuljettu
mahdollisuus.
ENGELBARTH: 3♦. Jaossa voi olla
terve 3NT, joten haluan tehdä inviitin.
2NT:n inviitti voi tuoda sangin väärään
käteen.

SAASTAMOINEN: 3♦. Myös 2♠ on
mahdollinen tarjous, koska systeemiin kuuluu heikot hypyt yläväreissä, mutta koska
tällä kädellä on selkeä tarjousvaihtoehto,
3♦, valitsen mieluummin sen.
BÄCKSTRÖM: Pass. En usko täyspeliin. En myöskään aio etukäteen estää vastustajia balansoimasta, koska heillä tuskin
on mitään peliä.
VIITASALO: Pass. Partneri ei takaa 6
kortin väriä, koska hänellä voi olla vielä
1-4-5-3. IMP-matematiikka suosii vaarattomassa osamerkintöjä; en halua riskeerata plusmerkintääni.
Jaolla 1-4-5-3 avaaja tarjonnee toisella
vuorollaan useimmiten yksi sangi. Mielestäni vain vahvalla viiden kortin ruudulla ja “valttipeliviitteisellä” kädellä hän
valitsee mieluummin kaksi ruutua.
VALTA: Pass. Kolmessa sangissa hertta
laukeaa helposti lyönnistä, jonka jälkeen
pitäisi ottaa seuraavat 8 tikkiä. Tämä
edellyttäisisi juoksevien ruutujen lisäksi
partnerille ainakin mustaa ässää, joten
otan pessimmistisen kannan. Kolmen kortin patatuen partneri olisi epätasaisella
kädellä jo esittänyt.
Vain jos kolmen kortin tuki on hyvä ja
kuuden kortin ruutuväri huono, esim.
KQx Ax Kxxxxx Qx. Alla olevalla Tiitin
esittämällä esimerkkikädellä avaaja tarjoaa mielestäni mieluummin 2♦.
LAANEMÄE: 2♠. Väri ei ole kovin
hyvä, mutta en tahdo missata mahdollista
patatäyspeliä, jos pohjoisella on esim.
Kxx Ax KQxxxx Qx.
Esimerkkikädellä hän jatkaa myös kolmeen ruutuun kolme pataa ja löydämme
4♠. Mielestäni kädessä on liian paljon
voimaa ja liian vähän pataa 2 pataan.
PEKKINEN: 2NT. Juu ei ole herttahollia ei, mutta kaikkea ei voikaan olla, onhan pituutta siinä kuitenkin. 3 ruutua ei
houkuta.

BRIDGELEHTI 2/09

9

7.

E/ALL IMP
♠ Q9 ♥ 106 ♦ AQ10952 ♣ AQ7
W

N

p
p
Tarjous
3♠
3NT
5♦
Pass

1♠
3♦

E
p
p
p

S
1♦
2♦
?

Pisteet
10
7
3
0

Paneeli
6
3
1
0

Lukijat
4
0
2
6

Samantyyppinen tarjoustilanne äskeisen
tehtävän kanssa, nyt vain avaajan näkökulmasta. Partneri invitoi ja koska meilläon
maksimit, niin täyspeliin pitää päästä.
Oikea loppusitoumus on joko 3NT, 4♠ tai
5♦. Yli puolet panelisteista valitsee partnerin tukemisen kuvadubbeltonilla.
ENGELBARTH: 3♠. Haluan yrittää
eteenpäin joko kohti 4♠, 3NT tai 4/5♦.
Ilman hertta-arvoja en voi tehdä 3NT.
3♠:aan partneri saa myös passata, koska
aikanaan 2♦ ei ollut vaatimus.
SAASTAMOINEN: 3♠. Hankalaa. Partnerilla voi olla esim. KJ10xx,KJ,Kxx,xxx,
jolloin 4♠ saattaa olla ainoa kotiin menevä täyspeli. Osaako partneri sitten
tarjota 3NT korteilla A10xxx,KJx,Kxx,xx,
onkin toinen juttu. (Toisaalta kyseisellä
esimerkkikädellä hänellä oli edellisellä
kierroksella mahdollisuus tarjota 2NT,
mitä hän ei tehnyt.) 4♣ on ylitarjous, joka
ei anna mahdollisuutta pysähtyä 3NT:iin
tai 4♦:uun, eikä löydä 4♠:aa. Nyt voidaan
vielä pelata 4♦.
PEKKINEN: 3♠. Passata ei uskalla ja
sangi saisi olla partnerin kädessä -vaihtoehtoja on, mutta olkoon näin.
SUNDSTEN: 3♠. Kova on yritys, 4♠
järjestynee jos partnerilla on padassa
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AJ10xx tai KJ10xx.
VIITASALO: 3♠. Käteni on kohtuullisen
hyvä ja haluan mennä eteenpäin. En voi
tarjota sangia lyhyellä ja heikolla hertalla. Siirrän pallon partnerille, joka voi
mahdollisesti päättää tarjouksen 3 sangilla. Tälle tarjoustilanteelle on olemassa
teoreettinen ratkaisu, jonka mukaan tarjoustilanteessa, jossa on kaksi tarjoamatonta väriä toimitaan seuraavasti:
a) jos kumpaakin väriä voi tarjota alle 3
sangin, tarjottu väri lupaa pidon ja kysyy
pitoa toisessa värissä
b) jos vain toista väriä voi tarjota alle 3
sangin, tarjous kysyy pitoa
Siis 3♥ kysyisi pitoa. Eikö tämä voisi
olla hyvä tarjousratkaisu? Kolme panelistia riskeeraa sangitäyspelin herttaheikkoudesta huolimatta.
KARHULAHTI: 3NT. Normaaliin
avauskäteeni verrattuna nämä ovat kerrassaan kelpo laput. Tarjotaan 3NT yrittäen näyttää mahdollisimman paljon
vähintään tuplahollilta hertassa. Tämä illuusio saattaa kyllä rapista siinä vaiheessa, kun vastustaja ottaa hertasta viisi ensimmäistä tikkiä.
VALTA: 3NT. Arvaan 3NT ja toivotaan
ettei mene liikaa tikkejä kannelta. Tieteellistä konstia parhaan pelin ja tason
löytämiseksi ei tähän jakoon enää löydy.
BÄCKSTRÖM: 3NT. Koska passasin
edellisessä jaossa, oletan että partnerilla
on nyt paremmat.
LAANEMÄE: 5♦. Partnerilla pitäisi
olla kymmenkunta pinnaa keskittyneenä
lähinnä ruutuun ja pataan (AKxx xxx Kxx
xxx). Ruututäyspeli on ehkä maskintakainen ja koska olen vaarassa, otan chansin.
Hertta saattaa olla 4-4, jolloin 3NT
menee kotiin ja 5♦ on maskintakainen.
Parempi esimerkkikäsi puoltamaan viittä
ruutua on AKJx xx Kxx xxxx, jolloin 3NT
on aina pieti ja 5♦ aina kotona.
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8.

W/-

IMP

dubbeltonkuvallaan.
VALTA: 4♠. Sopivaa minimikättäkin
♠ Q ♥ AKJ73 ♦ K654 ♣ QJ10
vastaan slammi on levitys, joten täräytän
splintterin. 3NT voi kyllä olla ainoa kotiin
W
E
N
S
menevä täyspeli, mutta kädessä on niin
1♠
2♦
2♠
?
paljon potentiaalia, että varmistan partnerin osaavan arvostaa nimenomaan vain
Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
pataässää eikä kuningasta slammia ajatel3♥
10
5
6
len. Jos tarvitsisin välttämättä imppejä,
4♠
6
2
1
kajauttaisin blackwoodin mahdollisesta
3♠
6
2
3
kahdesta ristimenevästä huolimatta. MuiDBL
3
1
3
na vaihtoehtoina Dbl ja 3♠. Hyvä tehtävä.
Splinter auttaa mahdollisen slammin
Itsellämme on 16 ap:n käsi ja kaikki muut löytymisessä, mutta tämän jälkeen paluuta
pelaajat tarjoavat innolla. Emme ehkä istu ehkä oikeaan peliin (4♥ tai 3NT) ei ole.
kurinalaisempien pelaajien pöydässä?
SAASTAMOINEN: 4♠. Hirveät koneet!
PEKKINEN: 3♥. Pakassa on 50+ pinnaa,   Antakaa partnerille tavallisen huonot kortit
mutta uskotaan partneria. Kolme pataa on xxx,xx,AQxxx,Axx, ja meillä on korteissavarmaan aika kuvaava vaihtoehto.
mme ruutuslammi. Jos partneri ymmärtää
ENGLUND: 3♥.   Tässä on lukuisia jatkaa 5♣ :llä, tarjoan vielä 5♥ matkalla
vaihtoehtoja: 3♥, 3♠ ja Dbl. Täyspeli on ruutuslammiin. Partnerin 5♦:uun joudun
jokseenkin saletti. Parnerilla voi olla Kxx passaamaan. (Mitä muuta hän voi tarjota
xx AQJxxx xx, jolloin pitää pelata 3NT esim. korteilla Kxx,Qx,AQxxxx,Kx?)
tai Jxx Qx AQJxxx xx, jolloin 4♥ olisi
LAANEMÄE: 3♠. Slammi on mahdolmahtava sitoumus tai xxx xx AQJxxx linen, mutta viidenkin taso voi olla liian
Kx, jolloin 5♦ on kevyt nakki taikka xx korkea, jos partnerilla on esim. Kx Qx
xx AQJxx Axxx, jolloin 6♦ on hyvä si- AQxxxx xxx. Jos partneri jatkaa kolmeltoumus. 3♥ TPV on joustavin tarjous. Se la sangilla, joudun valitsemaan passin ja
osoittaa vähintään 5-kortin värin ja pyytää 4♥:n välillä. Mutta jos hän tarjoaa 4♣  tai
partneria tarjoamaan 3NT patapidolla il- 4♦, kontrollitarjoan padan ja partneri voi
man herttatukea. Jos partneri tarjoaa 4♦, arvioida mahdollisuuksiamme.
tarjoan 4♠, mikä osoittaa patakontrollin
ENGELBARTH: 3♠. Jään odottamaan
ja ruututuen. Mielestäni negatiivisen kah- ristikontrollia. 3♥ tekisi sarjan hankalaksi,
dennuksen jälkeen käteni olisi heikompi, koska partnerin olisi jatkossa vaikea uskoa
jos tarjoan herttaa myöhemmin. 3♠ osoit- hyvää ruututukeani. Suoraa ässäkyselynä
taa kyllä ruututuen ja kysyy hollia, mutta pidän varteenotettavana vaihtoehtona.
sulkee pois 4♥ loppusitoumuksena.
KARHULAHTI: Dbl. Responsiivinen.
VIITASALO: 3♥. Muilla pelaajilla on Joku on asialla tässä jaossa. Toivottavasaivan minimit tarjouksiinsa. Partnerille ti se ei ole partneri. Vastustajan korkea
jää suunnilleen AQJxxx ruutua sekä sivu- patatarjous saattaa tehdä elämän hankakortti. Jos parterilla on xxx Qx AQJxxx laksi. Suunnitelmana tarjota Dbl + 3♠ +
xx, pitää pelata 4 herttaa. Jos partnerilla 4♦, mutta mikäli vastustaja tai partneri
on xxx xx AQJxxx Kx, pitää pelata 5 ruu- ei hyväksy tätä, niin sitten tuetaan ruutua
tua. Partneri voi korottaa herttatarjoukseni sopivalla tasolla jatkossa.
BRIDGELEHTI 2/09
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PANEELI 1/09
		
Bäckström		
Engelbarth		
Englund		
Karhulahti		
Laanemäe		
Pekkinen		
Saastamoinen		
Sundsten
Valta		
Viitasalo

1

2

3

4

5

6

7

8

3♠
3♠
3♠
3♠
3♠
3♠
3♠
4♦
3♠
4♦

2♠
2♠
Pass
Pass
Pass
Pass
DBL
Pass
Pass
Pass

2NT
Pass
2NT
3♥
2NT
3♥
3♥
2NT
2NT
2NT

3♥
3♥
3♥
3♥
3♥
3♥
3♥
4♦
3♥
3♥

3♠
3♠
3♠
Pass
3♠
3♠
3♠
4♠
3♠
3♠

Pass
3♦
3♦
3♦
2♠
2NT
3♦
3♦
Pass
Pass

3NT
3♠
3♠
3NT
5♦
3♠
3♠
3♠
3NT
3♠

3♥
3♠
3♥
DBL
3♠
3♥
4♠
3♥
4♠
3♥

Paneelin suosikki

3♠

Pass 2NT 3♥

3♠

3♦

3♠

3♥

Lukijoiden suosikki 5♦ Pass 3♥ 3♥ Pass Pass Pass 3♥
								

LUKIJAKILPAILUN PARHAAT

1 Matti Niemi		
59
2 Juho Granström
57
3 Juha Hämäläinen
56
4 Juha Leskinen		
54
5 Björn-Olof Lindholm47
6 Paula Nurmi		
43
7 Eija Multimäki		
36
7 Aimo Salmi			
36
8 Jyrki Hakala		
33
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8 Harry Haartman
9 Pekka Ranta		
10 Matti Rosen		
11 Jari Kemppainen
12 Markku Laasonen
12 Jorma Isaksson		
13 Pasi Kattilakoski
13 Mauri Maunula
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33
30
29
26
22
22
20
20

Kilpailutoimikunnan tiedotteita
Muistutus kurinpitomääräyksistä
Suomen bridgeliiton voimassaoleviin kurinpitomääräyksiin on kohdaksi kaksi kirjattu seuraava sääntö:
”Pelaajan syyttäminen epäeettisestä käyttäytymisestä tai huijaamisesta ellei
syytöstä esitetä yksityisesti kilpailun kilpailunjohtajalle, kilpailutoimikunnan
puheenjohtajalle tai lakitoimikunnan puheenjohtajalle.”
Keskustelupalstoille kirjoitettaessa on hyvä muistaa, että kyseinen pykälä on voimassa myös kilpailutilanteen ulkopuolella. Näin ei tule vahingossa syyttäneeksi
toista pelaajaa epäeettisestä käyttäytymisestä. Sääntö on erityisen ankara, sillä väärä syytös voi pilata täysin syyttömän pelaajan maineen pitkäksi aikaa. Mikäli haluaa
kannanottoja itseään askarruttavaan tapahtumaan bridgepöydässä on kirjoitus muotoiltava niin, ettei siitä mitenkään voi tunnistaa pelipöydässä olleita henkilöitä.
Kilpailutoimikunta kuitenkin suosittelee, että ennen kaikkea kilpailuissa tapahtuneet epäselvyydet käsiteltäisiin bridgepöydässä kilpailunjohtajan johdolla eikä keskustelupalstoilla.
Kilpailutoimikunta ei vahdi keskustelupalstoilla tapahtuvaa kirjoittelua, mutta mikäli sille toimitetaan raportti toisen pelaajan oikeuksia loukkaavasta julkisesta
kirjoituksesta, on sen aloitettava kurinpitoprosessi.
Kilpailunjohtajakoe
Hangon Bridgeviikolla järjestetään torstaina 23.7.2009 kello 11 kilpailunjohtajakoe, johon kaikki halukkaat ovat tervetulleita. Koska kilpailunjohtajalla on usein
vastassaan tilanne joka vaatii pelin—eikä vain sääntöjen—tuntemusta, edellytetään
osallistujilta vähintään kolmen vuoden pelikokemusta, joiden aikana hän on osallistunut vähintään kymmeneen parikilpailuun ja kymmeneen joukkuekilpailuun.
Kokeessa on voimassa olevan Vuoden 2007 Bridgelain hallintaa ja kilpailun järjestämistaitoa mittaava osio. Mahdollisuuksien mukaan kokeeseen kuuluu myös ”käytännön” osio. Kirjallisessa kokeessa (ja käytännön kokeessa) kokelailla pitää olla
käytössään joko Bridgelaki-kirjanen tai sen tulostettu/kopioitu versio. Bridgelakikirjasta voi kysyä liiton toiminnanjohtajalta ja se on ladattavissa PDF-muodossa
osoitteesta http://www.kolumbus.fi/_w184490/piv/lakitoimikunta/bridgelaki2007.
pdf
Kokeeseen osallistuvien on ilmoittauduttava etukäteen BILBO-ilmoittautumisohjelmaan luotavalla lomakkeella. Kokeen hinta on 20 € / kokelas.
BRIDGELEHTI 2/09
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Vinkkejä aloitteleville pelaajille
Hulda Ahonen

Jokainen meistä on joskus ollut vasta-alkaja. Pelin tuoksinassa aloittelijoiden
kohtelu kerholla voi olla tökeröä ja oman hyvän merkinnän tavoittelu ajaa ohi uuden pelikaverin opastamisen.
Kävin Tampereen bridgekerholla pelaamassa parin aloittelevan junnun kanssa.
Se sai minut pohtimaan perusneuvoja, joita noudattamalla kehittyy varmasti paremmaksi pelaajaksi. Pyysin myös kokeneita ja menestyneitä pelaajia antamaan
yhden hyvän vihjeen aloittelevalle pelaajalle.
Seuraavassa omia vinkkejäni. Kiitokset Meri Korhoselle ja Jesse Jäkärälle inspiraatiosta. Toivottavasti uskallatte lähteä vielä pelaamaan kanssani.
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1.

Älä pelaa liian vaikeaa systeemiä vain pelaamisen ilosta. Tärkeintä tarjoamisessa on olla samalla aaltopituudella partnerin kanssa.

2.

Luota partneriisi. Älä oleta hänen unohtaneen sopimustanne. Partneri saattaa jatkossa jättää tarjoamatta oikein, kun et kuitenkaan usko hänen muistavan.

3.

Ole luotettava ja looginen. Jos olet tehnyt täyspelivaatimuksen, älä passaa
alle täyspelitason. Älä tarjoa yli korttiesi. Sovi mieluummin heikot pisterajat,
kuin että aina venytät rajoja. Ota huomioon partnerisi tarjousjärjestys: mikä
on pidempi väri? Lupaako hän lisää voimaa? Jos hän tekee erikoisen tarjouksen, mieti mikä voi olla siihen syynä.

4.

Muista kehua partneriasi. Hän pelaa paremmin kehumalla kuin haukkumalla. TE OLETTE TIIMI!

5.

Älä hätäänny äläkä hosu. Älä anna vastustajan hoputuksen sekoittaa
ajatuksiasi, sillä jako pelataan loppuun asti. Jos sinulla on mietittävää,
MIETI.

6.

Tee pelinviennissä aina SUUNNITELMA.
•
Aloita laskemalla varmat tikit.
•
Jatka miettimällä mistä saat puuttuvat tikit (muista pelimuoto: parikilpailussa ylitikit ovat arvokkaita, mutta joukkuekilvassa varma kotipeli on tärkein).
•
Yleensä on oikein kasvattaa ensin puuttuvat tikit ja nauttia vasta sitten varmat tikit.
•
Tarkista yhteyskortit. Turha kasvattaa väriä, jota et pääse hyödyntämään.
•
Valttaa, jos voit. Älä valttaa, jos meneviä pitää varastaa lyhyeen
valttiin.
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7.

Ota opiksesi ja kuuntele enemmän pelanneita. Tarkista kuitenkin tiedot ”varmasti” hyvältä pelaajalta. Analysointi on vaikeaa.

8.

Uskalla pyytää hyviä pelaajia partnereiksi. Ole sitkeä, älä hyväksy ensimmäistä ei-vastausta. Jos seuraava kerhoilta ei käy, kaiva kalenteri esiin ja
selvitä milloin onnistuu.

9.

Hanki vakituinen partneri. Bridge on parhaimmillaan paripeli. Partnershipin
rakentaminen vaatii työtä, mutta se kannattaa.

10.

Lue alan kirjallisuutta, se on hyödyllistä.

Seuraavassa konkaripelaajien vihjeitä aloittelijoille:
Pekka Viitasalo:

Opettele keskittymään jakoon, jota pelaat juuri nyt.

Jari Bäckström:

Noudata systeemiä, älä keksi omiasi.

Johan Linden:		
			
Sue Bäckström:
Mika Salomaa:
			
Petri Ukkonen:		
			

Sovi hyvä systeemi, jossa keskityt olennaiseen. Älä koskaan hauku partneriasi.
Älä näytä korttejasi.
Opettele kunnolla luonnollinen, ennen kuin rupeat pelaamaan monimutkaisempia systeemejä.
Opettele ensin perusasiat kuntoon. Rupea vasta sitten
pelaamaan esimerkiksi hankalampia systeemejä.

Clas Nyberg:		
			

Heti ei voi voittaa. Opettele ensin häviämään. Voitot tulevat
myöhemmin.

Kari Koivula:		
			

Kun huomaat tarjoussarjassa, etteivät teidän värit käy yksiin, niin passaa mahdollisimman nopeasti.

Kauko Koistinen:
			
			

Jos et saa illalla unta, älä laske lampaita, vaan mieti eri
mahdollisuuksia miten 13 korttia voivat olla jakautuneet
neljän eri käden välillä.

Lasse Utter:
Aivan perussysteemi ( luonnollinen ) riittää, kunhan osaat
			
sen.
Mielestäni näistä vinkeistä voi hyötyä myös jo vähän kokeneempikin pelaaja. Yritän ottaa opikseni myös itse.
BRIDGELEHTI 2/09
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Johan den lycklige
Pålan af Sky

Tävlingen är slut. Tävlingsledaren, som
vill komma hem så fort som möjligt, schasar ut de sista. Jag har parkerat på gården.
Charlie och jag kommer ut genom ytterdörren och kliver över ett hav av fimpar under en skylt med texten Rökning
förbjuden, gå runt hörnet. Charlie sätter
sig i bilen och jag startar motorn och svänger ut på Bertasvägen.
-Vad gjorde ni på bricka 19? Den där med
lång ruter hos Nord.
-Johan fick ett överstick i 3NT.
-Va? Det går ju sex spaderstick från taket!
Hade dom inte bjudit spader?
-Visst, jovisst hade dom det. Och jag frågade med 3 spader om Johan hade spaderhåll? Utan att blinka bjöd han 3NT med
jeck tredje. Det räckte för att förhindra
spaderutspel....
-Nej, nej och åter nej, jag trodde att jag
fick topp på brickan med 620 i 5 ruter.
Dubbelsidig materialskvis utan tempo när
det inte kom högfärg ut.
En djup suck och tystnad följer medan vi
korsar Tallbergsallén. Sedan:
-Jaså, han gjorde det igen. Jag kan inte
begripa att någon kan ha sådan tur. Han
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bjuder vad som helst och kommer alltid
ner på tassarna.
-Ja, tävling efter tävling, år ut och år in.
-Han är bridgens Alexander Lukas.
-Bra att du inte sade Alexander Stubb.
-Hur så? Varför var det bra?
-För då skulle han inte bara ha tur, han
skulle också vinna rubb och stubb! Hahhaa!
-Skulle det föreställa roligt det där?
I stället för att svara koncentrerar jag mig
på att köra in på Västerleden. Jag tror mig
veta vad som kommer att sägas när vi passerat Enåsvägens bro. Vi har haft samma
tankeutväxling otaliga gånger förut. Men
nej, det blir en ny infallsvinkel:
-Det är något av Rueful Rabbit över hans
spel.
-Hur så? RR tar ju fel kort, det kan man
inte påstå om Johan. Utom när det gäller
budlådekort förstås, de kommer ibland
som dragna med förbundna ögon. Snarare
är det lite Hideous Hog över honom. HH:s
motto var om jag minns rätt:”Bra budgivning är bridgens död. Spelet blir tråkigt
som Deep Blue, ingen fantasi. Bjuder man
däremot med känsla så kommer spelets
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ädla sidor fram, t.ex. att ro hem hopplösa
kontrakt.”
-Det är han bra på.
-Har han berättat något för dig från Lahtis?
-Bara att ni till slut blev tredje efter en
ganska slätstruken första dag.
-Det kan man gott säga. Andra dagen tog
han spelbyxorna på sig. Redan i söndagens första rond hände det saker:
Bricka 50
Väst giv		
Nord-Syd i zonen
♠AJ742
♥ 10
♦754
♣ J 10 6 5
♠98653
♠ K 10
N
♥Q8765
♥J2
W
E
♦AK
♦ Q J 10 9 2
S
♣2
♣K873
♠Q
♥AK943
♦863
♣AQ94
Medan vi svänger in på ring II ger jag en
papperslapp med ovanstående kortsits åt
Charlie och berättar att Johan satt Syd och
att budgivningen gick:
Väst Nord
1♠ pass
DBL pass

Öst
1NT
pass

Syd
2♥
pass

Vi spelade mot damlandslaget. De spelar
något konstigt bluffsystem där man skall
öppna om man inte har öppningshand,tror
jag. Kanske man skall passa med öppningshand i stället? Jag vet inte. I alla
fall fungerade systemet bra så långt att
Syd fick ett otrevligt läge i budgivningen.
IMP-tävling, ensam i zonen, partnern har
passat och båda motståndarna bjuder. Jo-

han hade inga betänkligheter utan klampade in med 2 hjärter. Eftersom han stulit
Västs bud tvekade hon inte att ta till den
röda lappen med stort D och efter tre pass
spela ut kung och äss i ruter varefter spadernian gick till bordets äss. Klöverknekt
vann följande stick och klövertian stal
Väst. Hon fortsatte i spader, hacka från
bordet och Östs kung blev trumfad med
hjärtertrean. Hjärteräss, hjärterkung och
en hjärter till Västs åtta betydde att hon
nu eller senare kunde ta försvarets femte stick med hjärterdam, men hon kunde
inte undgå att spela in bordet på spaderknekten. Dit försvann Syds ruterhacka och
inne på bordet maskades Östs klöverkung
ut och 670 stämplades in i Bridgemate.
Jag behöver väl inte säga att det gav en
ohygglig massa IMP. Några bra brickor
till och vi var plötsligt uppe i toppstriden.
Mot de blivande mästarna hade Johan följande kort:
♠ A K J 7 5 3 ♥ J 6 3 2 ♦ A ♣ J 10 5
Partnern öppnar i första hand i gynnsam
zon med 4 hjärter. Du vet att han inte har
gående åtta korts hjärter och inte heller
gående sju korts hjärter med antingen ett
sidoäss eller två kungar eftersom han i
så fall öppnat med 4 klöver (Namyats).
Oddsen talar väl för ett pass?   Men nej,
6 hjärter blev budet och naturligtvis hade
jag äss, kung i hjärter och singel klöver så
det var ett läggspel. Och vill du höra...
Charlie, som suttit tyst en lång stund vill
inte höra utan påpekar att vi är framme
och att han vill ut.” Tack för skjutsen, tänk
om vi en enda gång skulle kunna komma
på ett annat samtalsämne!”

BRIDGELEHTI 2/09

17

SBL tiedottaa:

Perehdytys peruskurssin
järjestäjälle
Pitääksemme pelitoiminnan kerhoillamme aktiivisena, on
kerhojen järjestettävä peruskursseja uusille harrastajille.
Toisilta kurssin järjestäminen ja vetäminen käy kuin luonnostaan, mutta suurimmalle osalle harrastajista on koulutustoiminta täysin uutta ja jännittävää.
SBL järjestää Hangon Bridgeviikolla halukkaille kerhojen
aktiiveille perehdytyksen peruskurssin vetämiseen.
Paikalla on kokeneita kurssinvetäjiä antamassa vinkkejä ja
selvennystä, sekä kurssin järjestämisestä, että käytännön
opetuksesta. Kerhot saavat myös peruskurssimateriaalin
sähköisessä muodossa helpottamaan kurssin valmistelua
ja suunnittelua.
Perehdytys järjestetään Voimakasiineilla 21.7.2009 kello
11.00 alkaen ja sen kestoksi on suunniteltu noin kaksi
tuntia.
Jotta tilaisuuden kiinnostusta saadaan kartoitettua, toivotaan alustavia ilmoittautumisia toiminnanjohtaja
Hulda Ahoselle sähköpostiosoitteeseen:
executive.officer@bridgefinland.com  
viimeistään 15.7. mennessä.
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Tarjouspaneeli 2/09
Sue Bäckström

Tämänkertaisessa paneelissa on poikkeuksellisesti vain kuusi tehtävää.
Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty tiedot jaosta (kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet) sekä Sinun korttisi ja tarjoussarjan kulku.
Palauta vastauksesi 12.7.2009 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki. Sähköpostitse: sue.backstrom@pp.inet.fi

1. Jakaja Etelä, pohjois-etelä vaarassa,
IMP

4. Jakaja Itä, pohjoinen-etelä vaarassa,
IMP

♠ 7 3 2 ♥ A J 10 9 6 ♦ K ♣ A K 10 2

♠ A K 7 6 3 ♥ -♦ A K 10 8 7 5♣ 10 2

Länsi

Pohjoinen

Itä

1♠
Pass

2♦
3♠

Pass
Pass

Etelä
1♥
3♣
?

2. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa,
parikilpailu
♠ J 9 8 3 ♥ 10 2 ♦ A K 9 7 4 ♣ 10 6
Länsi
1♥

Pohjoinen
DBL

Itä
Pass

Etelä
?

3. Jakaja Itä, pohjois-etelä vaarassa,
IMP
♠ K J 8 ♥ A J 8 ♦ A K 10 8 6 4 ♣ 5
Länsi

Pohjoinen

Pass

1♠

Itä
Pass
Pass

Etelä
1♦
?

Länsi

Pohjoinen

4♥

Pass

Itä
1♥
Pass

Etelä
2♥*
?

*Michael’s cue
5. Jakaja Pohjoinen, pohjoinen-etelä
vaarassa, pari
♠ 10 9 ♥ A Q 3 ♦ A K 10 9 7 5 3 ♣ 9
Länsi
Pass

Pohjoinen
1♥
4♣

Itä
2♠
Pass

Etelä
3♦
?

6. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, pari
♠94♥J543 ♦AKJ2 ♣973
Länsi
1♣

Pohjoinen
4♠

Itä
5♥

Etelä
?

HUOM:
Paneelissa käytettävä FEM-systeemi löytyy kokonaisuudessaan SBL:n sivuilta
Finnish Expert Methods kohdasta.
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Peking 2008 - avoin luokka
Kauko Koistinen

Suomen avoimen joukkueen edustus ensimmäisissä World Mind Sports Games
-kilpailuissa ei tuntunut kotimaan kärkeämme kiinnostavan, kun vain yksi joukkue ilmoittautui karsintoihin viime vuoden
joulukuussa. Niinpä SBL:n hallituksella
oli helppo työ nimetä Pekingiin lähteväksi
edustusjoukkueeksi Osmo Kiema, Kauko
Koistinen, Vesa Leskelä ja Mikko Toivonen. Vesa ja Mikko tekivät debyyttinsä
kansainvälisissä arvokilpailuissa, kun taas
Oskulla ja minulla oli takana useampia
edustustehtäviä vaihtelevin menestyksin.
Valitettavasti Osku sai uuden työpaikan
kun kisan alkuun oli kuukauden verran
aikaa, eikä uusi työnantaja suhtautunut
ollenkaan myötämielisesti runsaan kahden viikon lomaan, kun vielä syynä olisi
ollut kortinpeluu Kiinassa! Näin jouduin
viime tingassa hakemaan uutta partneria kisaa varten ja onneksi Juuso Leikola
pystyi lyhyestä varoitusajasta huolimatta
lähtemään matkaan joukkueen neljänneksi pelaajaksi.
Avoimeen sarjaan osallistui 72 joukkuetta, jotka olivat jaettuina neljään eri
lohkoon. Kustakin lohkosta pääsi neljä
parasta joukkuetta pudotuspeleihin, kun
taas loput joukkueet saattoivat keskittyä
lomaviikkoon Pekingissä.
Alkumme ei voinut olla haastavampi kun
ensimmäiseksi vastustajaksi asettuu Italia.
Ottelun ensimmäiset jaot sujuvat meiltä
kohtuullisesti ja johdamme vielä kuuden
jaon jälkeen yhdellä IMP:llä. Seitsemännen jaon piti olla tylsä osamerkintäjako,
mutta onnistumme menettämään siinä 15
IMP:tä.
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JAKO 7
S/ALL
♠ K6
♥ K985
♦ Q1097
♣ A82

♠ A1073
♥ Q73
♦ AK64
♣ K10
W

N
S

E

♠ J85
♥ J102
♦ J85
♣ J965

♠ Q942
♥ A64
♦ 32
♣ Q743

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
Nunes Koistinen Fantoni
Leikola
			
pass		
1NT(1) DBL pass(2) pass
RDBL pass pass
pass
(1) 12-14 ap.
(2) Pyytää partneria vastakahdentamaan.
Fantoni joutui pahan paikan eteen, kun
passaamalla hän pakotti partnerinsa vastakahdentamaan. Hän otti viiden minuutin
aikalisän, mutta päätti lopulta pelata kovin
panoksin ja passasi. Kun ruutusotamies oli
maskissa, ristikuningas oikein ja hertta tasan 3-3, onnistui Claudio Nunes saamaan
jopa ylitikin sitoumukseensa, 1160 ja 15
IMP:tä italialaisille. Ottelun loppu sujuu
vastaavissa merkeissä ja häviämme lopulta murskaavasti 4/25.
Toinen vastustajamme on Irlanti, tappioputkemme jatkuu, muttei onneksi
yhtä jyrkkänä, vaan siedettävin numeroin
10/20. Sijoituksemme tässä vaiheessa oli
murheellinen 17., vain heikko Albanian
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joukkue takanamme. Avaamme voittotilimme ottelussa Macaota vastaan, tosin
niukasti 16/14. Eikä tästä voitosta voi olla
liian ylpeä - ottelua ennen ehdin vaihtamaan muutaman sanan vastustajani kanssa, joka tiesi kertoa liitossaan olevan noin
50 jäsentä. Siis yli 10% jäsenistöstä pelasi
Pekingissä Macaon avoimessa joukkueessa! Seuraava vastustajamme on taas
kovempaa laatua, Romania, IMP-vaihto
on hyvin niukka (9-19), mutta valitettavasti tappioksemme ja häviämme lukemin
13/17. Seuraava sangitäyspeli puolustettiin pietiin molemmissa pöydissä, tosin eri
tavalla.
JAKO 20  
W/ALL  
♠ 72
♥ A2
♦ AKQ9862
♣ 63

♠ AKJ4
♥ 63
♦ 543
♣ AK42
W

N
S

E

Molemmissa pöydissä länsi avasi ruudulla ja pohjoinen tarjosi väliin yhden padan.
Itä kahdensi negatiivisesti, minkä jälkeen
itä päätyi pelaamaan kolmea sangia etelän
aloittaessa patakympillä. Siirry pohjoisen
tuoliin tekemään puolustussuunnitelmasi.
Pelinviejällä on pöydässä kahdeksan tikkiä valmiina. Patarouvalle ei siis saa tikkiä
antaa, joten lähtö on syytä voittaa kuninkaalla. Vaihtoehtoisia puolustuslinjoja on
kolme. Pohjoinen voi ottaa mustat tikkinsä ja kääntää pöydän kiinni ruudulla, mikä
on voittava linja silloin, kun partnerilla
on herttakuningas sekä ruutusotamies vähintään toisena. Toinen puolustuslinja on
kääntää toiseen tikkiin pieni risti, mikä on
oikein silloin kun partnerilla on ristirouva
ja useimmiten myös silloin, kun pelinviejällä on Q10x(x) värissä. Kolmas vaihto-

ehto on kääntää iso risti ja katsoa partnerin merkinanto värissä. Onko merkitystä,
kumpi risti pelataan, ässä vai kuningas?
Selkeämpi kortti on kuningas. Ässänkin
jälkeen etelän pitäisi ymmärtää, ettei kuningas saa olla pelinviejällä, minkä vuoksi hänen pitää pyytää väriä, jos hänellä on
rouva. Kuningas tekee kuitenkin tilanteen
vielä selkeämmäksi. Käänsin toiseen tikkiin ristikuninkaan ja kun Juuso tunnusti
sotamiehellä, näin että herttakuninkaan
olisi oltava pietittävä tikki. Nyt vain piti
päättää, kumpi punainen sotamies etelällä olisi. Koska ruutusotamies singelton ei
riittäisi pietiin, päätin jatkaa ristikuninkaan jälkeen herttaa, mikä oli oikein kun
Juusolla oli 1098 KJ974 107 J87. Vastinpöydässä Ionut Coldea päätti toiseen tikkiin kokeilla pientä ristiä, mikä myös johti
pietiin kun Vesa ei ymmärrettävästi arvannut väriä oikein ja pelasi kympin.
Seuraava vastustajamme kuului lohkomme vahvimpiin. Viime vuoden MM-kisoissa Brasilia putosi neljännesvälierissä
laulukuoroon Diego Brennerin puolustusvirheen ansiosta. Tällä kertaa Gabriel Chagasin mielestä Pedro Paolo Assumpcao
ei pelaa hyvin. Mikko ja Vesa katselevat
ihmeissään, kun “Angel Gabriel” hermostuu niin, että hajoittaa pöydän näköesteen
kiukkupäissään! Ottelu alkaa kuitenkin
brassien kannalta suotuisasti.
JAKO 1
♠  J9742
N/♥ AJ95
♦ AQ10
♣9
♠  3
♠  N
♥ Q1063
♥ K82
W
E
♦8
♦ KJ7652
S
♣ A1087643
♣ QJ52
♠  AKQ10865
♥ 74
♦ 943
♣K

BRIDGELEHTI 2/09

21

HANGON BRIDGEVIIKKO 2009
Perjantai 17.7. klo 19.00		
Warm-UP		
Maret,SBL
Lauantai 18.7. klo 11.00
Hangö Cup, session 1
Voimakasiini, HBK
klo 15.00		
Hangö Cup, session 2
Voimakasiini, HBK
Sunnuntai 19.7. klo 15.00		
Hangö Cup, session 3
Voimakasiini, HBK
		
klo 18.30		
Hangö Cup, session 4
Voimakasiini, HBK
Maanantai 20.7. klo 10.30		
Good Morning Hanko
Maret, SBL
klo 10.30
Suomen Cup, välierät
Voimakasiini, SBL
klo 11.00
SM-pari, veteraanit, session 1Voimakasiini, SBL
klo 16.30		
MP-pari			
Voimakasiini, SBL
Tiistai 21.7.
klo 10.30		
Good Morning Hanko
Maret, SBL
klo 11.00		
SM-pari, veteraanit, session 2Voimakasiini, SBL
klo 11.00		
SM-pari, juniorit		
Voimakasiini, SBL
klo 16.30		
MP-pari, Swiss IMPs
Voimakasiini, SBL
klo 16.30		
Cid Holmin muistokilpailu, henkilökohtainen 		
							
Voimakasiini,SBL
Keskiviikko 22.7. klo 10.30		
Good Morning Hanko
Maret, SBL
klo 10.30
Suomen Cup, finaali
Voimakasiini, SBL,
							
BBO-lähetys
klo 11.00		
SM-joukkue, juniorit
Voimakasiini, SBL
klo 16.30		
MP-joukkue, Vihreä hissi
Voimakasiini, HBK
Torstai 23.7.
klo 10.30		
Good Morning Hanko
Maret, SBL
klo 15.00
MP-joukkue, Vihreä hissi jat. Voimakasiini, HBK
Perjantai 24.7. klo 10.30		
Good Morning Hanko
Maret, SBL
klo 15.00		
MP-Mixed, pari		
Voimakasiini, SBL
klo 15.00		
B-SM-pari		
Voimakasiini, SBL
klo 15.00		
MP-pari			
Voimakasiini, SBL
		
klo 21.00		
Palkintojen jako		
Voimakasiini
Lauantai 25.7.
klo 11.00		
SM-Mixed, joukkue
Voimakasiini, SBL
klo 11.00		
B-SM, joukkue		
Voimakasiini, SBL
		
klo 11.15		
MP-pari			
Voimakasiini, SBL
Sunnuntai 26.7. klo 10.00		
Bridgerally 6, 		
analysoiduin jaoin 		
							
Voimakasiini, SBL
			
Pääkilpailunjohtajana Kauko Koistinen

Kilpailumaksut: MP-kilpailut 12 EUR/ pelaaja, Hangö Cup/päivä ja SM-kilpailut
15 EUR/pelaaja. Ilmoittautumiset: Sessionbarometri ja SM-juniorit 16.7. mennessä
Lasse Utterille puh. 040 -7478528 tai lasse.utter@kolumbus.fi tai SBL:n kotisivujen
ilmoittautumisohjelmaan. B-SM-pari, Cid Holmin muistokilpailuun ja Bridgerallyyn
päivää ennen kilpailunjohtoon. Kaikissa kilpailuissa palkitaan paras B-pari.
Bridge-viikkoa koskevat tiedustelut: Ilkka Lindén, 040-7641762.
Majoitus Hangon Kaupungin Matkailutoimiston kautta puh. 019-2203411 .
TERVETULOA HANKOON
Hangö Bridgeklubb r:f.
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BRIDGEVECKAN I HANGÖ 2009
Fredag
Lördag

17.7.
18.7.

kl. 19.00		
Warm-UP		
kl. 11.00		
Hangö Cup, session 1
kl. 15.00		
Hangö Cup, session 2
Söndag 19.7.
kl. 15.00		
Hangö Cup, session 3
kl. 18.30		
Hangö Cup, session 4
Måndag 20.7. kl. 10.30		
Good Morning Hangö
       
kl. 10.30
Finlands Cup, semifinalerna
kl. 11.00		
FM-par, veteraner, session 1
kl. 16.30		
MP-par			
Tisdag
21.7. kl. 10.30		
Good Morning Hangö
kl. 11.00		
FM-par, veteraner, session 2
kl. 11.00
FM-par, juniorer		
kl. 16.30		
MP-par, Swiss IMPs
		
kl. 16.30		
Cid Holms minnestävling,
							
Onsdag 22.7. kl. 10.30		
Cood Morning Hangö
          
kl. 10.30
Finlands Cup, finalen
		
kl. 11.00		
FM-lag, juniorer		
		
kl. 16.30
MP-lag, Gröna hissen
Torsdag 23.7. kl. 10.30		
Good Morning Haangö
kl. 15.00		
Mp-lag, Gröna hissen fort.
kl. 15.00
MP-par			
Fredag
24.7. kl. 10.30 		
Good Morning Hangö
kl. 15.00		
MP-Mixed, par		
		
kl. 15.00		
B-FM-par		
		
kl. 15.00		
MP-par			
		
kl. 21.00		
Pris och märkesutdelning
Lördag
25.7. kl. 11.00		
FM-Mixed-lag		
kl. 11.00		
B-FM-lag		
kl. 11.15		
MP-par			
Söndag 26.7. kl. 10.00		
Bridgerally 6, 		
							

Maret, FBF
Smörmagasinet, HBK
Smörmagasinet, HBK
Smörmagasinet, HBK
Smörmagasinet, HBK
Maret, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Maret, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
inividuell 		
Smörmagasinet, FBF
Maret, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, HBK
Maret, FBF
Smörmagasinet, HBK
Smörmagasinet, HBK
Maret. FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
Smörmagasinet, FBF
deln. analyserade 		
Smörmagasinet. FBF

Huvudtävlingsledare Kauko Koistinen
Deltagaravgifter: MP-tävlingar 12 EUR/ spelare, Hangö Cup/dag och FM-tävlingar 15
EUR/ spelare. Anmälningar: Sessionsbarometer och FM för juniorer senast den 16.7
till Lasse Utter tel. 040-7478528 eller lasse.utter@kolumbus.fi eller FBF:s hemsidornas anmälningsprogram. B-FM-par, Cid Holms minnestävling och Bridgerally en dag
före till tävlingsledningen. I samtliga partävlingar prisbelönas bästa B-par. Förfrågningar beträffande Bridgeveckan besvaras av Ilkka Lindén, tel. 040-7641762.
Inkvarterig genom Hangö Stads Turistbyrå, tel. 019-2203411.
VÄLKOMNA TILL HANGÖ
Hangö Bridgeklubb r.f.
BRIDGELEHTI 2/09
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Vesa Leskelä, Mikko Toivonen, Kauko
Koistinen ja Juuso Leikola. Kaulassa
roikkuvat onnenkalut saatiin valitettavasti vasta kilpailun jälkeen.
Kun pohjoinen avaa yhdellä padalla, etelä varmasti kuvittelee partnerinsa ottaneen
väärän kortin tarjouslaatikosta! Kun itä
tarjoaa väliin kaksi ruutua ja etelä hyppää
neljään pataan, niin pitääkö lännen korteilla uskaltaa viisi ristiä? Valitettavasti
Marcelo Branco uskalsi, minkä jälkeen
Juuson viisi pataa päätti sarjan. Itä aloitti
ristirouvalla lännen ässälle ja tämä palautti ruudun ässälleni. Menin valtilla pöytään
pelaamaan herttaa yhdeksikölle, minkä
jälkeen Diego Brenner nopeutti peliä ottamalla pietin ruutukuninkaallaan. Vastinpöydässä Mikko ei riskeerannut viiden
ristin tarjousta ja kun Chagas sai samat
kymmenen tikkiä, menetimme ensimmäisessä jaossa 11 IMP:tä.
Millä tavalla puolustus voisi hankaloittaa pelinviejän tehtävää neljässä padassa?
Lännen on käännettävä ruutua toiseen tikkiin. Muussa tapauksessa pelinviejällä on
helppo työ eliminoida herttaväri ja lopussa pelata ruutua kympille kiinni-istuttaen
länsi. Toisessa tikissä pelinviejän on pakko ottaa ruutuässä, koska muuten itä voittaa tikin, antaa varkauden partnerilleen ja
jää odottamaan pietiä herttakuninkaalla.
Kun pelinviejä ruutuässän jälkeen menee
valtilla pöytään ja pelaa sieltä pienen hertan, pitää lännen tunnustaa tähän tikkiin
rouvalla! Menkääpä nyt pelinviejän ase-
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maan. Vaikuttaa siltä, että lännellä on molemmat herttakuvat, minkä vuoksi oikea
pelinvienti voisi olla laistaa ensimmäinen
herttakierros sekä myöhemmin pelata
pöydästä herttaa sotamiehelle. Tilanne on
selkeämpi, jos pöydässä on näkyvissä AJ9
ja puolustajalla on välissä K10x tai Q10x.
Kun pelinviejä pelaa väriä kohti pöytää,
pitää puolustajan pelata kuva väliin uskotellen, että hänellä on molemmat kuvat
välissä.
Ottelun loppujaot sujuvat kannaltamme
suotuisemmissa merkeissä ja voitamme
ottelun 19/11 (48-30).
Seuraavassa ottelussa kohtaamme rakkaat etelänaapurimme. Jos itse olemme
aloittaneet kisaurakkamme vaatimattomasti, niin vastaavasti eestiläisten alku on
ollut sitäkin vahvempi. Viiden kierroksen
jälkeen he ovat vahvasti pudotuspelipaikassa kiinni jaetulla neljännellä sijallaan.
Tämän ottelun jälkeen nämä asetelmat
vain vahvistuvat, kun häviämme suurinumeroisesti 7/23 (19-52).
Ottelussa Brasiliaa vastaan Juusolla oli
seitsemän kortin tuki avausväriini. Tämän
ottelun viimeisessä jaossa etelällä oli kortit:
♠ AQ986542 ♥ 8743 ♦ 10 ♣-. Länsi avaa
yhdellä hertalla, pohjoinen ilmaisukahdentaa ja itä tarjoaa kaksi ristiä. Olet ottamassa kantaa! Juuso päätti tehdä käytännön tarjouksen kuusi pataa, mikä ei tällä
kertaa ollut onnistunut valinta kun arvoni
eivät olleet aivan oikeissa paikoissa:
♠ KJ107 ♥ A9 ♦ J865 ♣ K109. Vaikka sitoumus oli levityspieti, en itse kuitenkaan
näe vaihtoehtoja suoralle hypylle kuuteen
pataan.
Seitsemännen kierroksen ottelussa kohtaamme Kenian. Vastaamme asettuu intialaista syntyperää oleva miellyttävä
pariskunta. Vaikka herrasväki ei bridgetaidoillaan vakuutakaan, tekevät he onnistu-
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neita ratkaisuja ja olemme 11 jaon jälkeen
huolestuttavasti jo 24-8 tappiolla. Onneksemme vastustajamme päättävät tehdä
myös virheitä loppujaoissa ja voitamme
ottelun niukasti 16/14 (31-25). Ohitamme Kenian sarjataulukossa yhden pisteen
turvin ja nousemme 14. sijalle, mutta jatkopelipaikka tuntui tässä vaiheessa olevan
valovuosien päässä.
Seuraava vastustajamme on vaihteeksi
kovempaa luokkaa, Etelä-Afrikka, joka
vuosi sitten Shanghain Bermuda Bowlissa
pudotti Italian jatkosta jännittävässä neljännesvälieräottelussa. Aloitamme todella
hyvin - neljän jaon jälkeen johdamme jo
33-1! Viidennessä jaossa tilanne tasoittuu,
kun unohdan sopineemme Bergenin korotuksista ja pelaamme kolme ristiä viiteen
pietiin. Kahdeksannessa jaossa eteläafrikkalaiset kaventavat taas:
JAKO 24
W/♠ AK93
♥♦ KQ107
♣ J9763

♠ 108
♥ KQ983
♦ J62
♣ Q52
♠ Q7654
N
♥ J65
W
E
♦ A54
S
♣ AK
♠ J2
♥ A10742
♦ 983
♣ 1084

Erinomainen isoslammi padassa, tosin
ei niin helposti löydettävissä. Valitettavasti Glen Hopeman ja Tim Cope oli yksi
niitä harvoja pareja, jotka seiskan tarjosivat. Loppujaoissakin IMP-pisteitä jaetaan
suuntaan jos toiseen ja voitamme suurinumeroisen ottelun 17/13 (52-42).
Yhdeksännellä kierroksella onnistumme
vihdoin saamaan suurinumeroisen voiton - 23/7 (56-22). Huilikierros katkaisee

kolmen ottelun voittoputkemme, mutta
kun seuraavaksi vastaamme asettuu vahva
Ranskan joukkue, hyvät otteemme jatkuvat. Ottelu ratkeaa neljään slammijakoon.
Itse teemme yhden pietislammin, mutta
kun ranskalaiset makaavat kaksi slammia
ja tarjoavat yhden pietikuutosen, voitamme ottelun selvästi 21/9 (50-23).
Sen jälkeen kun Zia Mahmood sai USA:n
kansalaisuuden ja alkoi edustaa uutta kotimaataan, on Pakistanin joukkue pudonnut
alemman keskisarjan joukkueeksi. Ottelussamme pakistanilaiset tosin hankkiutuvat puoliajalle mennessä johtoon IMPluvuin 20-7, mutta loppujaot voitamme
murskaavasti 50-0. Kalleimmassa jaossa
vastustajamme menettivät sekoiluissaan
21 IMP:tä.
JAKO 25
N/E-W
♠ AQ986
♥♦ J10762
♣ AQ3

♠♥ KQJ8762
♦ 843
♣ K104
♠ 107
N
♥ A1043
W
E
♦ AKQ95
S
♣ 82
♠ KJ5432
♥ 95
♦♣ J9765

Kuusi ruutua on hyvä sitoumus lännen
kädestä pelattuna, mutta kun pakistanilaiset päättivät kahdentaa jo Vesan tarjoaman
viisi ruutua, ei slammin löytyminen ole
enää niin yksinkertaista. Vastinpöydässä
vastustajamme pääsivät slammitasolle
asti, mutta epäonnekseen kuuteen pataan,
jossa hintana oli kuusi pietiä, 1700 ja 21
IMP:tä.
Vankka myötämäkemme jatkuu myös
seuraavalla kierroksella, kun voitamme
Japanin selvänumeroisesti 23/7 (52-17).
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Japanin joukkue voitti Pekingissä kultaa
seniorisarjassa, mutta avoimen luokan
joukkueen edesottamukset heillä olivat
sitä luokkaa, että “jälkikasvu” seniorimenestyksen jatkamiseen näyttäisi olevan
heikoissa kantimissa.
Pitkä voittoputkemme katkeaa ottelussa tanskalaisia vastaan, kun häviämme
12½/16½ (22-32). En ole koskaan ennen
onnistunut saamaan ottelupisterangaistuksia hitaan pelin vuoksi, mutta nyt tämäkin
asia tuli koettua. Vastustajamme pelaavat
uskomattoman hitaasti ja ylitämme ajan
muutamalla minuutilla. Kun kilpailunjohtaja ottelun päätyttyä kysyy, oliko jompi
kumpi puoli erityisen hidas aiheuttaen
ajanylityksen, toteamme Juuson kanssa,
että vastustajamme lienevät yhtä mieltä
siitä, että heillä oli vaikeammat ratkaisut
tehtävänä. Olemme lievästi tyrmistyneitä,
kun vastapuoli kiistää tämän tosiasian ja
näin molemmat joukkueet saavat puolen
ottelupisteen rangaistuksen. Seuraavaa
kolmea sangia vastaan puolustaessani
minun olisi tosin pitänyt käyttää hieman
enemmän aikaa miettimiseen.
JAKO 27
S/-

♠4
♥ KQ9654
♦ KJ107
♣ K10
♠ AQ9653
N
♥ J7
W
E
♦ 94
S
♣ 975

Länsi avasi yhdellä vahvalla (16+ ap) ristillä. Tarjosin väliin yhden hertan, minkä
jälkeen itä kertoi pitkän patavärinsä ja länsi päätyi pelaamaan kolmea sangia. Sijoitin mielessäni AJ10(x) luokkaa herttaa pelinviejälle. Siksi päätin toivoa ruuturouvaa
partnerin käteen ja aloitin ruutukympillä
(luvaten 0 tai 2 korkeampaa korttia), nelo-
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nen, kolmonen ja rouva. Pelinviejä jatkoi
patasotamiehellä. Juuso voitti etelänä kuninkaalla tikin sekä jatkoi herttakahdeksikolla, jolloin voitin rouvalla tikin. Ruutukuninkaaseen partneri tunnusti kakkosella
ja pelinviejä viitosella. Mitä seuraavaksi?
Partneri antoi negatiivisen merkinannon
ruudussa pelaamalla ensin kolmosen ja
sitten kakkosen, minkä vuoksi minun pitäisi tietää, ettei hänellä ole kahdeksikkoa.
Kun pöydässä näkyy yhdeksikkö, tietää
Juuso, että lähtökorttini on AJ10(x)- tai
KJ10(x)-kombinaatiosta, jolloin kahdeksikon kanssa hän tietenkin pyytäisi pienellä kortilla jatkoa värissä. Kun Juuso otti
ensimmäisen patakierroksen kuninkaalla,
on hänellä varmasti neljän kortin pata,
koska kuningas kolmannesta hän olisi
tietysti laistanut sotamiehen. Näin ollen
patajatko tässä vaiheessa katkoisi pelinviejän yhteyksiä pöytään ja hänen olisi
pakko ottaa molemmat patatikkinsä vielä
kun olisi pöydässä kiinni. Päätin kuitenkin
itsepintaisesti jatkaa ruutua, mikä oli todella paha virhe, kun partneri sakasi tähän
tikkiin ristiä ja pelinviejä voitti kahdeksikolla tikin. Pelinviejä otti kaksi seuraavaa tikkiä ruutuässällä ja -kuutosella sekä
jatkoi pataässällä ja -rouvalla. Partneri oli
sakannut kolmeen ruutukierrokseen kaksi
pientä ristiä sekä herttakolmosen ja pelinviejä kolmanteen patakierrokseen ristikolmosen. Tilanne oli nyt:
JAKO 27
S/-
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♠♥ K9
♦♣ K10
W

N
S

E

♠ 96
♥J
♦♣9

Pelinviejä jatkoi ristiä ässälle ja löin viimeisen naulan puolustuksen arkkuun tunnustaessani pienellä tähän tikkiin. Seuraavaksi pelinviejä jatkoi ristiä kuninkaalleni
sakaten pöydästä blokeeraavan herttasotamiehen, jolloin jouduin lopuksi kääntämään herttaa pelinviejän A10-haarukkaan.
Pelinviejän kortit:
♠ J8 ♥ A102 ♦ AQ865 ♣ AJ3. Jos olisin
sakannut ristikuninkaani ässän alle, pelinviejä selviää yhdellä pietillä, jos hän ottaa
kahdeksannen tikkinsä herttaässällä. Jos
hän yrittäisi kiinni-istuttaa pohjoista ristillä, voisi Juuso levittää loput tikit tuloksena
kaksi pietiä. Kun jako pelattiin avoimessa
luokassa kaikkiaan 72 pöydässä, niin vain
kerran muualla täyspeli oli lipsahtanut
kotiin, kun Puolan Krysztof Jassem sai
kolmesangisensa kotiin luultavimmin saman puolustuksen jälkeen ukrainalaisia
vastaan. Mainittakoon, että tuossakin ottelussa molempia joukkueita rangaistiin
ajanylityksestä puolella ottelupisteellä.
Myös seuraava vastustajamme taistelee
tiukasti pudotuspelipaikoista. Kanada on
ennen otteluamme neljäntenä ja näin ollen
kiinni viimeisessä jatkopaikassa, mutta
kun he häviävät ottelumme 13/17 (1322), putoavat he kuudensiksi. Itse olemme tämän ottelun jälkeen 20 ottelupistettä
neljäntenä olevaa Ranskaa jäljessä, joten
vaatisi pienen ihmeen, jotta omat pelimme
jatkuisivat toisella viikolla. Seuraavassa
jaossa tarjottiin molemmissa pöydissä hyvin kun Mikko ja Vesa sekä Dan Jacob ja
Robert Lebi löysivät hyvän isoslammin:
JAKO 3
S/E-W
♠ QJ62
♥ 105
♦ AQ2
♣ AKQ2

W

N
S

E

♠ AK105
♥ AK9862
♦ J54
♣-

Miten itse pelaisit seitsemää pataa lännen kädestä kun pohjoinen aloittaa valtilla? Molemmissa pöydissä pelinviejä poisti puolustuksen valtit ja kasvatti hertan
varastamalla, ei ongelmia kun kumpikin
yläväri oli jakautunut tasan 3-2. Jos kumpikin yläväri olisi vinossa 4-1, ei pelinviejällä olisi kotipelimahdollisuuksia. Jos
taas valtti olisi 4-1 ja hertta 3-2, ei tehtävä
olisi liian vaikea. Kahden valttikierroksen
jälkeen pelinviejä kasvattaa hertan varastamalla ja poistaa tämän jälkeen puolustuksen valtit, 13 tikkiä. Entäpä jos valtti
on 3-2, mutta hertta 4-1? Tällöin ruutukuninkaan on syytä olla etelällä eikä samalla
puolustajalla saa olla kolmen kortin padan
lisäksi singletonherttaa. Oikein on ottaa
kahden valttikierroksen (3-2) jälkeen kaksi herttakuvaa. Jos hertta on tasan 3-2, voi
pelinviejä levittää. Jos toinen puolustajista
ei tunnusta, mutta ei pysty varastamaankaan, maskaa pelinviejä seuraavaksi ruutua, ottaa ristikuvat sakaten näille kaksi
herttaa ja yhden ruudun, varastaa ristin,
pelaa ruutua ässälle ja varastaa ruudun.
Puolustuksen alaväripituuksista riippuen
tarkkaa pelijärjestystä saattaa joutua vaihtamaan, mutta perusidea on se, että lännen alavärikakkoset pitäisi voida varastaa
idän käteen. Jos toinen puolustaja varastaa
toisen herttakierroksen, ei sitoumus ollut
koskaan pelattavissa kotiin. Mielenkiintoiseksi tilanne myös kehittyy, jos etelä
tunnustaa ensimmäiseen herttakierrokseen kuvalla. Pitäisikö nyt luottaa “rajoitetun valinnan sääntöön” ja poistaa valtti
sekä maskata pohjoiselta kuva neljättä? Ei
onnistunut pelilinja silloin, kun etelä on
osannut sakata kuvan QJx-kombinaatiosta! Pohjoisen käsi oli tällä kertaa: 873 J74
8763 J87.
Toiseksi viimeinen vastustaja kuulostaa
turistijoukkueelta ja voitammekin Trinidad & Tobagon, mutta liian pieninume-
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roisesti, 19/11 (35-16). Koska Romanialla
on viimeisen kierroksen huili ja luvassa ilmaiset 18 ottelupistettä, on teoriassa paras
mahdollinen loppusijoituksemme viides,
koska olemme romanialaisia yhdeksän
pistettä jäljessä ja jäämme niukasti heidän
jälkeensä, vaikka saisimme viimeisestä
ottelusta täydet 25 ottelupistettä.
Seuraavassa jaossa jouduin pahan puolustustilanteen eteen:
JAKO 24
W/♠ J965
♥ A9
♦ Q107
♣ KQ86

♠ AQ732
♥ K76
♦6
♣ A1053
W

N
S

E

Länsi avasi yhdellä ristillä. Tarjosin väliin yhden padan, itä teki TPV:n kahdella
padalla ja hyppäsi kahden sangin jälkeen
viiteen ruutuun. Juuso aloitti patanelosella (10-12) ja pelinviejältä putosi kuningas
ässäni alle. Mitä seuraavaksi? Jos pelinviejällä olisi kahdeksan kortin ruutu ja ristisotamies, esim.
♠ K ♥ Jx ♦ AKJxxxxx ♣ Jx, olisi herttakäännöllä kiire toiseen tikkiin. Muuten
pelinviejä pääsisi sakaamaan herttamenevänsä myöhemmin kasvavalle pöydän
ristivärille. Jos taas pelinviejällä on vain
seitsemän ruutua, ei herttakäännöllä ole
kiirettä. Jos idällä olisi esim.
♠ K ♥ Qxx ♦ AKJxxxx ♣ xx, pitäisi pohjoisen kääntää toiseen tikkiin passiivisesti
valttia, eikä pelinviejä voi välttää kolmen
tikin menettämistä. Tein tässä vaiheessa
vielä oikean ratkaisun, kun käänsin valttia, pelinviejä otti tikit pöydän kympillä
ja rouvalla partnerin tunnustaessa kolmosella ja kahdeksikolla. Seuraavaksi pelinviejä jatkoi pöydästä pienellä ristillä. Entä
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nyt? Pelinviejä on siis näyttänyt singeltonpadan ja seitsemän korttia ruutua, joten
hänelle jää viisi korttia herttaan ja ristiin.
Kun hän pelaa pienen ristin pöydästä, on
hänellä luultavimmin ristisotamies. Jos
idällä on
♠ K ♥ Qxxx ♦ AKJxxxx ♣ J, pitäisi ottaa
nyt tikki ristiässällä sekä jatkaa väriä ja
jäädä odottamaan tikkiä herttakuninkaalla. Jos taas idällä on
♠ K ♥ Qxx ♦ AKJxxxx ♣ Jx, pitäisi idän
antaa voittaa tikki ristisotamiehellä ja
voittaa vasta seuravassa tikissä pöydän
kuva ässällä. Kun näistä kahdesta vaihtoehdosta jouduin arpomaan, päädyin ottamaan heti ässän, koska vaikka idällä olisi
sotamies toisena, menisi peli kotiin kuitenkin, jos idällä olisi J9-dubbelton, koska
en voisi kääntää ristiä, kun pöydässä olisi
Q8-haarukka odottamassa. Ratkaisu oli
väärä kun idän käsi oli:
♠ K ♥ J102 ♦ AKJ9542 ♣ J7. Myöhemmin mietin, että olisi parasta kuitenkin
kääntää toiseen tikkiin herttaa, koska
muussa tapauksessa joutuisin (kuten nyt
tapahtui) toisen kerran arvauspaikan eteen.
Ja sitäpaitsi, pelinviejällähän saattaisi olla
herttassa Q10-kombinaatio, jolloin hän
saattaisi arvata tilanteen väärin.
Viimeinen vastustajamme oli Albania,
joka oli aiemmilla kierroksilla voittanut
Italian 16/14. Ottelumme jälkeen tätä oli
vaikea ymmärtää. Oliko syynä viikon
jälkeinen peliväsymys vai mikä, mutta
ottelun loppunumerot 25/0 (110-1) antavat täysin oikean kuvan vastustajiemme
taidoista. Ja niin vain käy, että Romania
menee neljäntenä joukkueena jatkopeleihin ja voimme itse keskittyä lomailuun
Pekingissä. Kaksi ottelupistettä lisää ja
olisimme kohdanneet pudotuspeleissä ensin Israelin joukkueen. Voitte uskoa, että
jossittelulle löytyi sijaa, kun tätä puuttuvaa kahta ottelupistettä mietittiin...
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Suomen suurin joukkuekilpailu

Lauantaina 9.5.2009 klo 10.00
Salon Seudun Ammattiopisto
Venemestarinkatu 35, Salo
Kaksi n. 25 joukkueen MP-kilpailua:
♦ Avoin  
♦ B-kilpailu: alle 50 MP/joukkue
♦ Kilpailumaksu:
60€/joukkue,
					
juniorit 0€/pelaaja
♦ n. 60 jakoa vihreää hissiä valmiilla jaoilla
♦ Avoimessa 1,5-kertaiset MP:t.
♦ Ilmoittautumiset Bilboon
♦ Butler ja jakomonisteet
♦ Kilpailunjohtaja  Kati Sandström 040-526 5611
♦ Tiedustelut Jarmo Laakso 040-053 2385                                

		

Tervetuloa
Salon Bk
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XXVI Tammerbridge Tournament
Aika: 11.-14.6.2009
Paikka: Kalaravintola Kalax, Kuntokatu 5, Tampere
Peliohjelma:

♠

To 11.6.2009 klo 18.00
IMP-parikilpailu
Kilpailumaksu 12 eur/pelaaja

♥

Pe 12.6.2009 klo 18.00
Mixed-parikilpailu
Kilpailumaksu 15 eur/pelaaja

♣

La 13.6.2009 klo 11.00
Bridge Rally IV-Tampere
Kilpailumaksu 20 eur/pelaaja
Ennakkoilmoittautuminen 10.6. mennessä bilboon

♦

Su 14.6.2009 klo 10.00
Joukkuekilpailu
Kilpailumaksu 15 eur/pelaaja

Kokonaiskilpailu:
Tammerbridgen 50-juhlavuoden kunniaksi Tammerbridge
Tournamentin kokonaiskisan voittaja/voittajat palkitaan.
Kilpailunjohto:
Torstai 11.6. Pasi Suominen
Perjantai-sunnuntai 12.-14.6. Kati Sandström
Lisätietoja:
			

www.tammerbridge.fi/kisat
Pasi Suominen 040 - 5451 322

♠♥♦♣ Tammerbridge täyttää 50 vuotta 2009 ♠♥♦♣

♥ Tervetuloa ♥
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Luxemburgin Kreivi
Ranan Rimon

Vuosia sitten muutti rovaniemeläinen
Ilkka Renno Ruotsin kautta Luxemburgiin
ja nousi siellä vähitellen maan bridge-eliitin terävimpään kärkeen. Hän on edustanut Luxemburgia useissa kansainvälisissä
mittelöissä, mm. Tallinnan ja Vilnan bridge-festivaaleissa sekä viime vuonna myös
EM-kisoissa Paussa, jossa hänen johtamansa joukkue suureksi riemukseen voitti
Suomen 16-14 ( Bridge-lehti 5/ 2008 ).
Nyt Ilkka on päässyt pankkitehtävistään
eläkkeelle ja siirtynyt asumaan Saksan
puolelle rajaa Trieriin jatkaen kuitenkin
pelaamistaan sekä Luxemburgissa että
Ranskan liigassa Metzissä. Luxemburgin
bridge on tällä hetkellä pahassa taantumavaiheessa. Esimerkiksi tätä kirjoitettaessa
heidän liittonsa kotisivukin on kokonaan
hävinnyt bittien eksistentiaaliseen tyhjiöön.
Oman lyhyen vierailuni aikana sain kuitenkin raavittua kokoon sen verran pelaajia, että pienimuotoinen joukkuekilpailu
voitiin järjestää. Partnerikseni sain norjalaissyntyisen pankkimies Gunnarin, jolle
oli tunnusmerkillistä korttien ylitarjonta,
räväkkä pelinvienti ja ennen kaikkea mitä
mielikuvituksellisimmat lähtökortit.
Mukavassa ja toverillisessa tunnelmassa
tuli jo alkuillasta selväksi mitä tuleman
piti:

N / E-W

♠Q64
♥AQJ954
♦Q74
♣3
♠ 10 8 7 5 2
♠K9
N
♥ K 8 7 2                     
♥ 10 6
W
E
♦ 5 3                        
♦
K J 10 8 6 2                                                         
S
♣ J 8                                 ♣ Q 9 2
♠AJ3
♥3
♦A9
♣ A K 10 7 6 5 4
Pohjoinen Itä
1♥
pass
2 ♥ pass
2 NT pass
5 ♦ pass

Etelä
2♣
2♠
4 NT
6♣

Länsi
passs
pass
pass
Kp

Gunnar tulkitsi kahden sangin tarjoukseni jonkinlaiseksi ristisopivuudeksi ja
vetäisi rohkeasti kovaa ja korkealle. Kun
ylävärikuninkaat olivat oikein ja patakuningas vielä toisena, jäi puolustuksen saaliiksi vain yksi valttitikki, ja näin onnekas
slammi soutautui kotiin.
Hiukan myöhemmin jouduimme nielemään karvaan kalkin, kun vastustajamme
yllytyksemme seurauksena tarjosivat ja
pelasivat kotiin tiukan täyspelin:
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N / kaikki

♠Q82
		
♥KJ95
		
♦AJ6532
		
♣♠ A J 10 3
♠K75
♥ -			 N
♥Q642
W
E
♦ 7 4			 S
♦ Q 10 9
♣ A J 8 6 5 4 2		
♣K93
♠964
		
♥ A 10 8 7 3
		
♦K8
		
♣ Q 10 7
Pohjoinen Itä
1♦
pass
3♥
pass
pass 4 ♣
pass DBL

Etelä
1H
pass
4♥
Kp

Länsi
3♣
3♠
pass

Lähdin ristiässällä, joka varastettiin pöytään, minkä jälkeen pelinviejä valtin vinojakoon varautuen pelasi kolme kierrosta
ruutua päätyen seiskavarkaudella käteensä.
Tätä seurasi ristivarkaus pöytään ja ruutua, varkaus, ylivarkaus ja vielä kerran
ristivarkaus pöytään. Kun nyt pöydästä
pelattiin vahva ruutu, oli kotipeli valmis:
3 ristiä, 5 ruutua sekä kaksi hertan huippukuvaa = 10 tikkiä.
Lisää lunta tupaan tuli muutamaa jakoa
myöhemmin, kun vastustajat tarjosivat
tiukan slammin joukkuetovereittemme
tyytyessä sangitäyspeliin:
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N/N–S

♠KJ75
		
♥AK
		
♦AK7
		
♣AJ86
♠A843
♠ 10 9 2
♥ 10 9 8		 N
♥Q732
W
E
♦ 6 5 2			 S
♦83
♣ 10 5 2		
♣K973
♠Q6
		
♥J654
		
♦ Q J 10 9 4
		
♣Q4
Pohjoinen Itä
2♣
pass
2 NT pass
4♦
pass
5♦
pass

Etelä
2♦
3♦
4 NT
6♦

Länsi
pass
pass
pass
Kp

Gunnar lähti herttakympillä, mikä oleellisesti helpotti pelinvientiä, sillä valttilähtö olisi varmaan kaatanut sitoumuksen.
Pian hän oli kiinni pataässällä, ja nyt valttikääntö tuli liian myöhään. Toiselle vahvalle patakuvalle pelinviejä pääsi eroon
ristimenevästään, minkä jälkeen vuorovarkaudet hoitelivat loput.
Ilmeisesti yllä olevasta sisuuntuneina
tarjousjunamme ei seuraavassa jaossa
malttanut pysähtyä lainkaan:
N / ei kukaan
♠Q
		
♥2
		
♦AK642
		
♣ A K 10 8 5 3
♠J732
♠ K 10 9 4
♥ J 8 6			 N
♥KQ75
W
E
♦ J 10 8 7		 S
♦Q3
♣ J 2			
♣ 9 7 4		
♠A865
		
♥ A 10 9 4 3
		
♦95
		
♣Q6
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Pohjoinen Itä
1♣
pass
2♦
pass
3♦
passs
4 NT pass
7♣
Kp

Etelä
1♥
2♠
4♣
5♠

Länsi
pass
pass
pass
pass

Itä lähti herttakuninkaalla, eikä pelinviejällä ollut muuta linjaa kuin ruudun kasvattaminen. Kaksi ruutuvarkautta pöytään
ja rukous ristisotilaan putoamisesta toisella valttikierroksella toteutuivat, ja joukkueemme alkoi jälleen toipua edellisten
jakojen aiheuttamasta masennuksestaan.
Todennäköisesti yllä olevasta innostuneena Gunnar keksi mielikuvituksellisen
lähdön vastustajien tarjoamaa ristislammia vastaan:
S / E-W
♠J954
		
♥A8764
		
♦		
♣KQ74
♠ K 10 6 2
♠Q83
♥ K J 10 5 3 		 N
♥9
W
E
♦ 10 9 8 		 S
♦QJ7652
♣ 6 			
♣532
♠  A 7
		
♥Q2
		
♦AK43
		
♣ A J 10 9 8
Pohjoinen Itä
		
1♥
pass
3♣
pass
4♦
pass
6♣
Kp

Etelä
1♣
2♦
3 NT
4♠

Länsi
pass
pass
pass
pass               

Ilkka Renno edusti Luxemburgia Paun EM kilpailuissa kesällä
2008.
Kauniisti tarjottu slammi, joka tavanomaisella ruutu- tai valttilähdöllä menee
kotiin, jos vain osaa antaa yhden patatikin
ajoissa pois. Länsi joutuu lopussa armottomaan ylävärikiristykseen, jonka seurauksena pyyheliina on heitettävä kehään.
Gunnar kuitenkin keksi lähteä patakuninkaalla! Pelinviejä näki mielestään helpot
12 tikkiä, kun patasotilas oli ”onnekkaasti” pöydässä. Hänen hämmästyksensä oli
kyllä varsin suuri, kun sain tikin ”Mustalla Maijalla” ja pääsin kääntämään herttaa.
Tämä tappoi kiristyksen ja tuloksena oli
yksi pieti.
Ennen viimeistä jakoa oli tilanne aivan
tasan. Sitten Luxemburgin kreivi näytti kykynsä ja vei joukkueensa niukkaan
voittoon.
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N / N –S
♠ A 10 7 6 4
		
♥76
		
♦532
		
♣AQJ5
♠J9532
♠Q
♥ 8 5 3			 N
♥QJ942
W
E
♦ J 7			 S
♦Q84
♣ K 4 2		
♣ 10 8 5 3
♠K8
		
♥ A K 10
		
♦ A K 10 9 6
		
♣976
Pohjoinen Itä
1 ♠ pas
2 ♠ pas
3 ♦ pas
5 ♥ pas

Etelä
2♦
3♣
4 NT
6 NT

Länsi
pas
pas
pas
Kp

Kun länsi ymmärrettävästi valitsi hertan
lähtökortiksi, sai pelinviejä onnistuneen
ristileikkauksen jälkeen kokoon 12 tikkiä.
Joukkuetoveriemme jäätyä täyspeliin piti
meidän tunnustaa vastustajat paremmiksi.
Luxemburg on pieni ja rauhallinen maa,
jonne ei kannata matkustaa, jos etsii suuria kaupunkeja, runsasta kulttuurielämää
tai rikasta yöelämää. Jos sen sijaan pitää
kansainvälisestä ilmapiiristä, lyhyistä
etäisyyksistä naapurimaihin ja kauniista
luonnosta, mm. Moselin rantojen viinitarhoista, voin varauksetta suosittaa muutaman päivän stop-overia ruhtinaskunnassa
matkalla etelän aurinkoon tai johonkin
Luxemburgin lähellä sijaitsevaan suurkaupunkiin kuten Kölniin tai Pariisiin.

LAPPEENRANNAN KESÄKISAT 2009
10.-12.7.2009.
Osallistu Lappeenrannan kerhon
60 juhlavuonna !

Perjantaina 17.00
Lauantaina 11.00
Sunnuntaina 10.00

MP SWISS IMPS
RALLY V
MP JOUKKIS

Kilpailut pelataan Hotelli Lappeessa, johon majoitusvaraukset viimeistään 10.6.2009 mennessä.

Kilpailunjohtaja Lasse Utter

Ilmoittautumiset Rallyyn viimeistään 9.7.2009
34
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Bridge Lehden
Lukijatutkimus 2009
Marianna Kultalahti

artikkeleita eri konventioista sekä yleensäkin opetuksellisia artikkeleita. Myös kilpailutulokset haluttiin säilyttää lehdessä.
Bridge-lehden toimitusneuvosto toteutti vuoden 2009 alussa lehden lukijoille
suunnatun kyselyn, johon tuli ilahduttavat
170 vastausta.
Suurin osa vastauksista annettiin internetin kautta sekä Turun loppiaiskilpailuissa jaetuilla lomakkeilla. Postitse tai
sähköpostikirjeenä vastauksia lähetettiin
muutamia.
Kyselystä ilmeni, että lehti luetaan
yleensä varsin tarkasti kokonaan läpi. Kokonaisarvosanaksi lehti sai 3,3 asteikolla
1-5. Eniten toiveita lukijoilla oli lehden
ulkoasun suhteen, jota toivottiin nykyaikaistettavan. Tosin liki puolet vastanneista
piti nykyistä ulkoasua hyvänä.
Mielenkiintoisimpana juttuna pidettiin
tarjouspaneelia. Sen lisäksi kiinnostavina
koettiin kilpailuraportit, kolumnit sekä
pelaajien kirjoittamat matkakertomukset.
Myös kaksintaistelulla oli omat kannattajansa.

Lehteen toivottiin lisää humoristisia pakinoita, lyhyitä uutisia sekä pelaajien ja
bridgekerhojen esittelyitä. Sen sijaan kysymys siitä, pitäisikö lehden sisältää yhteiskunnallisten näkyvien bridgepelureiden esittelyitä jakoi vastaajien mielipiteet
täysin.
Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä,
että lehti tulee julkaista tulevaisuudessakin ainoastaan paperisena versiona. Jonkin verran kannatettiin myös sitä, että paperilehden lisäksi lehteä voisi lukea myös
internetissä, mutta pelkkään nettilehteen
oli vain harva valmis siirtymään.
Lämpimät kiitokset kaikille aktiivisille
lukijakyselyyn vastanneille! Erityisesti
kiitos kaikista niistä lukuisista arvokkaista ajatuksista ja mielipiteistä, joita vastanneista suuri osa oli lomakkeen loppuun
kirjoittanut. Päätoimittaja ja lehden toimitusneuvosto analysoivat vastauksia vielä
tarkemmin ja lehteä kehitetään entistä paremmin lukijoiden toiveita vastaavaksi.

Lehden toivottiin sisältävän ainakin kilpailuraportteja, pakinoita ja huumoria,
BRIDGELEHTI 2/09
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Bridge Movie
Kauko Koistinen

Tämä artikkelisarja on tarkoitettu lähinnä vähemmän pelanneille kerhotason pelaajille.
Suurimman hyödyn saat, kun peität tekstin, ja luet eteenpäin vasta sen jälkeen, kun olet
mielestäsi keksinyt oikean vastauksen kuhunkin kysymykseen. Avuksi kannattaa ottaa
esim. jokin paperinpala, jolla voit peittää vastaukset.
Korttisi: ♠  A72 86 976 QJ1072. Olet etelä, kaikki vaarattomassa, jakajana avausvuorolla. Mitä tarjoat?
Pass. Avaustarjoukseen vaadittaisiin vähintään 13 pisteen käsi. Partnerisi avaa
yhdellä ruudulla ja molemmat vastustajat
passaavat. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Yksi sangi. Lupaat tällä 6-9 pistettä ja
kiellät neljä korttia ylävärissä (koska
muuten tarjoaisit tämän värin yhden tasolla) sekä neljän kortin ruututuen (koska muuten korottaisit avausväriä kahden
tasolle). Kahta ristiä et voi tarjota, kun
tämä tarjous (“kaksi-yli-yksi”) lupaisi vähintään 10 pisteen käden. Partnerisi tajoaa seuraavaksi kaksi sangia. Mitä tarjoat
seuraavaksi?
Kolme sangia. Partnerisi kaksi sangia
kertoi 18-20 arvopisteen tasaisen käden.
Yhteinen arvopistevoimanne saattaa näin
ollen jäädä niukasti alle 26:n, mikä normaalisti edellytetään sangitäyspelin tarjoamiseen. Kätesi hyvä viiden kortin risti
toiminee kuitenkin hyvänä kasvatusvärinä. Kaikki passaavat kolmeen sangiin ja
länsi aloittaa patakympillä.
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♠ QJ3
♥ AK7
♦ AJ83
♣ A93
W

		
		
		

N
S

E

♠ A72
♥ 86
♦ 976
♣ QJ1072

Partnerilla oli juuri sellaiset kortit, mitä
oli luvannut tarjouksillaan. Montako pikatikkiä voit laskea sitoumuksessasi olevan?
Viisi. Pata, hertta, kaksi ruutua ja risti.
Padasta saat varmasti yhden tikin lisää.
Rististä saat kasvatettua kolme lisätikkiä,
vaikka joutuisit antamaan tikin ristikuninkaalle. Minkä kortin pelaat pöydästä ensimmäiseen tikkiin?
Rouvan. Tai sotamiehen. Itä peittää pöydän kuvan kuninkaalla. Minkä kortin pelaat kädestäsi ensimmäiseen tikkiin?
Kakkosen. Patavärissä sinulle kuuluu
kaksi tikkiä. Mutta pataässä on tärkeä
yhteyskortti käteesi etkä saa käyttää tätä
korttia liian aikaisin. Länsi saa siis pitää
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ensimmäisen tikin kuninkaalla ja hän jatkaa toiseen tikkiin pataviitosella. Minkä
padan pelaat nyt kädestäsi?
Seiskan. Ja voitat tikin pöytään sotamiehellä. Mitä jatkat seuraavaksi?
Ristiässän ja lisää ristiä. Jos tarvitsisit
viisi tikkiä ristiä, pitäisi sinun maskata värissä ja aloittaa kädestä rouvalla. Jos länsi peittää, voitat tikin ässällä ja saat viisi
tikkiä värissä (ellei väri istu 5-0 vinossa).
Sinulla on kuitenkin viisi tikkiä valmiina
ristin ulkopuolella, joten onneksesi sinulle
riittää neljä ristitikkiä kotipeliin. Huonot
yhteydet käteesi estävät sinua edes yrittämästä viittä ristitikkiä maskin avulla. Saat
yhdeksän tikkiä ja kotipelin, kun koko
jako on:
♠ QJ3
		
♥ AK7
		
♦ AJ83
		
♣ A93
♠ 109864
♠ K5
N
♥ Q102
♥ J9543
W
E
♦ Q54
♦ K102
S
♣ 64			
♣ K85
♠ A72
		
♥ 86
		
♦ 976
		
♣ QJ1072
Siirry seuraavaksi lännen tuoliin ja kortteihin KQJ93 J109 765 A2. Etelä avaa yhdellä hertalla. Mitä tarjoat?
Yksi pata. Välitarjous lupaa viiden kortin
hyvän värin ja yhden tasolla n. 10-16 pistettä. On kolme pääasiallista syytä, miksi
yleensä teemme välitarjouksia. Ensinnäkin pyrimme löytämään oman pelattavan
sitoumuksen, mikä passaamalla tietenkin
jäisi löytymättä. Toiseksi, pyrimme an-

tamaan partnerille hyvän vihjeen lähtökortin valintaa varten, minkä vuoksi välitarjousvärin pitää olla laadultaan hyvä.
Kolmanneksi, välitarjous vie tarjoustilaa
pois vastustajilta vaikeuttaen näin heidän
tarjoamistaan. Pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä, etelä kaksi ruutua ja pohjoinen neljä
herttaa. Mikä on lähtökorttisi?
Patakuningas. Pöytään ilmestyy:
♠ 8652
		
♥ AK8
		
♦K
		
♣ KJ943
♠ KQJ93
N
♥ J109		
♦ 765		 W E
S
♣ A2		
Pöydästä pelataan pieni, partneri ottaa ässällä yli ja pelinviejä tunnustaa nelosella.
Partneri jatkaa toiseen tikkiin patakympillä ja pelinviejä tunnustaa seiskalla. Minkä
kortin pelaat tähän tikkiin?
Sotamiehen. Tai rouvan. Lasketaanpa
tässä välissä hieman partnerin ja pelinviejän mahdollisia arvopisteitä. Montako
arvopistettä partnerilla voi olla pataässän
lisäksi?
Ei yhtään. Näet kädessäsi ja pöydässä
yhteensä 25 arvopistettä. Partneri näytti
ensimmäisessä tikissä pataässän, minkä
vuoksi 11 arvopistettä on sinulta vielä
piilossa. Nämä kaikki on oltava etelän kädessä, koska hän on avannut tarjoussarjan.
Montako puolustustikkiä on näköpiirissäsi?
Kolme. Sekä partnerilla että pelinviejällä
on kaksi korttia pataa, joten puolustukselle
kuuluu kaksi patatikkiä sekä tämän lisäksi
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ristiässä. Etelä ei avaa yhdeksällä arvopisteellä, mikä merkitsee sitä, että ristiässä
saa puolustuksen kolmannen tikin, koska
etelällä on ainakin yksi ristikortti - rouva.
Tilanne vaikuttaa siis toivottomalta. Yksi
pietimahdollisuus on kuitenkin olemassa.
Mikä kortti partnerilla pitää olla, jotta sitoumukseen voisi tulla pieti?
Herttaseiska. Jos pelaat kolmannen patakierroksen ja partneri varastaa herttaseiskalla, joutuu pelinviejä varastamaan
yli rouvalla ja valttikombinaatiosi edustaa
yhtä valttitikkiä. Minkä kortin jatkat kolmanteen tikkiin?
Ristiässän. Ethän vain pitänyt liian kiirettä “uppercutin” kanssa? Jos pelasit kolmanteen tikkiin pataa ja partneri varasti
seiskalla, ei pelinviejä varastakaan yli
rouvalla, vaan sakaa ristirouvasingeltonin
tähän tikkiin. Näin saatte kolme ensimmäistä tikkiä, mutta ristiässä jää ilman
tikkiä. Saat kolmannen tikin ristiässällä
pelinviejän tunnustaessa rouvalla. Minkä
kortin pelaat kolmanteen tikkiin?
Patakolmosen. Osaavan pelaajan idän
korteissa pitäisi nähdä varastamisen välttämättömyys seiskalla, vaikka kääntäisit
korkean padan neljänteen tikkiin. Mutta
“hyvän partnerin” tärkeimpiä ominaisuuksia on se, ettei hän anna partnerilleen edes
mahdollisuutta virheen tekemiseen. Tällä
kertaa partnerilla on juuri se, mitä hänellä
pitää olla ja hän varastaa neljännen tikin
herttaseiskalla. Pelinviejä joutuu varastamaan yli rouvalla ja valttijakautuma 3-1
merkitsee yhtä pietiä.
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Koko jako:
♠ 8652
		
♥ AK8
		
♦K
		
♣ KJ943
♠ KQJ93
♠ A10
♥ J109			 N
♥7
W
E
♦ 765			 S
♦ 98432
♣ A2			
♣ 108765
♠ 74
		
♥ Q65432
		
♦ AQJ10
		
♣Q
Tällaista puolustustilannetta, missä riittävän korkea varkaus kasvattaa valttitikin
toiselle puolustajalle, kutsutaan nimellä
“uppercut”. Suomalaisessa bridgeslangissa vakiintunut nimitys on “uppari”. Jos
olet pelinviejä ja puolustus yrittää tehdä
upparia varastamalla korkealla valtilla,
niin paras vastalääke tähän on, ettei varasta yli vaan sakaa meneviä tähän tikkiin.
Jotta pelinviejä ei voisi käyttää tätä vastalääkettä, pitää puolustuksen ottaa sivutikit
pois ennen upparin antamista.
Lopuksi vielä yksi tarjousongelma. Sinulla on kortit AJ764 2 KJ76 K102. Olet
jakajana avausvuorossa. Avaatko?
Kyllä. Käsi on juuri riittävän hyvä yhden
padan avaustarjoukseen. Partnerisi tarjoaa
kaksi herttaa ja vastustajat passaavat. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi sangia. Lupaat periaatteessa tasaisen jakautuman ja minimiavauskäden.
Käsi ei tosin ole tasainen, mutta muut
vaihtoehdot ovat vielä huonompia. Kaksi
pataa lupaisi vähintään kuusi korttia. Kolme ruutua lupaisi tämän jakautuman, mutta avaajan uusi väri kolmen tasolla ilman
hyppyä lupaa n. 17-21 pisteen käden.
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Kilpailutuloksia
H.K.Y. MP Parikilpailu
14.2.
10 paria		% Mp.
1 Kenneth Simonsen - Esa Väliaho 57 1.1
2 Jari Bäckström - Osmo Parviainen 55 0.6
3 Sue Bäckström - Johan Lindstedt 55 0.3
H.K.Y. MP Joukkuekilpailu
15.2.
5 joukkuetta		P. Mp.
1 Kauko Koistinen – Seppo Niemi
Markku Pekkinen – Esa Väliaho 84 1.1
2 Jari Bäckström – Osmo Parviainen
Johan Lindstedt – Sue Bäckström 64 0.3
Kokkola MP Parikilpailu
14.2.
19 paria
% Mp.
1 Arttu Karhulahti - Clas Nyberg
61 1.6
1 Holger Kuni - Vesa Pohja
61 1.6
3 Henry Pått - Jarl Mara
61 0.8
4 Kaj Gästgivar - Kenneth Grannas 59		0.5
5 Richard Räihä - Patrik Räihä
58 0.3
Salon Bk MP Junioritukiparik. 14.2.
10 paria
% Mp.
1 Jari Laakso - Ossi Laakso
61 1.1
2 Arvo Priimägi - Jarmo Laakso
60 0.6
3 Lasse Bergroth - Raimo Raunto
54 0.3
Bk Savuton, Helsinki MP Mixed 17.2.
p. Mp.
1 Sue Bäckström - Kauko Koistinen 65 1.6
2 Birgit Bärlund - Osmo Parviainen 58 1.0
3 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä
54 0.7
4 Agneta Berglund - Martin Arle
54 0 . 4
Piirien joukkuemestaruudet 21.2. 2009
Helsinki ja Uusimaa 10 joukkuetta
1
3.0 mp
Alpo Järvinen, Juuso Leikola, Olli Puurti		n en,
Matti Koivisto, Kaj Sundsten, Pekka Uskali
2		
2.5 mp
Juho Granström, Pinja Pyykkönen, Anni Mäkelä, Pauli Nieminen, Seppo Sauvola, Kari
Patana
3
2.0 mp
Raimo Raunto, Kaarlo Ylinen, Clas Degerth
Svante Degerth, J. Elokorpi, Kalevi Paavola
4
1.5 mp
Hulda Ahonen, Pia Nurmi, Sue Bäckström
Raija Tuomi, (Esa Väliaho, Kari Mäkikangas)

Juho Granström johdatti joukkueensa välieriin Helsingin piirin karsinnoista.

5
1.0 mp
Martin Arle, Johan Linden, Jukka Mäkinen
Seppo Niemi, Vesa Leskelä, Mikko Toivonen
6
0.5 mp
Jukka Porkka, Pasi Kuokkanen, Kari Noponen
K. Simonsen, Heikki Lehtinen, Jorma Seppänen
Häme 6 joukkuetta
1 		
1.5 mp
Jussi Pölkki, Hannu Luhtala, Taru Suppula
Vesa Paasivirta, Pasi Suominen 		
2
1.0 mp
Klaus Harjunen, Joakim Fabritius, Kari Koivula, Timo Ollila, (Seppo Castren, Matti Sihvola)
3 			0.5 mp
Raimo Honkavuori, Timo Halttunen, R. Rimon, Jorma Tolvanen, (Sakari Stubb, Jukka
Pesonen)
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Pohjoinen 5 joukkuetta
1 		
1.0 mp
Ahti Klami, Seppo Huhtala, Niilo Nykänen
Ari Juopperi (Joukkue ei karsinut välieriin)
2 		
0.5 mp
Veikko Jänkälä, Jaro Karppinen, Reijo Ohinen
Olavi Vuorisalo (J. Luostarinen, A. Peuraniemi)
Lounais-Suomi 7 joukkuetta
1 		
3.0 mp
Kalervo Aro, Mauri Sirkiä, Seppo Laine
Olli A. Manni, (Olavi Kivipensas)
2 		
2.5 mp
Aku Ranta, Tuomas Paavola, (Pasi Lehmus)
Marianna Kultalahti, Mika Karjalainen
3 		
2.0 mp
Jarmo Laakso, Ossi Laakso, Arvo Priimägi
Veijo Lösönen, Juhani Laine, (Sven Sester)
4 		
1.5 mp
Jari Böling, Jyrki Lahtonen
Kurt-Erik Häggblom, Timo Linnossuo
5 		
1.0 mp
Mikko Nieminen, Lasse Bergroth, Kristiina
Fagerlund, Matti Leino, Martti Mäkelä, Jaakko
Grundström
6
0.5 mp
Markku Kanerva, Jukka Moilanen, Matti Turunen, J. Saarivuori, Riitta-Liisa Mäkelä, Timo
Mäkelä
Kaakkois-Suomi 6 joukkuetta
1 		
1.5 mp
Osmo Parviainen, Risto Nokka, Olli Perkiö
Tatu Heikkinen, (Hannu Ojanen)
2 		
1.0 mp
Erkki Becker, Aulis Koikkalainen, Mikko Kekki, Hannu Reinikainen, (Janne Tauriainen)
3 		
0.5 mp
Ilkka Uimonen, Markku Levomäki
Kari Surma-aho, Sirkka-Liisa Hernesmaa
Itäpiiri 4 joukkuetta
1 		
1.0 mp
Lasse Utter, Ari Pöppönen, Markku Pekkinen
Petri Ukkonen, (J. Bäckström, A. Karhulahti)
2 		
0.5 mp
Matti Niemi, Jorma Valta, Jussi Tamminen,
Jyri Tamminen
Puijon Bridge 30-v.tasoituskilpailu 22.2.
9 paria		% Mp.
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1 Timo Pohjola - Yrjö Karttunen
67 0.8
2 Pauli Lyytinen - Juhani Sutinen
66 0.4
3 S.Vesterinen - Seppo Pursiainen
64 		0.2
Pieksämäem BK 27.2.-1.3.
MP SWISS IMPS, 15 paria 		p. Mp.
1 Juha Luostarinen - Ari Laine
124 1,6
2 Markku & Martti Seppänen
122 1,0
3 Lasse Utter - Ilmo Jäppinen
120 0,7
4 Pasi Suominen - Martti Metsälä 117 0,4
MP Parikilpailu, 16 paria
% Mp.
1 Unto Kettunen - Liisa Kettunen 59		1,7
2 Olli Perkiö - Ari Laine
57 1,0
3  Heikki Miettinen - Yrjö Tolvanen 56 0,7
4 Markku & Martti Seppänen
54 0,5
MP joukkuekilpailu, 5 joukkuetta p. Mp.
1 Ari Laine - Olli Perkiö
Juha Luostarinen - Risto Nokka 81 1,1
2 Martti Seppänen & Markku Seppänen
Ilkka Uimonen & Lasse Utter
67 0,3
Mariehamns Bk, Ålandsbridgen 27.2.-1.3.
Parikilpailu, 93 paria,
%
1 Marcus Hjelte-Gunila Langius 		68.88
2 Krister Persson-Maria Jonsson
65.80
3 Claes Andreasson-Conny Lövgren 62,95
(11) Markku Kanerva-Kaj Sundsten, 59.17
(26) Riitta Backas - Kaj Backas,
53.55
Paribarometri, 109 paria
%
1 Suzanne Larsson-Eva Gunnarsson 62.31
2 T.Gunnarsson-Michael Lemborn 60.75
3 Micael Olausson - Tony Kotzev
60.63
4 Markku Kanerva - Kaj Sundsten 60.48
(14) Kjell Hansson - Rolf Karlsson 56.90
(23) Armi & Kari Koistinen
54.51
Bridge Areena, SBL Talkoot
7.3.
10 paria 		% Mp.
1 Pauli Nieminen - Kauko Koistinen 62 1.1
2 Jussi Tamminen - Taru Suppula
56 0.6
3 Pia Nurmi - Riku Erkkilä
56 0.3
Seinäjoen BK,
7.-8.3.
MP parikilpailu, 20 paria
% Mp.
1 Elina Laukkanen - Veijo Nikkanen 63 2.1
2 Johan Blomqvist - Lasse Utter
61 1.2
3 Sanna Kitti - Vesa Pohja
59 0.8
4 Arttu Karhulahti - Clas Nyberg
58 0.5
5 Richard Räihä - Patrik Räihä
55 0.4
MP IMP parikilpailu, 13 paria
p. Mp.
1 Milko Nuutila - Jan-Ole Warg
517 1.3
2 Vesa Pohja - Sanna Kitti
345 0.8
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3 Arttu Karhulahti - Clas Nyberg
279 0.6
4 Janne Rautanen-Jan-Erik Mattfolk 240 0.4
B 55, Helsinki, MP -Tukikilpailu 18.3.
29 paria,
% Mp
1 Jussi Angervo - Jarmo Kurko 		71 2.5
2 Johan Herrgård - Pauli Nieminen		63 1.3
3 Klaus Harjunen - Sue Bäckström 		62 0.8
4 Harri Kivi-Koskinen-Kirsi Virtanen		60 		0.6
5 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
58 0.4
6 Birgit Bärlund-Christina Hertzman 56 0.3
7 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä
54 0.2
8 Monica Maamies - Seppo Räsänen		53 0.1
Joensuun Bk MP Parikilpailu
21.3.
10 paria
% Mp.
1 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
63 1.1
2 Kari Manner - Juha Ristioja
58 0.6
3 Oiva Hartikainen-Rauno Pylkkänen56 0 . 3
Joensuun Bk MP IMP - parikilpailu22.3.
9 paria
Imp Mp.
1 Markku & Martti Seppänen
70 1.0
2 Juha Ristioja - Eero Särkinen
34 0.5
3 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
18 0.2
Lahden Bk MP-Parikilpailu
28.3.
10 paria
% Mp.
1 Kari Koivula - Ranan Rimon
63 1.1
2 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 53 0.6
3 C. van Niftrik-Oscar Calamnius 52 0.3
Lahden Bk MP IMP - parikilpailu 29.3.
6 paria
Imp Mp.
1 Kauko Koistinen - Eija Multimäki 77 0.8
2 Lasse Utter - Paavo Leskelä
57 0.4
Joukkue SM Semifinaalit
14.-15.3
Punainen ryhmä
p. Mp.
1 		
86 2.0
Hulda Ahonen, Pia Nurmi, Sue Bäckström
Raija Tuomi, (Esa Väliaho, Kari Mäkikangas)
2 		
85 1.0
Jussi Pölkki, Hannu Luhtala, Taru Suppula
Vesa Paasivirta, Pasi Suominen
Sininen ryhmä
p. Mp.
1 		
93 2.0
Osmo Parviainen, Risto Nokka, Olli Perkiö
Tatu Heikkinen, Hannu Ojanen
2 		
79 1.0
Kalervo Aro, Mauri Sirkiä, Seppo Laine
Olli A. Manni, Olavi Kivipensas
Musta ryhmä
p. Mp.
1 		
98 2.0

Kauko Koistinen, Pekka Viitasalo, Mika Salomaa, Clas Nyberg,( Jouni Juuri-Oja, Osmo
Kiema)
2 		
87 1.0
Mikko Nieminen, Lasse Bergroth, Kristiina
Fagerlund, Matti Leino, Martti Mäkelä, Jaakko Grundström
Jyväskylän ryhmä
p. Mp.
1 		
96 2.0
Lasse Utter, Ari Pöppönen, Markku Pekkinen
Petri Ukkonen, J. Bäckström, A. Karhulahti
2 (jatkoon)
83 0.5
Alpo Järvinen, Juuso Leikola, Olli Puurti		n en,
Matti Koivisto, Kaj Sundsten, Pekka Uskali
2 		
83 0.5
Matti Niemi, Jorma Valta, Jussi Tamminen,
Jyri Tamminen
Joukkue SM semifinaalit Butler 15 parasta
		
1/2aikaa
1 1,54 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 10/10
2 1,01 Taru Suppula			 8/10
3 0,94 Alpo Järvinen - Juuso Leikola 		 6/10
4 0,86 Pia Nurmi - Hulda Ahonen
10/10
5 0,82 Tatu Heikkinen			 6/10
6 0,80 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka 7/10
7 0,79 Olli Perkiö
10/10
8 0,73 Jorma Valta - Matti Niemi 10/10
9 0,66 Jari Bäckström
8/10
10 0,62 Reko Märsylä - Bill Korsman 6/10
11 0,62 Arttu Karhulahti 		10/10
12 0,60 Raimo Honkavuori 		6/10
13 0,58 Ari Pöppönen 		6/10
14 0,55 K.Surma-Aho - S. Hernesmaa10/10
15 0,48 Jussi Pölkki
8/10
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KILPAILUKALENTERI
TOUKOKUU

TOUKOKUU
8.-10. Napapiirin Barometri
Ravintola Oppipoika, Toripuistikko 5-7. Majoitus Hotelli Cumulus p. 016-333600 mainitse
varatessa Bridge.
Pe Warm Up
klo 19.00
La MP-barometri klo 11.00
Su jatkuu...		
klo 10.00
9. Puutalo Open, SALO.
Salon ammattiopisto,
Joukkuebarometri 2 sarjaa,
Avoin ja alle 50 MP joukkueet
La			
klo 10.00
kts. ilmoitus sivulla 29.
16.-17. SM joukkue Finaali
Bridge Areena, Perttulant.6,
Hki
La alkaen		
klo 10.00
Su alkaen		
klo 09.30
Lauantaina Captains Meeting
klo 9.45.
18.-22. Touko Simultaanit
kerhoissa
Kysy lisätietoja omalta kerholtasi.
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18. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Hki
MP-parikilpailu klo 18.00
21.-24. Rauman Helakisat
Ravintola Etappi 22,
Satamakatu 22
Pe MP-mixed
klo 18.30
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP-IMP-Cross klo 10.00
25. Tapiolan Trikki,
Ravintola Vihtori, Tapiola
MP-mixed-parik. klo 18.00
28.-31. Tallinn Bridge Festival
HUOM
KAIKKI KERHOT !
Ilmoitattehan kerhonne järjestämät mp-kilpailut toimitukseen mahdollisimman ajoissa
ja tarkasti. Pelimuoto-, paikka ja aika osoitteeseen:
journal.editor@bridgefinland.com
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KILPAILUKALENTERI
KESÄKUU

KESÄKUU

1. Kirkkonummen BK
Bridge Areena, Perttulant.6,
Hki
MP-parikilpailu klo 18.00
4. PM kilpailut, TURKU
Harjattulan Kartano, Kakskerta
Avoin, Naiset ja Seniorit
Pe alkaen		
klo 14.30
La alkaen		
klo 10.00
Su alkaen		
klo 10.00
Su päättyen
klo 18.15
9. Kulobridge, Helsinki
Santahaminan upseerikerho
MP-parikilpailu klo 18.00
11.-14. Tammerbridge, Tampere
26. Tammerbridge Tournament,
Kalaravintola Kalax, Kuntok. 5
To MP- imp
klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
La RALLY IV
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
Ennakkoilmoittautuminen torstaihin
11.6. mennessä SBL:n kotisivujen
ilmoittautumisohjelmaan.kts. ilmoitus
sivulla 30.

26.-28. Kajaanin kesäkilpailut
Ravintola Liinakko
Pe MP henk.koht. klo 18.00
La MP-parikilpailu klo 11.00
Su MP - IMP
klo 10.00

HEINÄKUU
2.-5. Puijon kesäkisat,
Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio
To MP- imp
klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
Pe MP-pari		
klo 18.00
La MP-barometri klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
10.-12. Lappeenrannan BK,
Hotelli Lappee,
Pe MP-swiss-imps klo 17.00
La RALLY V
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00

Ennakkoilmoittautuminen torstaihin
9.7. mennessä SBL:n kotisivujen
ilmoittautumisohjelmaan.kts. ilmoitus
sivulla 34.

17.-26. Hangon Bridgeviikko
Katso ilmoitus keskiaukeamalla.
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Bridgesudoku
2/09
Sue Bäckström

Perinteisessä
sudokuristikossa on
yhdeksän
kertaa
yhdeksän
ruutua.
Jokaiselle pysty- ja
vaakariville tulee
merkit NT, ♠, ♥, ♦,
♣, A, K, Q, J kerran ja vain kerran.
Ristikko on lisäksi
jaettu
yhdeksään
pienempään ruudukkoon (kooltaan kolme kertaa kolme),
joista
jokaisessa
täytyy samoin olla
merkit NT, ♠, ♥, ♦,
♣, A, K, Q, J kerran
ja vain kerran. Ristikon ratkaisu voidaan päätellä valmiiksiannettujen merkkien perusteella.

Bridgesudoku 1/09 Ratkaisu
Sue Bäckström

ISSN
0789-5208
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Päätoimittajan kynästä
P M - k i l p a i l u t Tu r u s s a o v a t o h i .
Suomalaismenestys oli realistisin silmin
katsoen todella hyvä.
Avoimen joukkueen pronssimitali oli ehkä
joukkueelle viimekertaisen voiton jälkeen
pienoinen pettymys. Täytyy kuitenkin
muistaa, ettei avoimesta luokasta ole saatu
edes mitaleja kovin usein. Niinpä onkin
syytä onnitella mitalisteja vielä kerran.
Pronssijoukkueessa pelasivat Osmo
Kiema, Jouni Juuri-Oja, Pekka Viitasalo,
Mika Salomaa, Clas Nyberg ja Kauko
Koistinen.
Naisten joukkueemme kiri viimeisellä
kierroksella juuri riittävän voiton turvin
hopealle. Tällä kertaa hopea oli voitettu, sillä
naisjoukkueemme koki useita takaiskuja
juuri ennen PM-kilpailuja. Oma sairasteluni
vaikutti varmasti peliin ja vaikka pelasinkin
kaikki ottelut, seisoin niistä suurimman
osan ajasta. Myös kapteenimme Sanna
Kitti kärsi selkävaivoista. Pia Nurmen
onnellinen perhetapahtuma kolme viikkoa
ennen kilpailuja rajoitti tietysti hieman
hänen panostaan. Onneksi viimeisenä

joukkueeseemme värvätty Raija Tuomen
partnerina pelannut Tiina Elsinen oli
sentään täysin kunnossa. Kiitokset
joukkueelle hyvästä panostuksesta
vaikeassa tilanteessa.
Pelipaikalla tunnelma oli oikein hyvä
ja kotijoukkueiden kannustus tuntui
mukavalta. Järjestelyt olivat hyvää
Pohjoismaista tasoa ja sekä majoitusettä pelitilat todella miellyttävät. Suuret
kiitokset kaikille vapaaehtoisille todella
kovasta työstä. Positiivinen kansainvälinen
toiminta on lajillemme todella tärkeää.
Kädessänne oleva bridgelehti on
valitettavasti hieman myöhässä. Olen
ollut pitkällä sairaslomalla ja paluu työhön
on ollut todella kiireinen. Pahoittelen
viivästystä ja jatkan innolla taas töitä.
Ihanaa olla taas kunnossa.
Hangossa 24.7.2009
Hulda Ahonen

		
SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
SYYSKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 12.8.2009
ILMOITUKSET viimeistään 19.8.2009
BRIDGELEHTI 3/09
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ONNISTUNEET PM-KISAT TURUSSA
Kesäkuun alussa pidettiin 31. PM-kisat
Turussa. Huolimatta siitä, että niin maailman laajui-nen kuin SBL:n talouskin on
tiukoilla, pystyttiin järjestämään onnistuneet kisat sekä urheilullisesti että taloudellisesti. Olin myös erityisen iloinen
siitä, että Viro saatiin ensi kertaa mukaan
naisten luokkaan korvaamaan Färsaaret ja
lisäksi ensi kertaa olivat mukana seniorit
tosin vain kolmimaaottelun Suomi-Ruotsi-Viro muodossa. Toivottavasti nämä
muutokset heijastuvat myös pysyvämmin
tulevaisuuteen.
Kilpailujen taso oli hurja. Mukana oli
kolme hallitsevaa maailmanmestaria Norjasta sekä mo-nia muita pelaajia aivan
maailman huipulta. Tätä taustaa vasten
oli ilo seurata suomalaisten otteita. Naisten Hopea ja avoimen pronssi olivat hyvä
suoritus. Norja osoitti voimansa molemmissa luokissa. Sivusta seuranneena
voisi sanoa, että suomalaisten taitotaso on
riittävää luokkaa, mutta norjalaisten rutiini on ylivertainen. Jos olisi mahdollisuus
lähettää joukkueita enemmän maailmalle,
niin mahdollisuudet olisivat vaikka mihin.
Toivottavasti internet antaa mahdollisuuden kehittyä vähilläkin taloudellisilla resursseilla.
Bridge sai kohtuullisesti huomiota ja
PR:a. Moni media kävi paikalla ja paikallis-TV teki varsin laajan etukäteisjutun urheilulähetykseen. BBO lähetykset
lähtivät juniorien toimesta maailmalle
moitteettomasti ja parhaimmillaan lähetyksiä seurasi samanaikaisesti lähes 3000
katsojaa.
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Myös kilpailupaikalla Rama toimi hyvin
ja analyysit olivat asiatuntevia ja hauskoja. Kisabulle-tiini ilmestyi kisojen aikana neljä kertaa ammattitaidolla tehtynä ja
kisaesite oli teknisesti kor-kealaatuinen.
Kisat myös pysyivät tiukasti budjetissa,
eikä liitolle tullut niistä rasitetta.
SBL on saanut sekä kisojen aikana että
niiden jälkeen runsaasti kiitosta järjestelyistä. Haluan tässä yhteydessä SBL:n
puolesta kiittää kaikkia työssä olleita.
Ilman suunnatonta talkootuntien määrää
kisat eivät olisi onnistuneet. Kiitos Kari,
Kati, Timo ja Paul ammattimaisesta kilpailunjohdosta, kiitos Arttu ja Annu bulletiinista, kiitos Kaapo ja Mikko tekniikasta,
kiitos Lea, Martsu ja Eija tiedottamisesta
ja vieraanvaraisuudesta, kiitos Kippari
ja Markku ramasta, kiitos Kaj, Lasse ja
Markku sekä Jyrki ja Jarmo jaoista, materiaalista ja kuljetuksista, kiitos junioreille
BBO:sta.
Yli kaksikymmentä vuotta sitten puheenjohtaja Salve’nin sairastuttua suostuin
ottamaan SBL:n puheenjohtajan tehtävät
vastaan, koska olin jo EM-89 kisatoimikunnan puheenjohtaja. Turun EM-kisat
ovat olleet kautta aikojen SBL:n suurin
haaste ja niistä selvittiin kunnialla. Nyt
ympyrä sulkeutui minun kohdallani vähän
pienemmässä mittakaavassa Turun PMkisoissa. On aika antaa tilaa uusille visioille. Toivon, että syyskokouksessa SBL
hyvän vereksen vetojuhdan ja kenttäväki
valmistautuu huolella valintaan.
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Olli A. Manni
puheenjohtaja

Salobridge
4.-6.9.2009
perjantaina 4.9. klo 18.00
lauantaina 5.9. klo 11.00
sunnuntaina 6.9. klo 10.00
sunnuntaina 6.9. klo 10.30
					

MP-IMP-parikilpailu
Bridgerally 7
MP-joukkuekilpailu
Ristimerkkikilpailu pelaajille,
joilla 1.1.2009 alle 1 MP

KILPAILUNJOHTAJA: Kati Sandström
Bridgerallyyn on pakollinen ennakkoilmoittautuminen
to 3.9. mennessä Bilboon tai Kati Sandströmille
040-526 5611.
PELIPAIKKA:
				
				
				

pe ja su Lounaskahvila Patarouva,
Joensuunkatu 1
la Salon ammattioppilaitos,
Venemestarinkatu 35

PELIMAKSUT:
				
				
				

Bridgerally
20 € / pelaaja
IMP- ja joukkuekilpailut 12 € / pelaaja
Ristimerkkikilpailu
8 €/pelaaja
juniorit pelaavat ilmaiseksi

MAJOITTUMINEN: ilmainen juniorimajoitus Klippulassa
TIEDUSTELUT:

Jarmo Laakso 0400-532 385

Tervetuloa!
BRIDGELEHTI 3/09
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Kaksintaistelu
Heinz Guthwert

Kaksintaistelu on tarjouskilpailu. Kaksi paria tarjoaa kahdeksan jakoa. Kaksintaistelun
vetäjä arvioi eri loppusitoumukset pisteasteikolla 0-10. Jos jollekin loppusitoumukselle
ei ole annettu pisteitä, siitä saa saman pistemäärän kuin ylemmästä samanarvoisesta
sitoumuksesta, tai jos sellaista ei ole, nolla pistettä. Hyötyäksesi artikkelista mahdol
lisimman paljon tarjoa jaot jonkun partnerin kanssa ennen kuin luet artikkelin. Näin voit
myös verrata tulostanne kilpailijoiden tuloksiin. Tarjoamistanne varten kaksintaistelussa
esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle lehteen (paikasta ks. sisällysluettelo). Lehden voi taittaa tai nämä sivut ottaa irti lehdestä tarjoamisen helpottamiseksi.

Jaakko Elokorpi
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Raimo Raunto
BRIDGELEHTI 3/09

Mestareiden Raimo Raunton ja Jaakko Elokorven systeemi on esitetty tarkemmin lehden numerossa1/09.
Haastajien Hannu Ojasen ja Osmo Parviaisen systeemi on luonnollinen evästettynä
useilla konventioilla. Ristiavaus lupaa 10-21 arvopistettä ja voi olla kaksi korttia. Ruutuavaus lupaa neljä korttia ja saman pistevoiman kuin ristiavauskin. Yläväriavaukset
lupaavat vähintään kymmenen pistettä. Alaväreihin yläväritarjous lupaa aina vähintään
viisi korttia ja 2NT on limit. Yläväriavauksiin 2NT on limit-Stenberg.
Sangiavaus lupaa 15-17 pistettä. Jatkossa kaksi ristiä on Stayman, kaksi ruutua ja kaksi
herttaa ylivientejä ja kaksi pataa on siirto alaväreihin, joko heikolla alavärillä tai molemmilla alaväreillä ja hyvällä kädellä.
2♣ on vahva avaus, johon 2♦ on rele-tarjous. 2NT lupaa 8-9 tasaisen käden. Molemmat
ylävärit ja kolmentasolla tarjottu alaväri lupaavat vähintään rouvan kuudentena.
2♦avaus on multi. Vahvaan 2NT versioon käytetään baron-kyselyä ja kolme ruutua ja
herttaa ovat siirtoja yläväreihin.
Kaksi yläväriä avaukset ovat heikkoja luvaten viidenkortin avausvärin ja vähintään 4
kortin alavärin. Pistevoimaltaan 7-10 pistettä.
2NT avaus lupaa joko 5-5 ala- tai ylävärit ja 8-11 pistettä. 3 ♥ on tähän vaatimus.
3NT avaus on alaväriehkäisy.
4♣/♦- avaus on Namyats, luvaten vaarattomassa vyöhykkeessä 8 pelitikkiä ylävärissä
ja vaaravyöhykkeessä 8 1/2 pelitikkiä ylävärissä. Avaus lupaa vähintään hyvän seitsemän kortin värin.
Konventioita: RKCB, kontrollitarjoukset voivat olla 1. tai 2. kierroksen varmistuksia.
Negatiiviset kahdennukset 3♦ja responsiiviset kahdennukset 3♥ asti. RKCB. Puolustustarjouksina: Sangipuolustuksena heillä on Multi-Landy. Unusual NT ja Michael´s
Cue voi olla heikko tai vahva.

Osmo Parviainen

Hannu Ojanen
BRIDGELEHTI 3/09
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2. Jakaja POHJOINEN, joka avaa 2♠,
itä-länsi vaarassa, IMP

1. Jakaja itä, kaikki VAARASSA, imp

♠
♥
♦
♣

LÄNSI		 ITÄ
10 9 5
♠ 4 2		
A9
♥ KJ52
K965
♦ A4
K 10 9 4
♣ AQJ52

Elokorpi

		
1♦
3♣
4♣
pass

Raunto	Parviainen

1♣		
1♥
2♣
3♠
3♦
5♣
5♣

Ojanen

1♣
2♥
4♦
pass

Molemmat kilpailijat selviytyivät hienosti
ensimmäisestä jaosta. 25 pisteellä päädytään
melko harvoin alaväritäyspeliin. mestareiden alku oli aivan luonnollinen ja hyppy
kolmeen ristiin oli limit-tarjous. Sitä seurasi
kolme pataa kieletäen pidon värissä. Reitti
viiteen alaväriin oli auki.
Haastajien avaukset ovat tavallista heikommat, mutta se ei estänyt heitä pääsemästä
täyspeliin. Kaksi ristiä oli käännetty korotus
johon kaksi herttaa lupasi kunnollisen avauksen. Kolme ruutua oli väri ja kontrolli, jota
seurannut cue-tarjous johti myös haastajat
par-sitoumukseen.
Odotin jännityksellä, miten kilpailijat
selviytyvät seuraavasta jaosta.

PISTEET

5 ristiä.............................. 10
3 NT................................... 5
4 ristiä................................ 4
2 NT................................... 4
Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........10,
Ojanen - Parviainen..........10,
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LÄNSI		 ITÄ
♠3
♠A75
♥ Q J 10 7 6 5 4
♥AK
♦K8
♦A76432
♣K83
♣A5
Elokorpi

Raunto	Parviainen

Ojanen

(2♠) dbl
(2♠) 3♦
4♥
pass
3♥
3♠
			
4♥
4♠
			
5♦
6♣
			
6♥
pass
Tässä jaossa kilpailijoiden sarjat erosivat
täysin toisistaan. Mestareiden sarjassa
voidaan heikko yläväriavaus kahdentaa
ylivahvalla kädellä, joten Jaakon oli
mahdollista hypätä suoraan täyspeliin.
Mutta yllätys, yllätys Raimolta ei enää
löytynytkään mitään tarjousta. Näin hyvä
slammi jäi pakkaan.
Hannun mielestä kahdennus ei tullut
kyseeseen vaan hän tyytyi kolmen ruudun
tarjoukseen, johon partneri joutui tyytymään kolmen hertan tarjoukseen. Tämä ei
kuitenkaan estänyt paria jatkossa. Kolme
pataa lupasi lisävoimaa, mutta Osmo tyytyi kuitenkin vain täyspelin tarjoamiseen.
Kun Hannu vielä jatkoi neljällä padalla
preferoi Osmo partnerin ensimmäiseen
väriin, luvaten kuninkaan. Hannu teki vielä
isoslammi-inviitin kuudella ristillä, johon
Osmo viisaana kenraalina tyytyi pikkuslammiin. Hyvin tarjottu sarja!
PISTEET

7 herttaa........................... 10
6 herttaa............................. 8
6NT.................................... 7
6 ruutua.............................. 3
5 herttaa............................. 2
5 NT.................................. 1
Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........12,
Ojanen - Parviainen..........18,
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3. jakaja pohjoinen, EI KUKAAN vaarassa,
IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠A
♠K32
♥A72
♥ K 10 9 6
♦AQ95
♦762
♣K7642
♣J93

Elokorpi

Raunto	Parviainen

Ojanen

pass		
pass
1♣
1♦
1♣
1♦
2♦
3♣
2♦
3♣
3♥
4♥
pass		
pass		

Todella hankala jako. Lännellä on peräti
17 arvopistettä, mutta silti ei ole syytä tarjota mitään partnerin preferenssin jälkeen.
Heikolla ristivärillä voi joutua helposti
hätää kärsimää, ellei partnerilla ole apua
jommassa kummassa alavärissä. Tällä
kertaa molemmat lännen pelaajat katsoivat
kuitenkin aiheelliseksi reverse-tarjota.
Jaakko olisi hyvin voinut passata Raimon kolmeen ristiin, mutta hän toivoi
Raimolle vähintään viiden kortin herttaa.
Myös Osmo näytti vahvan käden, mutta
pelkän preferenssin jälkeen hän yllättäen
passasi. Näin haastajat jatkoivat selvässä
johdossa.

4. Jakaja itÄ, P-E vaarassa, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠K9753
♠J42
♥A86432
♥ 10
♦Q
♦KJ62
♣5
♣AK942
Elokorpi

		
1♠
2♥
3♥
pass

Raunto	Parviainen

Ojanen

1♣
1♣
2♣
1♠
2♠
2♠
4♠
pass
3♠			

Jälleen kerran varovaisuus olisi palkittu,
mutta liian optimistinen johti haastajat
harhateille. Lännellä oli hyvä jakauma,
mutta liian huonoilla väreillä ei kannata
urheilla. Mestareiden sarja oli todennäköinen, paitsi, että Jaakko viisaasti tarjosi
ensimmäisellä kierroksella patavärinsä.
Hän katsoi kuitenkin vielä aiheelliseksi
invitoida hertalla. Se riitti kuitenkin Raimolle ja pari päätyi turvalliselle tasolle.
Haastajien hyvä ote ei enää jatkunut, vaikka myös Osmo tarjosi lyhyemmän värinsä
ensimmäisenä. Partnerin tukiessa hänen
lupaamaansa viiden kortin väriään, oli
hyppy täyspeliin kuitenkin ylimitoitettu.
PISTEET

PISTEET

2 ristiä.............................. 10
2 herttaa............................. 8
3 ristiä................................ 8
1 NT................................... 6
2 NT................................... 3
3 herttaa............................. 3
4 herttaa............................. 1
Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........13,
Ojanen - Parviainen..........26,

2 pataa.............................. 10
3 pataa................................ 7
2 herttaa............................. 6
4 pataa................................ 4
3 herttaa............................. 3
2 NT................................... 2
Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........20,
Ojanen - Parviainen..........30,
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9

5. Jakaja POHJOINEN, P-E vaarassa, imp.

LÄNSI		 ITÄ
♠K9
♠QJ7653
♥Q6
♥ A K 10 3
♦QJ97
♦A2
♣J9863
♣4
Elokorpi

1NT
2♠
4♠

Raunto	Parviainen

1♠		
2♥
1NT
3♠
2♠
pass

Ojanen

1♠
2♥
pass

Jälleen kerran veivät mestarit pidemmän korren. Molempien kilpailijoiden
alku oli sama, mutta sitten Raimo esitti
omasta mielestään kiinnostusta täyspeliin,
tehden kuitenkin systeemin mukaisen estotarjouksen. Jaakolla ei kuitenkaan ollut
hyvillä korteillaan vaikeuksia nostaa paria
täyspeliin.
Hannun varovaisuus kostautui tässä
jaossa, kun hän ei invitoinut täyspeliin.
Negatiivinen kolme ristiä olisi ollut nyt
paikallaan ja partneri olisi voinut arvostaa
korttejaan ja tarjota täyspelin. Nyt pari
kuitenkin makasi täyspelin.

PISTEET

6. Jakaja POHJOINEN, I-L vaarassa, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠ 10 7 6
♠ J 9 2		
♥♥AK762
♦ K Q J 10 8
♦A5
♣AK543
♣ 10 8 7
Elokorpi

		
		 2♦
3♣
4♣

10

1♥ 		
2♥
2♣
3♠
3NT
pass

Ojanen

1♥
2NT
pass

Jälleen kerran kilpailijoidemme sarjat
poikkesivat toisistaan. Mestareiden sarja oli
aivan tavanomainen, mutta sitten Raimon
tarjoama kolme pataa vei heidät hakoteille.
Mestareiden ongelmaan löytyy parempi
ratkaisu, kun kolmeen ristiin itä tarjoaa
kolme ruutua ja pari löytää paremmassa
sarjassa kolme sangia. 4-3 pataistuntoa
kannattaa kokeilla.
Myös haastajien sarjassa oli outoja piirteitä. Osmo kertoi jälkeenpäin tarjonneensa
alemman alavärinsä toiveenaan kuulla
uusintatarjous partnerin avausvärissä,
johon hän sitten voisi tehdä reversen ruudussa. Kun Hannu kuitenkin tarjosi kaksi
sangia, muutti hän mieltään ja korotti sen
kolmeen. Outo sarja, mutta tulos oli varsin
tyydyttävä.
PISTEET

4 pataa.............................. 10
3 NT................................... 6
3 pataa................................ 5
2 NT................................... 3
5 pataa................................ 2
Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........30,
Ojanen - Parviainen..........35,

Raunto	Parviainen

3 NT................................. 10
2 NT................................... 8
3 ruutua.............................. 7
3 ristiä................................ 5
4 ruutua.............................. 4
4 ristiä................................ 3
Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........33,
Ojanen - Parviainen..........45,
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7. Jakaja ETELÄ, JOKA TARJOAA 1 ♠, JONKA POHJOINEN KOROTTAA 3♠, KAIKKi vaarassa, imp.

LÄNSI		 ITÄ
♠5
♠K4
♥ K Q 10 9 7 5
♥♦ Q 10 8
♦A965
♣J95
♣ A K 10 7 6 42
Elokorpi

Raunto	Parviainen Ojanen
(1♠)pass (3♠) 4♣

(1♠)pass(3♠)3NT
4♥
5♣
pass

4♥
pass

5♣

Korkeat estotarjoukset tuottavat aina ongelmia, mutta ne eivät tällä kertaa estäneet
kilpailijoita päätymään par-sitoumukseen.
Raimon kolme sangia olisi hyvin voinut
onnistua, esimerkiksi patalähdön jälkeen
idällä on yhdeksän tikkiä. Jaakko tietysti
tarjosi herttavärinsä ja näin pari päätyi
turvalliseen satamaan.
Jako ei myöskään tuottanut haastajille
vaikeuksia. Myös Hannu astui areenalle
neljän tasolla ja myös hän korjasi partnerin
herttapelin oikeaan sitoumukseen.

8. Jakaja LÄNSI, KAIKKI vaarassa, parik.

LÄNSI		 ITÄ
♠ 10 5 2
♠ A Q		
♥ K J 10 9 7
♥5
♦KJ98
♦AQ876
♣3
♣Q9876
Elokorpi

pass
1♥
2♦

Raunto	Parviainen

1♦
2♣
pass

2♥
3♦

Ojanen

2NT
pass

Jälleen hankala jako, jossa menee helposti
yli laidan. Tällä kertaa jaon sankari mestareilla oli Jaakko, joka totesi ykskantaan
, ettei heillä tuskin ole täyspeliä ja siitä
syystä hän ainoastaan preferoi partnerin
ensin tarjoamaan väriin.
Haastajien sarjassa oli myös toinen pelaajista valppaana. Osmon avaus ei vaarassa
ollut kovin kurinalainen, mutta onneksi
vastapäätä löytyi järkevä partneri. Näköjään hän tunsi Osmon tyylin passatessaan
kolmeen ruutuun. Siihen tuskin kukaan
meistä olisi pystynyt.
PISTEET

3 ruutua............................ 10
4 ruutua.............................. 7
5 ruutua.............................. 5
2 herttaa............................. 2

PISTEET

5 ristiä.............................. 10
3 NT................................... 5
4 ristiä................................ 4
4 herttaa............................. 1

Lopputilanne:
Elokorpi - Raunto 53
Ojanen - Parviainen 65

Tilanne:
Elokorpi - Raunto . ...........43,
Ojanen - Parviainen..........55,

Kiitämme Jaakkoa ja Raimoa osallistumisesta ja toivotamme heille myös
jatkossa paljon menestystä.

BRIDGELEHTI 3/09

11

Riemukas kevätretki
Puerto de la Cruziin
Marmor

Perinteitä
Yli 20 vuoden ajan suomalaiset bridgenpelaajat ovat maalis-huhtikuussa osallistuneet Teneriffan kansainväliseen bridgeviikkoon.
Ennen niin elegantti, valkeassa maastossa
sijaitseva, tupakansavuinen Casino Taoro
on muuttunut moderniin, monen tähden,
steriiliin hotelliin. Valkotakkiset kuittia
kirjoittavat herrasmiestarjoilijat ovat hävinneet.
Entisajan jakojen monistus ja moninkertainen tsekkaus ei sen sijaan ole muuttunut miksikään.
Tuloslaskenta on kuitenkin huimasti nopeutunut.
Menestystä ja mässäilyä
Menestystä on ollut ja joka vuosi ainakin joku suomalainen on saanut usein
aika mielikuvituksellisen palkinnon. Tänä
vuonna sitten räjähti oikein kunnolla ja
voisi Helsingin Sanomien bridgetoimittajan sanoja lainaten sanoa, että ”suomalaispelaajat putsasivat palkintopöydän”.
Vai mitä sanotte seuraavasta?:
Tervetuliaiskilpailussa isännät tarjosivat
lasin Cavaa eli espanjalaista kuohuviiniä
ja suomalaiset kiittivät kolmoisvoitolla,
Suvi ja Eeva kärjessä.
Nelipäiväisessä pääkilpailussa tuli tuplavoitto Vesan ja Jussin ja noin sadan kilon
banaanilastin avulla.
Kahden istunnon joukkuekilpailussa taas
kolmoisvoitto ja runsaasti kanarialaisia
juustoja. ”Spelmannit” Seppo C., Sihvis,
Klasu ja Kim hoitivat parhaiten homman
kotiin.
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Päätöskisassa kolmoisvoitto Harjusen ja
Fabben komennossa bananit, suklaa ja viini höysteinä.
Koskahan meillä?
Uutta
Uututena tänä vuonna oli viitenä päivänä
ilmestyvä pieni bulletiini. Oikein hieno
juttu joskin englanninkielinen teksti oli
surkea. Suomalaisen ala-asteen oppilas
olisi hoitanut asian paremmin.
Yhdessä numerossa oli itävaltalaisen
maailmanmestarin Peter Manhardtin kaunis suoritus kuuden hertan sitoumuksessa
Sekä tarjoussarjassa että peliviennissä
Manhardt puristi kaiken kortein:

♠ J105
♥ 76
♦ 7653
♣ Q1073

BRIDGELEHTI 3/09

♠ AQ8
♥ AK8
♦ Q982
♣ A54
W

N
S

E

♠ K7642
♥ J42
♦ KJ4
♣ 96

♠ 93
♥ Q10953
♦ A10
♣ KJ82

Lähtökortti oli patasotamies. Manhardt
kokeili pöydän rouvaa ja Idän kuninkaalle hän heitti yhdeksikön. Itä jatkoi valttia joka sai juosta pöydän kahdeksikolle. Seurasi ruuturouva, kuningas ja ässä,
jonka jälkeen leikattiin patakahdeksikolla
ja pataässälle lensi ruutukymppi. Ruutuyhdeksikön Itä peitti sotamiehellä. Pelinviejä varasti, poisti puolustuksen valtit ja
ruutukahdeksikon jälkeen seuraavat korti
t olivat jäljellä:
♠♥♦2
♣ A54
♠♠ 42
N
♥♥W
E
♦7
♦S
♣ Q103
♣ 96
♠
♥Q
♦
♣ KJ8
Manhardt luki tilanteen oikein ja päätti
luopua ristimaskista. Hän pelasi ristiä kuninkaalle, jonka jälkeen valttirouva aiheutti Lännelle ylipääsemätöntä tuskaa. Kun
hän luopui rististäpöydän ruutukakkonen
sai lentää. Tämän jälkeen ristiässä ja sotamies ottivat viimeiset tikit ja slammi oli
kotona.Näin siis bulletiinisssa. Erinomainen pelinvienti, jossa avainkortit olivat
pata- ja ruutu- kahdeksikot. Mutta, mutta
...erinomainen pelinvienti taisi olla vain
kosmetiikkaa! Kuten näemme Manhardt
sijoitti sekä ruutukuninkaan että sotamiehen Idälle ja pidemmän ruudun Lännelle
Sinänsä aivan oikea ratkaisu, mutta jos
näin on, löytyy paljon yksinkertaisempi
pelitapa, joka
ei vaadi minkäänlaista kiristystä, sen kun
pelaa kolmanteen tikkiin ruutukakkosen.
Jos Itä tunnustaa nelosella kymppi saa
tikin. No, Itä ei tietenkään pelaa nelosta

vaan työntää sotilaan väliin. Ässä ottaa ja
sitten maskataan patakahdeksikolla, pataässälle lentää ruutu-kymppi, jonka jälkeen
ruutukuningas prässätään valttia vasten
ulos. Isoille ruuduille lentävät valtauksen
jälkeen menevät ristit.
Enkelt min käre Watsoon!
Sosiaali-ja muita huomioita
Puerton tulppaanipuut kukkivat häikäisevästi. Aurinko paistoi aika usein. Pelaajat eivät ole putkisilmäisiä korttifriikkejä
vaan osallistuivat kiitettävästi isäntien
järjestämään kulttuuri-retkeen Teneriffan
vanhimpaan Carachico-nimiseen kaupunkiin.
Isäntien tarjoamat lounas- ja illallistilaisuudet olivat iloiset ja maukkaat. Rantabulevardin Cafe de Paris täydensi aika usein
kulinaarista nautintoa. Kukaan ei ollut
humalassa - siis ainakaan pelien aikana!
Älyllistä päättelyä käyttivät avo- avioparit
kun vaihtoivat partnereita perusteen ”että
parisuhde ei ehkä kestä neljän istunnon kisaa.” Suomen tytöt varsinkin Kirsi ja Taru
olivat loistokunnossa voittaessa Damassarjan.
Kaikki naispelaajat yrittivät tuottaa hotelli Garoen suussa sulavan ihanasti hymyilevän Jose-tarjoilijapojan Suomeen - mutta menestyksettä!
Pääpalkinnot tuottivat tuskaa; yli kaksi
kiloa painava metallipatsas aiheutti kilometrin jonon paluulennon turvatarkastuksessa.
Voiko parempaa kevätlomaa olla? Kaikki nyt vain keräämään matkakassaa. Ensi
keväänä tavataan taas mukavassa seurassa
ihastuttavassa Puerto de la Cruzissa!
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Gunnar Suokko 1921 - 2009

Terijoella 1921 syntynyt Gunnar
sai bridgeoppinsa opiskeluaikana
Viipurilaisessa osakunnassa 1947.
Viimeiset jakonsa hän pelasi Kotkan kerhoissa vuonna 2008. Pitkään pelaajauraan mahtuu maajoukkue ja bridgeolympialaiset
vuodelta 1976, lukuisia Suomen
mestaruuksia ja säännölliset kaksi
viikoittaista kerhoiltaa Karhulassa
ja ”omassa” kerhossa Kotkassa.
Kotkan kerhon asiat löytyivät Gunnarin ruutuvihkosta lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta.
Vanhemmat vastustajat muistavat hyväntuulisen herrasmiehen,
joka 80-luvulla kiersi intohimoisesti savuttaakseen ensimmäisenä
500 mestaripisteen rajan. Tavoite
täyttyi ja kolmenkymmenen viime
14

vuoden aikana kerhoilloista kertyneet pisteet kymmenet mestaripisteet kertovat aktiivisesta harrastajasta uran loppuun saakka.
Kotkaan Toijalasta opettajaksi
1961 tullut Gunnarin erikoisalaa
olivat loistavat lukujärjestykset
ja insinööriopiskelijoiden kauhun
deskriptiivisen geometrian opetus.
Sahaosaston johtajan tehtävistä
hän jäi eläkkeelle 1984. Harrastusten tärkeys näkyi myös työelämän
valinnoissa ja hänen halussaan pysyä taustavaikuttajana silloisessa
Kotkan metsä- ja puutalousoppilaitoksessa.
Ehkä bridgeäkin rakkaampi harrastus Gunnarille oli linnut milloin
jäiden keskellä merellä milloin
yöllä pöllömetsässä. Lintuharrastus on vienyt hänet kaikille mantereille ja mitä eksoottisimpiin paikkoihin. Molemmille harrastuksille
on perheestä jatkajia tosin linnuille
innokkaimmat. Vielä helmikuussa
2009 hän kiipesi perhepiirissä 87
vuotiaana lintutorniin .
Reijo Seppänen
Gunnarin työtoveri ja
partneri -70 ja -80
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SM-JOUKKUEFINAALI 2009
Kauko Koistinen

Kun muutamana edellisenä vuotena
SBL:n hallitus oli päättänyt kokeilla järjestää joukkuefinaalia kymmenen tai
kahdentoista joukkueen voimin, niin tänä
vuonna palattiin takaisin kahdeksan joukkueen finaaliin. Tämä vaikuttaisi olevan
sopiva määrä. Tänä vuonna jokaisella
joukkueella oli onnistuessaan mahdollisuudet mitalisijoille eikä etukäteen ”helppoja” otteluita ollut millään joukkueella.
Pienempi joukkuemäärä mahdollisti myös
aikataulun supistamisen kaksipäiväiseksi.
Aikaisempina vuosina SM-joukkuefinaali
on aloitettu perjantaina iltapäivällä, minkä
vuoksi useimmat pelaajat ovat joutuneet
uhraamaan yhden työpäivän osallistuakseen kilpailuun.
Tänä vuonna oli Bridge Areenan vuoro
isännöidä finaalia. Kilpailussa pelattiin
seitsemän kierrosta 20 jaon otteluin puoliaikalaskennalla.
Kierros 1 IMPs VPs
Tuomi - Järvinen
Parviainen - Koistinen
Manni - Utter
Nieminen - Suominen

105 - 15 25/0
19 - 52 8/22
53 - 54 15/15
82 - 24 25/4

Ensimmäisen kierroksen yllättävin tulos
on Järvisen murskatappio Tuomea vastaan. Seniorimaajoukkueen piti kuitenkin
olla yksi vahvimpia mitaliehdokkaita. Lähes sadan IMP:n tappiolukemia varten tarvitaan huonon pelin lisäksi myös huonoa
onnea. Missä sitoumuksessa haluaisit olla
seuraavilla korteilla:

JAKO 17
N/♠  A4            
♥ AJ874          N
W
E
♦  AK10762        S
♣        

♠  K93        
♥ Q2         
♦  3          
♣  AKQ8742

Kuusi ristiä on paras sitoumus. Jos risti on
4-2 vinossa, pitää joko herttamaskin käydä
tai ruudun olla tasan 4-3. Kuusi sangia on
huono sitoumus, koska tässä pelissä ristin
on oltava tasan 3-3. Jos risti olisi 4-2, ei
pelinviejällä olisi yhteyksiä ristivärin kasvattamiseen ja hakemiseen. Alpo Järvinen
ja Kaj Sundsten päätyivät kuuteen ristiin
pohjoisen avattua ensimmäisestä kädestä neljällä padalla. Etelä aloitti ruudulla,
pohjoinen varasti ja palautti padan etelän
varastaessa tämän tikin! Yksi pieti ja 11
IMP:tä Tuomelle kun Raija Tuomi ja Tiina Elsinen tyytyivät vastinpöydässä viiteen ristiin. Onnekkaimmat jaossa olivat
Mikko Nieminen ja Lasse Bergroth, kuusi
sangia meni onnekkaasti kotiin ylitikillä
kun etelän käsi oli ♠ - ♥ K1093 ♦  QJ9854  
♣ J65.      
Ottelun toisen puoliajan kymmenestä
jaosta peräti neljässä oli tarjottu slammi.
Seuraava kuusi ruutua oltiin löydetty kolmessa pöydässä. Miten pelaisit jaon pohjoisen korteista kun itä aloittaa herttakuninkaalla?
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JAKO 12     
W/N-S   
    
       

♠ AK753               
♥ A4                  
♦  K1052               
♣ K5   
W

N
S

E

       
♠-               
       
♥ J106              
       
♦  AQJ8643           
       
♣ 1087
Pelinviejällä on kaksi kotipelimahdollisuutta. Jos puolustuksen pata on tasan
4-4, saa hän sakattua etelän kaikki kolme ristiä padoille. Jos taas pataväri on
vinossa, pitää pelinviejän sakata pöydän
kaksi herttaa kahdelle patakuvalle ja toivoa ristiässää lännen käteen. Mitään tapaa
ei löydy näiden kahden mahdollisuuden
kombinointiin, koska pelinviejän pitää
jo aikaisessa vaiheessa päättää, kumpaa
väriä hän sakaa käden patakuville. Todennäköisyyksien mukainen pelinvienti,
herttasakaukset ja ristiä kohti kuningasta,
palkittiin tällä kertaa, kun lännellä oli: ♠
J82 ♥ 95 ♦   97 ♣ AQJ942. Kaksi kertaa
sitoumus oli päätynyt etelän käteen, eikä
pelinviejän tekniikkaa laitettu koetukselle
lännen aloitettua ristiässällä.
Kierros 2 IMPs VPs
Parviainen - Järvinen
70 - 2424/6 -½
Nieminen - Tuomi
20 - 58 7/23
Koistinen - Manni
58 - 41 19/11
Utter - Suominen
38 - 53 12/18
Järvisen joukkueen alamäki jatkuu jyrkkänä kun taas Tuomi ottaa toisen peräkkäisen suurinumeroisen voiton. BBO-ottelussa Manni kaventaa viimeisessä jaossa
tappionumerot siedettävälle tasolle.
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JAKO 28
♠ Q9
W/N-S   
♥ A10743              
    
♦  6                   
       
♣ A9876             
♠ 7             
♠ KJ4        
♥ J62            W N E ♥ KQ95       
♦  AQ10974        S
♦  J82        
♣ Q103          
♣ K54          
       
♠ A1086532            
       
♥ 8                 
       
♦  K53               
       
♣ J2
Suljetussa huoneessa Olavi Kivipensas
pelaa kolmea pataa tasan kotiin. Avoimessa huoneessa tarjottiin paljon aggressiivisemmin:
Länsi Pohjoinen Itä
Etelä
Manni Koistinen Sirkiä Nyberg
PASS 1 ♥(1) PASS 2 ♠(2)
3♦
PASS 3NT
PASS
PASS DBL
PASS PASS
PASS
(1) 8-11 ap, 4+ korttia.
(2) Heikko.
Clas aloitti ristisotamiehellä, voitin tikin ässällä ja käänsin patarouvan, minkä
Mauri Sirkiä oikeaoppisesti laistoi. Tosin
nyt kun ruutumaski onnistuu, olisi hän
saanut yhdeksän tikkiä myös peittämällä
patarouvan kuninkaalla. Mannille joka tapauksessa +550 ja 12 IMP:tä.
Kari Mäkikangas ja Esa Väliaho tarjosivat tässä jaossa myös kolme sangia etelän
aloittaessa pienellä padalla. Karilla oli kuitenkin tekniikka kohdallaan ja hän antoi
patarouvan pitää ensimmäisen tikin. Jos
hän olisi peittänyt kuninkaalla, olisi hän
joutunut tyytymään seitsemään tikkiin.
Ensimmäisen tikin laisto merkitsi kuitenkin puolustajien yhteyksien katkeamista
ja Tuomen joukkue voitti jaossa 11 IMP:tä
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kun vastinpöydässä Tuomi-Elsinen saivat
pelata kahta pataa yhdellä ylitikillä.
Kierros 3 IMPs VPs
Suominen - Koistinen
Utter - Nieminen
Manni - Järvinen
Tuomi - Parviainen

15 - 50
64 - 26
50 - 33
51 - 25

8/22
23/7
19/11
20/10

Koistinen ottaa Tuomen etumatkaa kiinni
kahden ottelupisteen verran. Ottelun toinen jako olisi voinut olla suoraan Jannerstenin ”Enda chansen” -kirjan sivuilta.
JAKO 2      
E/N-S  
   
       

♠ A2                  
♥ Q9                  
♦  97542               
♣ AQ93
W

       
       
       

N
S

puolustuksen valtit ja idällä on J107-kombinaatio. Entä seuraavaksi?
Jos menet pataässällä pöytään sakaamaan
yhden käden patamenevistä kasvaneelle
ruudulle, voit heittää hyvästit kotipelille.
Ristimaskin on pakko onnistua ja se on
otettava nyt kun olet vielä kädessä kiinni.
Optimistinen tarjoaminen palkitaan, kun
idällä oli: ♠ KJ1065 ♥ J107 ♦  AKQJ ♣
6. Herttatäyspeli oli tarjottu kahdessa pöydässä, mutta kumpikin pelinviejä luovutti
ja sakasi padan neljänteen ruutukierrokseen. Länsi pääsi sakaamaan näin kaikki
kolme patahakkuansa ja patavarkauden
jälkeen peliin tuli peräti kaksi pietiä.
Heti seuraavassa jaossa pelattiin taas
herttatäyspeliä, mutta tällä kertaa kysymyksessä oli puolustustehtävä.
JAKO 3
S/E-W

E

♠ Q94                 
♥ AK8532            
♦  863               
♣7

Pelaat etelän korteista neljää herttaa idän
luvattua 12-16 pistettä ja patavärin. Länsi
aloittaa ruutukympillä, joka paljastuu pian
singeltoniksi kun itä ottaa kolme ensimmäistä tikkiä ruutukuvillaan sekä jatkaa
neljännen ruutukierroksen. Miten jatkaisit
tästä?
Uppercut näyttää pahasti uhkaavan. Jos
varastat korkealla hertalla, kasvaa puolustukselle yksi valttitikki, ellei toisella
puolustajista ole J10-dubbelton. Jos taas
varastat pienellä, saa länsi heti puolustuksen neljännen tikin ylikupilla. Päätätkin
siis varastaa kahdeksikolla, joka saa tikin!
Ensimmäinen karikko on siis vältetty, kun
lännellä ei vaikuttaisi olevan sotamiestä
tai kymppiä valtissa. Poistat seuraavaksi

       
       
       

♠ KJ1076        
♥ KQ86          
♦  96                      
♣ Q7                      
♠ Q92               
N
♥ 7                 
W
E
♦  AQ74              
S
♣ AKJ105

Avaat etelän korteilla yhdellä ristillä, länsi tarjoaa väliin yhden padan, pohjoinen
passaa ja itä tarjoaa kaksi herttaa. Mietit
kahden sangin tarjousta, mikä lupaisi 6-4
tai 5-4 risti-ruudun, mutta hylkäät ajatuksen, koska kädessäsi saisi olla joko pari
pinnaa enemmän tai kuudes ristikortti.
Lännen neljä herttaa päättää sarjan ja aloitat ristiässällä, seiska, kakkonen ja kolmonen. Jatkat ristikuninkaalla, rouva, kuutonen ja nelonen. Mitä seuraavaksi? Kun
valttipeliä vastaan lähtijä aloittaa ässällä
ja pöydässä on dubbelton, pitää lähtijän
partnerin näyttää pituutta. Partnerilla on
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Kauko Koistinen
siis parillinen määrä. Olisko hyvä ajatus
jatkaa ristiä ja toivoa partnerille J10xkombinaatiota herttaan? Ei. Jos pelinviejällä on esim. ♠ Ax ♥ Axxxx ♦  Kx ♣ xxxx,
varastaa hän isolla, pelaa kaksi kierrosta
herttaa ja maskaa pataa. Hän ehtii juuri
pääsemään eroon ruutumenevistään ennen
kuin pohjoinen varastaa pataa ja puolustus
joutuu tyytymään kolmeen tikkiin. PASSiivinen herttajatko kolmanteen tikkiin
olisi huonoa puolustuspeliä. Pelinviejä
pääsee varmasti sakaamaan ruutumenevänsä padoille myöhemmässä vaiheessa.
Oikein on jatkaa kahden ristikierroksen
jälkeen ruutuässä ja lisää ruutua. Peli
menee näin pietiin, kunhan partnerilla on
joko ruutukuningas tai pataässä. Jos pelinviejällä on molemmat nämä avainkortit, ei
sitoumus ole kaadettavissa. Partnerilla oli
853 J2 K1053 9862. Tämä herttatäyspeli
oli tarjottu kahdessa pöydässä ja molemmilla kerroilla puolustustehtävä osoittautui liian vaikeaksi.
Kierros 4 IMPs VPs
Järvinen - Suominen
Koistinen - Nieminen
Utter - Tuomi
Manni - Parviainen

18

13 - 27
26 - 23
74 - 28
21 - 57

12/18
16/14
24/6
8/22

Utter liittyy mukaan kultamitalitaistoon
ottamalla selkeän voiton Tuomesta. Kun
edellisvuoden mestarit tyytyvät niukkaan
voittoon Niemisestä, pysyy kolmen kärki
viiden ottelupisteen sisällä.
Tilanne ensimmäisen päivän jälkeen:
Koistinen
79
Utter 		
74
Tuomi 		
74
Parviainen
63½
Nieminen
53
Suominen
48
Manni 		
47
Järvinen
34½
Seuraavassa jaossa sitoumus oli jokaisessa pöydässä sama - kuusi sangia. Viisi pelinviejää onnistui tehtävässään kun
taas kolme kertaa sitoumus päätyi pietiin.
Useimmissa pöydissä idän lähtökortti oli
10-12-säännön mukainen ruutuyhdeksikkö.
JAKO 36    
W/ALL   
   
       

♠ K83                 
♥ K863                
♦  A63                 
♣ AJ6
W

N

		 S
       
       
       

E

♠ AQ62                
♥ AQ                
♦  KJ74              
♣ Q87

Pöydän ruutusotamies voittaa ensimmäisen tikin, minkä jälkeen pelinviejä voi laskea kymmenen suoraa pikatikkiä. Rististä
kasvaa helposti yhdestoista ja kahdestoista
voisi tulla, jos puolustuksen pata- tai ruutuväri on tasan 3-3. Tämän lisäksi jaossa
on paljon kiristyspotentiaalia. Mitä pelaat
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toiseen tikkiin?
Ristiä sotamiehelle. Pata- tai ruutuvärin
testaaminen olisi tietenkin huono idea.
Jos idällä on neljä korttia toisessa näistä
väreistä, voi hän ottaa suoran pietin kun
pääsee mahdollisesti kiinni ristikuninkaalla. Itä voittaa ristikuninkaalla tikin ja
palauttaa kolmanteen tikkiin ruuturouvan
lännen sakatessa pataa. Se ruudun tasajakautumasta. Onko nyt aika testata, onko
puolustuksen pataväri tasan 3-3?
Ei. Tarvitset patavärin kuvakortteja yhteyskorteiksi kiristystä varten. Ablokeeraat
pöydän herttakuvat ja otat alavärikuvasi
pohjaan. Tilanteeksi muodostuu:

♠ J1097
♥ 109
♦  ♣-

♠ K83
♥ K8
♦  ♣6
W

N
S

E

♠ AQ62
♥♦  7
♣Q

♠4
♥J
♦  108
♣ 53

Ristirouvalle länsi ei halua sakata yhtään
mitään. Lännen kortit: ♠ J10975 ♥ 10942
♦  2 ♣ 1094.
Missä puolustus olisi voinut vaikeuttaa
pelinviejän tehtävää?
Kun itä voitti ristikuninkaalla tikin, oli
pelinviejän kiristystempo tämän jälkeen
kunnossa. Mutta jos itä laistaa ristisotamiehen, muuttuu tehtävä vaikeammaksi.
Jos pelinviejä tämän jälkeen yrittää kiristää länttä yläväreissä, on lopputilanne
seuraava:

♠ J1097
♥ 109
♦  ♣4

♠ K83
♥ K8
♦  6
♣6
W

N
S

E

♠ AQ62
♥♦  K7
♣Q

♠4
♥J
♦  1085
♣ K5

Kun pelinviejä pelaa ruutukuninkaan,
sakaa länsi kaikessa rauhassa ristin eikä
mitään ylävärikiristystä synny. Myöskään
itää vastaan ei tässä tilanteessa saa aikaan
alavärikiristystä, koska kiristystempo ei
ole tähän kunnossa. Idän on kuitenkin
syytä laistaa ristisotamies epäröimättä. Jos
hän aikalisällä paljastaa ristikuninkaan
sijainnin, saa pelinviejä kiristystempon
kuntoon jatkamalla pienellä ristillä sotamiehen jälkeen. Pelinviejällä on toinenkin tapa saada peli kotiin, jos itä miettii
ja laistaa ristisotamiehen. Pelinviejä ottaa
yläväritikkinsä ja seuraava lopputilanne
kehittyy:

   
       
♠ J10
♥ 109
♦  ♣ 109
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♠ -                 
♥ K8                
♦  A6                 
♣ A6
♠N
♥W
E
♦  Q1085
S
♣ K5               
♠ 6                
♥-                
♦  K74              
♣ Q8
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Herttakuninkaalle idän on sakattava ruutua, mutta tämän jälkeen pelinviejä jatkaa kolmella ruutukierroksella ja idän on
käännettävä lopussa pelinviejän kombinoituun ristihaarukkaan.
Jos itä laistaa ristisotamiehen sujuvasti,
päätyy sitoumus luultavimmin pietiin. Pelinviejä testaa padan ja ruudun sekä huomaa 5-1 jakautumat näissä väreissä, ablokeeraa herttakuvat ja kuvittelee saaneensa
aikaan seuraavan lopputilanteen:
   

♠ 8                 
♥ K8                
♦  -                 
♣ A6

   
       
♠ J109
N
♥W
E
♦  S
♣ K10               
       
♠ Q6                
       
♥-                
       
♦  7              
♣ Q8

Herttakuninkaalle lännen on sakattava
pataa, minkä jälkeen pelinviejä istuttaa
lännen kiinni padalla. Pelinviejän pettymys on kova, kun itä ottaakin seuraavan
ristikäännön kuninkaalla.

Juuso Leikola pelasi joukkueessa Manni.
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Kierros 5 IMPs VPs
Koistinen - Utter
Suominen - Parviainen
Nieminen - Järvinen
Manni - Tuomi

38 - 16
38 - 59
43 - 42
17 - 96

20/10
11/19
15/15
1/25

Utter putoaa taistelemaan pronssimitaleista Parviaisen kanssa. Tilanne kärjessä
muodostuu hyvin jännittäväksi kun Koistinen ja Tuomi ovat tasapisteissä ennen
seuraavan kierroksen kohtaamistaan.
Tässäkin ottelussa pelattiin slammi kotiin
kiristyksen avulla.
JAKO 6      
♠ 5                   
E/E-W   
♥ QJ8                 
E-W    
♦  10865             
♣ KQ652             
♠ KJ842         
♠ AQ7          
N
♥ K43           
♥ A107         
W
E
♦  K4            
♦  AQ93       
S
♣ 983           
♣ A74        
♠ 10963
♥ 9652              
       
♦  J72               
       
♣ J10
Länsi Pohjoinen Itä
Etelä
Karhulahti Koistinen Pekkinen Nyberg
		
2NT
PASS
3 ♥ PASS 3 ♠
PASS
3NT PASS 4 ♠
PASS
4NT PASS 5♦
PASS
6 ♠ PASS PASS PASS
Arttu tekee siirron ja kun Markku kertoo
patatuen, päättää Arttu yrittää slammia
partnerin luvattua neljä ässää. Clas aloittaa
ristisotamiehellä ja Markku pelaa hyvin
laistamalla lähdön. Tällä kertaa sitoumus
menisi kotiin myös ottamalla ensimmäinen ristitikki ässällä, mutta kiristystempo
on hyvä saada kuntoon ja paras tapa tähän
on lähdön laistaminen. Sitoumus ei ole kehuttava. Jos herttakuvat ovat jakautuneet
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tai neljän kortin ruutu on eri kädessä missä molemmat herttakuvat, ei mitään kiristystä synny osaavaa puolustusta vastaan.
Nyt kuitenkin olin yksin vahtimassa kaikkien kolmen sivuvärin pitoja ja jouduin
kiristykseen jo hyvin aikaisessa vaiheessa.
Tätä kireää slammia ei ollut kukaan muu
pari löytänyt.
Kierros 6
IMPsVPs
Tuomi - Koistinen
63 - 55 16/14
Järvinen - Utter
33 - 75 6/24
Suominen - MannI
33 - 55 10/19½
Parviainen - Nieminen 32 - 39 14/16
Kärkiottelu lähetetään BBO-raamassa ja
yleisöä hemmotellaan tukulla mielenkiintoisia jakoja.
JAKO 26
E/ALL   

♠ 106
♥ 632                 
♦  QJ953             
♣ KQ10              
♠ AKQJ87        
♠ 52           
N
♥ 1094          
♥ AQ87         
♦  AK6            W S E ♦  7            
♣ A             
♣ 987542     
♠ 943               
♥ KJ5               
       
♦  10842             
♣ J63

Länsi Pohjoinen Itä
Etelä
Väliaho Juuri-Oja Mäkikangas Kiema
		
PASS PASS
1♣ PASS 2♣
PASS
2 ♠ PASS 3 ♠
PASS
4♣ PASS 4♦
PASS
5♣ PASS 5 ♥
PASS
6♦ PASS 6 ♠
PASS
PASS PASS
Vahvaa ristiavausta seurasi kolme luonnollista tarjousta sekä viisi kontrollitarjousta ja Kari joutui lopuksi jarruttelemaan

Esa Väliaho joukkueesta Tuomi.
kuudella padalla. Esan pelaamaa kuutta
pataa vastaan Jouni keksii hyvän lähdön,
pikkuhertta, eikä tämän jälkeen pelinviejällä ollut mitään kotipelimahdollisuuksia.
Jos Esa maskaa, jatkaa Osku valttia eikä
pietiä voi välttää. Jos taas ensimmäinen
tikki voitetaan pöytään ässällä, voi Osku
rauhassa jäädä odottamaan kahta herttatikkiä. Vastinpöydässä sarja oli huomattavasti lyhyempi.
Länsi Pohjoinen Itä
Etelä
Nyberg Tuomi Koistinen Lehtonen
1♦
PASS 1 ♥
PASS
4 ♠ PASS 5♦
PASS
6 ♠ PASS PASS PASS
Tällä kertaa ruutuavaus oli vahva ja herttavastaus negatiivinen. Yksi kontrollitarjous riitti Clasille slammin tarjoamista
varten. Koistisen joukkueen kannattajat
elättelivät toiveita voittobrikasta, jos pohjoisen lähtökortti olisi ristikuningas. Tällöin pelinviejä voittaisi tikin ässällä, ottaisi
ruutuässän ja -varkauden, varastaisi ristin,
kuppaisi ruutukuninkaan pöytään ja
Jatkuu sivulla 24...
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Salon bridgekerhon ilopilleri

Laila Kuusinen
on poissa

Salon bridgekerhon perustajajäsen
ja melkein loppuunsa asti mukana
ollut aktiivipelaaja Laila Kuusinen
nukkui 101-vuotiaana ikiuneen
30.6.2009. Laila sai olla terveenä
loppuun asti ja kahden viimeisen
viikon aikana hän vain väsyi pois
elämästä.
Kerhon maanantaipeleistä Laila oli
poissa vain muutamia kertoja. Hän
oli bridgeillan ilopilleri — nauraa
kihersi ja oli aina hyväntuulinen.
Arvosteli välillä partnerinsa huonot tarjoukset tai lyönnit ja muisti
kaikki kortit.
Laila arveli 100-vuotishaastattelussaan, että aivojensa vireyden
kannalta bridge on ollut erittäin tärkeää. Bridge on myös pitänyt hänet
pirteänä ja liikkeellä muutenkin.
Laila mm. luki päivittäin sekä Salon Seudun Sanomat että Helsingin
Sanomat.
22

Yksi keisari ja 11 presidenttiä
Satayksivuotias on ehtinyt nähdä
monenlaista aikaa. Lailan syntyessä Kiskossa 24.12.1907 Suomea
hallitsi suuriruhtinas, Venäjän keisari Nikolai II. Suomen itsenäistyessä 1917 Laila oli viittä vaille
kymmenvuotias. Sen jälkeen hän
näki kolme sotaa ja 11 eri presidenttiä vallan kahvassa.
Punakapinasta jäi pikkutytön mieleen, että punaisten avuksi tulleet
venäläiset kohtelivat hevosiaan
huonosti. Kiskon seudulla sisällissota ei onneksi aiheuttanut kovinkaan pahoja kahinoita.
Laila syntyi maanviljelijäperheeseen, jossa oli kuusi lasta — neljä poikaa ja kaksi tyttöä — mutta
kaikki pojat kuolivat nuorina. Lailan sisar, Lyyra, kuoli vuosi sitten
98-vuotiaana. ”Tytöt” asuivat kahdestaan Lyyran kuolemaan saakka.
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Laila kävi koulua ensin Kiskossa
kaksi vuotta ja pääsi sen jälkeen
– tiettävästi ensimmäisenä kiskolaisena - Saloon oppikouluun, jonne kotoa oli matkaa 28 km. Kotiin
pääsi harvoin, koska ainoa käytettävissä oleva menopeli oli hevoskyyti.
Lailan ollessa 16-vuotias koko perhe muutti Saloon, jonne isä perusti
kaupan. Keskikoulun jälkeen Laila
lähti Turkuun kirjanpitokouluun.
Lailalle tarjottiin Salosta työpaikkaa sekä pankista että tuolloin
maanviljelijäin omistamasta Högforsin valimosta. Laila valitsi jälkimmäisen ja hoiteli Högforsilla
kunnioitettavat 42 vuotta monenlaisia konttoritöitä. Laila oli erittäin
pidetty työntekijä, joka päästettiin
eläkkeelle vasta 67-vuotiaana eli
hän ehti olla eläkkeellä 35 vuotta. Högforsilla valmistettiin sotien
aikana 1939 - -44 sotatarvikkeita.
Pommihälytysten tullessa henkilökunta juoksi pakoon läheisiin
ojiin.

Laila Kuusinen 100-vuotiaana.

Salossa bridgeä pelattiin ensin
pankinjohtajan kotona ja vuonna
1955 perustettiin Salon bridgekerho. Perustajajäseniä oli 19 — tätä
nykyä kerhossa on noin 65 pelaajaa.
Alkuun bridge oli Salossakin eliitin peli, mutta pikkuhiljaa mukaan
tuli muitakin ihmisiä. Peli-iltaa
varten oli tapana vaihtaa ylle siistimmät vaatteet.
Bridge oli Lailalle tärkeä asia koko
hänen elämänsä ajan. Lailalla ja
hänen sisaruksillaan ei ollut lapsia
ja muitakaan sukulaisia ei enää ollut. Salon bridgekerholaiset olivat
Korttipeli kiinnosti
Jo kouluaikana Lailan matematii- Lailan omien sanojen mukaan häkan opettaja tutustutti oppilaansa nen perheensä. ”Perhe” piti huolta
skruuviin ja kotonakin pelattiin Lailasta hänen loppuunsa asti.
marjapussia. Tuolle ajalle leimal- Lailaa lämmöllä muistaen
lista oli, että uskovaiset, ja var- Salon bridgekerholaiset.
masti monet muutkin, paheksuivat
kaikkea kortinpeluuta.
BRIDGELEHTI 3/09
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kasvattaisi ristivärin varastamalla. Tämän jälkeen voitaisiin poistaa puolustuksen valtit ja mennä pöytään herttaässällä
hakemaan vahvat ristit. Raija lähtee kuitenkin patakympillä ja Clasin on turvauduttava tuplamaskiin hertassa. Yksi pieti
ja tasabrikka.
Myös toisella puoliajalla oli mielenkiintoinen slammijako:
JAKO 37     
♠ AK76                
N/N-S  
♥ AK95              
   
♦  AQ5               
♣ 75                  
♠ J53           
♠ Q1082        
N
♥ Q62           
♥ 1083         
W
E
♦  106           
♦  83           
S
♣ KQ842         
♣ J1093      
♠ 94                
♥ J74               
       
♦  KJ9742            
       
♣ A6
Avasin pohjoisena kahdella sangilla ja
systeemiunohduksen jälkeen ajauduimme
väkisin kuuteen ruutuun etelän kädestä.
Kannaltamme valitettavasti lännellä oli
luonnollinen ristilähtö, koska muilla lähdöillähän pelinviejä pääsee sakaamaan
ristimenevänsä pöydän neljännelle hertalle. Clas laistoi ristilähdön, Esa Väliaho
jatkoi ristiä käden ässälle ja seuraavaksi
pelattiin viisi kierrosta ruutua. Tämä on
lopputilane, mitä Clas havitteli:
♠ AK76
♥ AK9              
   
♦  -               
♣-                  
♠ J53           
♠ Q1082        
N
♥ 1062           
♥ Q83         
W
E
♦  -           
♦  -           
S
♣ Q         
♣ -      
♠ 94                
♥ J74               
       
♦  KJ            
♣-
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Jouni Juuri-Oja joukkueesta Koistinen.
Kuten huomataan, olen vaihtanut herttakympin ja -rouvan paikkaa. Kun pelinviejä
pelaa viidennen valttikierroksen ja sakaa
pöydästä hertan, niin idällä ei ole varaa
luopua mistään kortista. Herttasakauksen
jälkeen pelinviejä ottaa pöydän herttakuvat
ja tulee patavarkaudella käteensä. Jos taas
itä sakaa pataa, pystyy pelinviejä kasvattamaan pöydän neljännen patakortin vahvaksi varastamalla. Tämä kiristys toimii
kumpaa tahansa puolustajaa vastaan, jos
tällä on herttarouva ja neljä korttia pataa,
kunhan pelinviejä vain lukee lopputilanteen oikein. Kannaltamme valitettavasti
Karilla oli lopputilanteessa helppo herttasakaus ja sitoumus päätyi yhteen pietiin.
Vastinpöydässä Heikki Lehtonen ja Raija
Tuomi hakevat myös ruutuslammia, mutta
päättävät tyytyä viiteen ruutuun voittaen
jaossa näin 12 IMP:tä.
Kuuteen ruutuun oltiin päädytty neljä
kertaa ja kaksi pelinviejää, Martti Mäkelä
ja Markku Pekkinen, onnistuivat saamaan
kaksitoista tikkiä. Ristikuningaslähtö voitettiin ässällä, padat eliminoitiin ja valtit
poistettiin (pelinviejän onneksi jakautunut 2-2). Tämän jälkeen puolustus lyötiin
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kiinni ristillä. Kumpi tahansa puolustaja
voittaa ristitikin, joutuu hän auttamaan
pelinviejää herttakäsittelyssä seuraavassa
tikissä. Mielestäni Clasin valttikiristyslinja on teoriassa parempi, mutta menestystä vastaan lienee turha kiistellä. Otetaan
tämä tilanne vielä ongelmana pelinviejän
kannalta. Itä voittaa ristijatkon kympillä ja
jatkaa herttakolmosella. Tilanne on siis:
♠ AK95              
   
♥ 5               
♦  -                  
♣W

		
       

N
S

Raija Tuomi, joukkueensa kapteeni.

E

♠ -                
♥ J74               
       
♦  J9            
       
♣Päästätkö herttajatkon yhdeksikölle vai
pelaatko pöydästä sotamiehen? Jos pelaat
sotamiehen pöydästä, et arvosta vastapuolen puolustustaitoja kovinkaan korkealle.
Jos herttarouva olisi idän kädessä, olisi
länsi varmasti voittanut ristitikin rouvalla
ja kääntänyt herttaa jättäen pelinviejän ilman kotipelimahdollisuuksia.
Kierros 7 IMPs VPs
Suominen - Tuomi
Nieminen - Manni
Järvinen - Koistinen
Utter - Parviainen

21 - 41
37 - 21
34 - 55
34 - 45

11/19
18/12
11/19
13/17

Tuomen joukkue ei sorru hermoiluun viimeisessäkään ottelussa ja näin edellisvuoden mestarit joutuvat tyytymään himmeämpiin mitaleihin. Parviainen ei onnistu
voittamaan otteluaan riittävän selkeästi ja
näin pronssimitalit Utterin joukkueelle.
Joudut vielä ratkaisemaan yhden pelinvientitehtävän:

JAKO 14
E/- 		
♠ J4            
♥ AJ62           N
♦  KQ85          W E
S
♣ J87           

♠ A2           
♥ KQ97        
♦  A1042      
♣ Q54        

Useimmissa pöydissä itä avasi yhdellä
sangilla ja päätyi Stayman-sarjan jälkeen
pelinviejäksi neljään herttaan. Miten
suunnittelet pelinviennin kun etelä aloittaa patakuninkaalla?
Jako on kuin suoraan jatkokurssin oppikirjasta. Suunnitelmasi pitäisi olla ottaa
valtit pois (jos 3-2), pelata ruutukuningas
ja -ässä (siltä varalta, että pohjoisella on
Jxxx), eliminoida ruutuväri ja lyödä puolustus kiinni padalla. Tämän jälkeen he
joko joutuvat kääntämään pataa kaksoisrenonssiin tai avaamaan ristivärin pelinviejän eduksi. Oletetaan kuitenkin, että saat
jonkin vision ja päätät valtinpoiston (etelällä 103-dubbelton) jälkeen pelata kädestä pienen ristin kohti pöydän sotamiestä.
Etelä ottaa ässällä tikin, ottaa patarouvan
sekä jatkaa ristiä partnerinsa kuninkaalle.
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Kun pohjoinen jatkaa ristiä, sakaa etelä
pataa. Miten tästä jatkaisit? Etelä on näyttänyt dubbeltonit sekä ristissä että hertassa. Voiko ruutu olla jakautunut tasan 3-2?
Siinä tapauksessa etelällä olisi KQ kuudes
tai seitsemäs pataa sekä ristiässä. Näillä
korteilla hän olisi varmaankin tullut mukaan tarjoussarjaan idän sangiavauksen
jälkeen. Etelä kuitenkin PASSasi, joten on
hyvin luultavaa, että hänellä on ♠ KQxxx
♥ xx ♦   Jxxx ♣ Ax. Oikein on siis ottaa
ruutuässä ja jatkaa seuraavaksi ruutua
pöydän kahdeksikolle, jos etelä tunnustaa
pienellä. Etelän kortit: ♠ KQ1093 ♥ 103 ♦  
J976 ♣ A9. Vielä yksi kysymys. Jos idän
ja lännen ruutukombinaatiot vaihtaisivat
paikkaa ja pelinviejä jatkaisi valtinpoiston
jälkeen ruutukuninkaalla kädestään, niin
millä ruudulla etelän pitäisi tunnustaa tähän tikkiin? Jos etelä tunnustaisi laiskasti
pienellä ruudulla, jatkaisi pelinviejä rouvalla ja maskaisi etelän sotamiehen. Mutta
jos etelä pelaa ensimmäiseen ruutukierrokseen yhdeksikön, jatkaisi pelinviejä luultavasti pienellä ruudulla pöydän ässälle.
Näin hän pystyisi maskaamaan pohjoisen
sotamiehen, jos etelän yhdeksikkö olisi
singelton. Nyt kuitenkin pohjoinen renottaisi toiseen ruutukierrokseen ja etelä saisi
yhden ruututikin sotamiehellään.
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LOPPUTULOKSET
1
TUOMI
134 2.0 MP
Raija Tuomi, Esa Väliaho, Kari Mäkikangas, Heikki Lehtonen, Tiina Elsinen
2
KOISTINEN
132 8.0 MP
Kauko Koistinen, Clas Nyberg, Mika
Salomaa, Pekka Viitasalo, Osmo Kiema,
Jouni Juuri-Oja
3
UTTER
121 4.8 MP
Lasse Utter, Markku Pekkinen, Arttu Karhulahti, Ari Pöppönen, Petri Ukkonen
4
PARVIAINEN 113½ 4.0 MP
Osmo Parviainen, Risto Nokka, Olli Perkiö, Tatu Heikkinen, Hannu Ojanen
5
NIEMINEN
102 2.8 MP
Mikko Nieminen, Lasse Bergroth, Kristina Fagerlund, Matti Leino, Martti Mäkelä, Jaakko Grundström
6
MANNI
85½ 1.3 MP
Olli A.Manni, Olavi Kivipensas, Seppo
Laine, Mauri Sirkiä, Kalervo Aro
7
SUOMINEN
80
1.0 MP
Jussi Pölkki, Hannu Luhtala, Taru Suppula, Vesa Paasivirta
8
JÄRVINEN
60½ 0.3 MP
Alpo Järvinen, Juuso Leikola, Matti Koivisto, Kaj Sundsten, Pekka Uskali
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SM- Mixed – parikilpailu
Naiset SM – parikilpailu
29-30.8.2009
Bridge Areenalla
Kilpailu 			
SM- Mixed 		
Naiset SM- pari
MP- parikilpailu

Aika 		
29.8 klo 11.00
30.8 klo 10.00
31.8 klo 10.00

Pelimaksu
20€/pelaaja
20€/pelaaja
12€/pelaaja

Lisätietoja:
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen
Bilbossa.
MP- parikilpailuun ei ennakkoilmoittautumista

Suomen Bridgeliitto –
Finlandsbridgeförbund ry.
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Tempopuolustus
Victor Mollo

”Double dummy tehtävät!”, huudahti
Hideous Hog puhkuen halveksuntaa joka
solullaan. ”Jokai-nen pystyy ratkomaan
niitä – siis jos ei ole parempaa tekemistä. Kysymys on vain ajankulusta. Kokeile
kaikkia vaihtoehtoja aloittaen kummallisimmista. Ennemmin tai myöhemmin
sinun on pakko löytää oikea ratkaisu. Ei
tarvitse kuluttaa aikaansa siihen, mitä
kuka tahansa tekee todelli-sessa elämässä.
Tunaroi ässällä tai kahdella. Kuppaa pari
vahvaa tikkiäsi. Löydät kyllä loppujen lopuksi vastauksen.”
Griffinin baari oli lähes tyhjä, ja tämä oli
viimeinen magnum pullomme Krugia ennen päivällistä.
”Nuo ongelmat”, jatkoi Hog, ”eivät merkitse mitään, koska ne unohtavat inhimilliset refleksit, eivätkä ota huomioon esimerkiksi nopeutta. Eivät oppikirjatkaan
sitä painota, ei sen puoleen, vaikka joskus
on parempi pelata väärä kortti nopeasti
kuin oikea hitaasti.”
Innostuen vaitonaisuudestamme, Hog
jatkoi selittämistään. ”Joskus vauhdikas
pelitempo palkitsee itsensä. Sinun ei tarvitse tietää miksi teet mitäkin, kunhan teet
sen nopeasti. Kokeilkaapa tätä jakoa, jossa minä satuin istumaan Eastissä muutama
päivä sitten.”
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♠ A 10
♥AQJ
♦  Q J 3 2
♣A653
♠J8
N
♥K765
W
E
♦ 10 9 8 7
S
♣984
South		
4♠
pass

North
6♠

”West lähtee ristirouvalla, jonka pelinviejä voittaa kuninkaallaan. Hän pelaa herttakympin pöydän rouvalle. Mitä teidän
tulisi tehdä?”
”Kääntää ruutua”, osallistui Toucan. ”Pelinviejä voi yrittää päästä eroon menevästä ruudustaan hertoille.”
”Minä laistan”, kokeili Oscar Owl. ”Se
on yleensä oikea tekniikka.”
”Minä laistan myös”, ilmoitti Rabbit epätavallisen itsevarmasti.
”Miksi?”, kysyi HH.
”No koska”, selitti RR, ”kenenkään ei
voisi slammissa kuviteltavan laistaa tikkiä. Niinpä, ellei minun odotettaisi tekevän jotain erikoista – jos näet mitä tar-
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koitan – sinä et kysyisi minulta tätä, vai
kysyisitkö?”

”Mitä tapahtui?”, kysyi Toucan innoissaan.

”Totta”, luovutti Hog tuhahtaen miellyttävästi. ”Silti sinulla tai Oscarilla ei ole
hajuakaan mistä on kysymys. Ette ole kysyneet itseltänne, miksi pelinviejä kiirehti
herttaleikkausta ennen valtin peluuta. Se
on kuitenkin koko jaon avainkysymys.
’Miksi koira ei haukkunut?’, kuten Edgar
Allan Poe sen aikanaan ilmaisi – vai oliko
se Georges Simenon? No joka tapauksessa, jos pelinviejä halusi päästä eroon ruudusta, hän saattoi tehdä sen myös valtin
peluun jälkeen. Siksi Timothyn vastaus oli
väärä. Sinun ja Oscarin vastaus oli oikea,
mutta väärin perustein – tai paremminkin
ilman mitään perusteita. Kuitenkin te molemmat olisitte pukittaneet sitoumuksen,
kuten minä tein. Se pikkuseikka, ettette
tieneet mitä teitte, ei merkinnyt mitään,
kunhan teitte laistonne nopeasti.”

”Luonnollisesti”, vastasi Hog toivottuaan, että joku kohteliaasti kysyisi, ”saatuaan tikin herttarou-valla, pelinviejä palasi
käteensä ruutuvarkaudella ja pelasi valtin
pöydän kympille varmistaen ko-tipelin
4-0 valtti-istuntoa vastaan. Tai niin hän ainakin kuvitteli. Mutta hän ei voinut mitään
sille, että minulla olikin ♥  K, joka nautti
myöhemmin tikin ajan kanssa – valttisotamiehen lisäksi.”

♠ A 10
♥AQJ
♦  Q J 3 2
♣A653
♠Q7
♥432
♦K654
♣ Q J 10 2

Naisen löytäminen

♠J8
♥K765
S
♦ 10 9 8 7
♣984
♠K965432
♥ 10 9 8
♦A
♣K7

W

N

”Minun on tähdennettävä”, painotti HH,
”kuinka kohtalokasta miettimiseni herttarouvalle olisi ollut – jopa muutaman
sekunnin miettiminen. Se olisi kertonut
herttakuninkaan paikan ja tuhonnut koko
jaon, koska pelinviejä ei olisi enää turvautunut safetypeliin, joka merkitsi niin paljon valttisoturilleni.”

E

”Nyt te näette, miksi pelinviejä otti herttamaskin ennen valttiin koskemista”, sanoi Hog varmana siitä ettei kukaan nähnyt mitään. ”Jos herttaleikkaus onnistuisi,
hänellä olisi varaa safety käsitte-lyyn valtissa. Jos se epäonnistui, hänellä ei ollut
varaa. Niin yksinkertaista se on.”

Tyhjennettyään hajamielisenä jonkun toisen lasin, Hog kirjoitti jaon ja kierrätti sen
ympäri.
♠KJ65
♥ Q J 10 9
♦J43
♣A2
♠983
N
♥54
W
E
♦9876
S
♣ 10 6 5 3
West North
1♥
dbl
pass 2NT
kaikki pass
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East
pass
pass

South
2♥
3♠
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lännen KORTIT

1. Jakaja itä, kaikki VAARASSA, imp 		

♠ 10 9 5
♥A9
♦K965
♣ K 10 9 4 			
2. Jakaja POHJOINEN, joka avaa 2♠,itä-länsi

		

		
		
		
		
		
		
		

vaarassa, IMP

♠3
♥ Q J 10 7 6 5 4
♦K8
♣K 8 3

3. jakaja pohjoinen, EI KUKAAN vaarassa, IMP

		
		
		
		

♠A
♥A72
♦AQ95
♣K7642

		
		
		
		

♠K9753
♥A86432
♦Q
♣5

”Minä varastan, ja jatkan ristikympin”,
ehdotti Timothy Toucan hetken kuluttua.

4. Jakaja itÄ, P-E vaarassa, IMP.

5. Jakaja POHJOINEN, P-E vaarassa, imp.

♠K9
♥Q6
♦QJ97
♣J9863
6. Jakaja POHJOINEN, I-L vaarassa, IMP.
		
♠ 10 7 6
		
♥		
♦ K Q J 10 8
		
♣AK543
7. Jakaja ETELÄ, JOKA TARJOAA 1 ♠, JONKA POHJOINEN KOROTTAA 3♠, KAIKKi vaarassa, imp.
		
♠5
		
♥ K Q 10 9 7 5
		
♦ Q 10 8
		
♣J95
		
		
		
		

8. Jakaja LÄNSI, KAIKKI vaarassa, parik.
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♠ 10 5 2
♥ K J 10 9 7
♦KJ98
♣3

”North-Southilla oli osasitoumus alla,
joten heille riitti 3♠ täyspeliin. Olin East,
kuten olette var-maan jo arvanneet, koska juuri tämän kaltaisia käsiä minulla on
suurimman osan ajasta. Joka ta-pauksessa, partneri aloittaa herttakuninkaalla ja
ässällä, ruutukuninkaalla ja ässällä - jolle
pelinviejä heittää ruuturouvan – ja jatkaa
kolmannen ruudun pöydän sotamiehelle.
Kaikki tunnustavat koko ajan, ja meidän
puolemme on saanut neljä tikkiä. Tässä
vaiheessa pelinviejä pelaa pöydän herttarouvan. Teidän vuoronne.” Liioitellulla
eleellä HH siirsi vuoron meille.

Hog palkitsi ehdotuksen sen arvon mukaisesti. Pilkallisesti irvistäen hän kääntyi
poispäin.
”Varastan ysillä kasvattaakseni jotain”,
yritti Rabbit.
”Minä sakaan ristin”, ilmoitti Oscar Owl
kymmenisen sekuntia myöhemmin.
”Ehkäpä…”, aloitin minä.
”Olette kaikki toivottoman väärässä”, julisti HH.
”Mahdotonta”, protestoi Owl. ”Olemme
käyneet läpi kaikki vaihtoehdot. Jonkun
meistä täytyy olla oikeassa.”
”Ei suinkaan”, vastasi Hog, ”sillä kaikilla
teillä vastaus kesti ikuisuuden, yli 20 sekuntia itse asi-assa, ja se on anteeksiantamatonta. Mutta minäpä kysyn sinulta, Oscar, miksi et varastanut hertta-rouvaa?”
”Koska oletan, että tämä jako on edellisen
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kaltainen”, selitti Owl. ”Jos pelinviejä haluaisi sakata meneviään, hän olisi poistanut ensin valtit. Paljon todennäköisemmin
hän on huolissaan valtista. Ehkä häneltä
puuttuu ♠ Q ja hän toivoo, että minä paljastaisin tilanteen varastamalla jos valttikombinaationi on arvoton, ja sakaamalla,
jos minulla on se rouva. ’Q.E.D’. Mikä oli
todistettava. Hyvin yksinkertaista.”
”Liian yksinkertaista”, keskeytti Hog.
”Niin yksinkertaista itse asiassa, että jos
sinulla oli alun al-kaen ♠ Q x x, päätöksen
teko ei olisi kestänyt sinulta noin kauan.
Miettiminen osoitti, ettei sinulla ole patarouvaa.”
”Kuinka nokkelaa!”, huudahti TT ihailevasti. ”Näit tuon kaiken yhdellä silmäyksellä, ja pelasit nopeasti, kuten aina, etkä
varastanut kuten Rabbit ja minä olisimme
tehneet ja…”
”Mutta minähän varastin”, keskeytti Hog
paljastaen hampaansa tavalla, joka oli tarkoitettu hy-myksi.
”Mutta varmasti…”
”Minun pitää sanoa, että…”
Toucan ja Rabbit protestoivat samanaikaisesti.
”Ainoa juttu tässä on”, jatkoi HH pehmeästi, ”että valttikombinaationi ei ollut 9
8 3 vaan Q 9 3, ja minä varastin täsmälleen
sen takia, että se tuntui niin typerältä teolta. Mutta tein sen niin sala-mannopeasti,
että pelinviejä ei kuvitellutkaan jonkun
pystyvän olemaan niin nokkela niin nopeasti. Kaikki riippui vauhdista, kuten olen
teille koko ajan kertonut. Sama pelitapa
samassa tilanteessa voi pitää sisällään eri
merkityksiä. Kysymys on vain ajasta.”

IDÄN KORTIT

1. Jakaja itä, kaikki VAARASSA, imp		

♠42
♥KJ52
♦A4
♣ A Q J 5 2			
2. Jakaja POHJOINEN, joka avaa 2♠,itä-länsi
		

		
		
		

		
		
		
		

vaarassa, IMP

♠A75
♥AK
♦A76432
♣A 5

3. jakaja pohjoinen, EI KUKAAN vaarassa,IMP

		
		
		
		

♠K32
♥ K 10 9 6
♦762
♣J93

		
		
		
		

♠J42
♥93
♦ Q 10 7 4
♣AK942

4. Jakaja itÄ, P-E vaarassa, IMP.

5. Jakaja POHJOINEN, P-E vaarassa, imp.

♠QJ7653
♥ A K 10 3
♦A2
♣4
6. Jakaja POHJOINEN, I-L vaarassa, IMP.
		
♠J 9 2
		
♥AK762
		
♦A5
		
♣ 10 8 7
7. Jakaja ETELÄ, JOKA TARJOAA 1 ♠, JONKA POHJOINEN KOROTTAA 3♠, KAIKKi vaarassa, imp.
		
♠K4
		
♥		
♦A965
		
♣ A K 10 7 6 4 2
		
		
		
		

8. Jakaja LÄNSI, KAIKKI vaarassa, parik.
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♠AQ
♥5
♦AQ876
♣Q9876
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Baarimikkomme Emilio tuli pöytään
noutamaan tyhjän magnum pullon.
”Ei”, sanoi HH pudistaen päätään epäroivästi, ”en usko, että otan enää.”
”Tuota…”, mumisi Toucan – tai ehkä hän
vain selvitti kurkkuaan.
”No jos sinä välttämättä vaadit”, sanoi
Hog. ”Minä teen poikkeuksen kun Joulukin on niin lähel-lä.”

Kellon vahtimista
”Tiedättehän”, Hog palasi aiheeseen täyden pullon näkemisen rentouttamana, ”te
voitte olla myös liian nopeita kuten liian
hitaitakin. Ja voitte olla molempia samassa jaossa, mutta pahinta on jos pelaatte
nopeasti, kun teidän tulisi pelata hitaasti,
ja päinvastoin.”
Siinä puhuessaan Hog luonnosteli uuden
jaon North-Southille. ”Siinä teille”, hän
sanoi. Tarjous-sarja on suoraviivainen,
1NT Southilta – 3NT Northilta. Westin
lähtökortti on ♠ 6.” Hog sijoitti kellonsa
mahtaillen pöydälle ja tönäisi Rabbittia
kylkiluihin.
♠A4
♥ A 10 2
♦A98432
♣54
W
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N
S

E

♠KJ32
♥K654
♦K7
♣K32

Rabbit vilkaisi pöytään. ”Voit laittaa tuon
kellon pois”, hän sanoi Hogille. ”En viivytä sinua kauaa. Epäilemättä jotain pirullista on liikkeellä, varsinkin ruudussa.
Yhtä kaikki, pelaan patanelosen pöydästä,
ja riippumatta Eastin kortista…”
”East pelaa kahdeksikon”, puikkasi HH
väliin.
”…minä voitan tikin ja pelaan ruutukuninkaan.”
”Rouva Westiltä”, ilmoitti Hog.
”Jatkan ruutuseiskan.”
”West pelaa kympin.”
”Minä laistan”, sanoi Rabbit tomerana.
”East ottaa yli sotamiehellä ja jatkaa ristirouvan. Esirippu laskeutuu, ja jako on
ohi”, ilmoitti HH.
”Minä taisin puhua kiireessä ohi suuni”,
myönsi RR. ”Otan ruutuässän ja jatkan
väriä.”
Hideous Hog hymyili hilpeänä. ”Laivasi
on uponnut jo, ystäväiseni, teit mitä tahansa. East voittaa kolmannen ruudun ja
ampuu ristirouvan lävitsesi.”
Rabbit rypisti otsaansa. ”Tarkoitatko ettei
ruutuvärissä olekaan mitään pirullista?”,
hän kysyi epäilevästi.
”Ei niin mitään”, Hog vakuutti. ”Pelasit
piedin aivan viatonta istuntoa vastaan,
mutta vain koska minä olin puolustamassa, joten älä vaivu synkkyyteen. Kaksi
ensimmäistä tikkiä kesti sinulta vain 25
sekuntia, mikä tarkoittaa, että yleensä
olisit saanut sitoumuksen kotiin. Ruuturouvan pelaami-nen tieltä pois kuninkaan
alle kestää useimmilta Westeiltä vähintään
20 sekuntia, sinun ruutu-kuninkaasi kesti vain puolet tuosta ajasta. Yleensä West
tunnustaa kympillä, ja annat hänen pitää
seuraavan tikin rouvallaan, ja se siitä. Eikä
auta sanoa, että puolustaja voi miettiä rauhassa, vaikka pelinviejä pelaisi kuinka no-
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peasti. Psykologisen haitan lisäksi – jäädä
jälkeen pelitemposta ei ole kunniakasta –
puolustajalla on aina olemassa vaara, että
hän paljastaa miettimisellään korttejaan.
Ei, ei, kuulkaa. Vauhti on asian ydin. Eikös se ollut Shakespearen Desdemona vai
Julia vai kuka kun sanoi, että ’jos oli tehtävä mitä oli tehtävä, niin miksi ei tekisi
sitä saman tien nopeasti’? No joka tapauksessa”, jatkoi Hog, ”jos olisit pysähtynyt
miettimään pitemmäksi aikaa kun pöydän
kortit levitettiin eteesi, sinulla ei olisi tullut niin kiire myöhemmin.”
Rabbit, jonka ajatus ei ollut harhaillut
lähes minuuttiin, kehitti idean. ”Ehkäpä
minun piti laistaa patalähtö molemmista
käsistä?”
”Nerokasta. Hyvin nokkelaa”, tunnusti
HH. ”Se olisi voinut jopa toimia, koska
kukaan ei olisi tiennyt mistä on kysymys.
Mutta on olemassa vielä parempi tapa.
Vastustaen kiusausta kehittää nopeat kolme patatikkiä antaen lähdön juosta käden
haarukkaan, pelinviejän tulee ottaa pöydän ässä välittömästi. Sitten pelataan ♦  2

leikaten käden seiskalla, ellei East pelaa
väliin korkeata korttia.” Hog täytti koko
jaon.
♠A4
♥ A 10 2
♦A98432
♣54
♠ Q 10 7 6 5
♠98
N
♥97
♥
QJ83
W
E
♦ Q 10
♦
J
65
S
♣A876
♣ Q J 10 9
♠KJ32
♥K654
♦K7
♣K32
Hog jatkoi. ”Huomatkaa, että jos Eastillä
oli alun alkaen ♦   J 10 5, ja hän on tarpeeksi järjissään pelaamaan ison, olette
silti kotona ellei West ole tarpeeksi viisas
heittääökseen ruuturouvan ku-ninkaan
alle. Pukittaakseen sitoumuksen, molempien puolustajien on pelattava hyvin. Itse
asiassa erittäin hyvin, ja onko se todennäköistä?”

MP-KISAT PORISSA
11.9-13.9.2009
Pe. 11.09. klo 18.30 MP-mixed		
La. 12.09. klo 11.00 MP-parikilpailu
Su. 13.09. klo 10.00 MP-IMP-parikisa

12 EUR/pelaaja
15 EUR/pelaaja			
10 EUR/pelaaja

Pelipaikka: Teknologiakeskus Pripolissa sijaitseva ravintola Pripoli
Tarkemmat ohjeet Porin Bridgekerhon kotisivuilta.
		
Kilpailunjohtaja: Paul Martinsson
Tiedustelut
Markku Riuttala puh. 0400 595271
Erkki Rahi errahi@gmail.com

Tervetuloa
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IBPA AWARDS 2008
Kauko Koistinen

Viimesyksyisten bridgeolympialaisten
yhteydessä Pekingissä kansainvälinen
bridgejournalistien liitto, IBPA, jakoi
vuosittaiset tunnustuksensa seitsemässä
eri kategoriassa.

The IBPA Personality of the Year
Antoine Bernheim, Italia
Antoine Bernheim, vakuutusyhtiö Generali Groupin presidentti, valittiin IBPA:n
vuoden henkilöksi. Generali on pitkäaikainen yhteistyökumppani ja sponsori
niin maailman bridgeliiton WBF:n kuin
myös IBPA:n kanssa. Bernheim on myös
aktiivinen kilpailupelaaja. Arvoturnauksessa hänet nähtiin viimeksi pelaamassa
MM-kilpailuissa Portugalin Estorilissa.
Viime vuonna sekä WBF että IBPA saavuttivat kypsän 50 vuoden iän. IBPA:n
alkutaipaleella tämän pääasiallisin sponsori oli BOLS, mutta viime vuosina Generali Groupin taloudellinen tuki on paljolti
mahdollistanut lehtimiesliiton vilkkaan
toiminnan. Pekingissä Generali Groupin
näkyvin sponsorointi tapahtui Generali
World Masters Individual -kilpailun yhteydessä.

The Alan Truscott Memorial Award
Liu Siming, Kiina
The Alan Truscott Memorial Award
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Antoine Bernheim.
myönnetään vuosittain sellaisesta palveluksesta bridgen hyväksi, mitä Alan olisi
suuresti arvostanut. Kuten tunnettua, Alan
oli huippubridgenpelaajan ohella myös
erittäin taitava shakkimestari. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Liu Simingille, Kiinan bridgeliiton varapresidentille,
työstään International Mind Sports Associationin hyväksi. Liun väsymätön työpanos oli hyvin merkittävä, kun World Mind
Sports Games järjestettiin ensimmäistä
kertaa viime vuoden lokakuussa Pekingissä. Paljolti Liun ansiota on myös suuri
kiinalaisen median kattavuus niin bridgen
kuin shakin puolella.

Master Point Press Book of the
Year
Julian Pottage, Wales
A Great Deal of Bridge Problems
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Precision Best Bid Hand of the
Year
Geoff Hampson - Eric Greco, USA

C&R Motors Declarer Play of the
Year
Giorgio Duboin, Italia

Geoff Hampson ja Eric Greco tarjosivat
seuraavan jaon kauniisti viime vuoden
Reisinger -kilpailun karsinnoissa.

Jako pelattiin Bermuda Bowl -kilpailuissa
Shanghaissa. Norja ja Italia, kaksi ennakkosuosikkia, kohtasivat karsintakierrosten
kuudennella kierroksella.

♠ A3
♥ A107
♦ AKJ107
♣ K104
Greco 		
2NT(1)
4♦(3)
4NT(5)
5NT(7)
7♣

W

N
S

E

♠ J87
♥ K2
♦2
♣ AJ97653

Hampson
3♠(2)
4♥(4)
5♠(6)
6NT

JAKO 10
E/ALL
♠ 976
♥3
♦ A1075
♣ QJ1092

(1) 19-21 ap.
(2) Alaväri Stayman, joko toinen tai molemmat alavärit.
(3) Ruutuväri ja sopivuus ristiin.
(4) RKCB risti valttina.
(5) 1 tai 4 avainkorttia.
(6) Kuningaskysely.
(7) Punainen kuningas.
Kun Hampson tarjosi kuusi sangia, tiesi
Greco partnerillaan olevan juoksevan ristivärin ja että parilla olisi luultavasti kaksitoista tikkiä valmiina. Ristipelissä kolmastoista voisi hyvin syntyä kasvattamalla
käden ruutuväri varastamalla vahvaksi.
Reisingerissa laskentamuoto on Boarda-Match ja kuusi sangiakin olisi antanut
hyvän tuloksen, mutta risti-isoslammi oli
jaettu toppi 64 pöydän kilpailussa. Greco
ja Hampson ottivat tässä kilpailussa hyvin
ansaitun voiton.

♠ A10842
♥K
♦ K82
♣ K754
♠ Q3
N
♥ AQ97642
W
E
♦
4
S
♣ 863
♠ KJ5
♥ J1085
♦ QJ963
♣A

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
Helgemo Bocchi Helness Duboin
3♥
pass
pass DBL
pass
3NT
pass pass
pass
Mikä on pohjoisen paras tarjousvalinta
ensimmäisellä vuorollaan? Vastinpöydässä Erik Saelesminde valitsi kolme pataa,
minkä jälkeen hän päätyi pelinviejäksi patatäyspeliin. Myös etelällä oli kaksi vaihtoehtoa kahdennuksen jälkeen. Duboin
päätti yrittää sangitäyspeliä puolustamisen sijasta. Hyvä näin, koska muuten jako
olisi vaipunut unohduksiin.
Helgemo aloitti ristirouvalla pelinviejän
ässälle ja tämä jatkoi ruutusotamiehellä,
jonka länsi voitti ässällä. Helgemo sai
pitää seuraavan tikin ristisotamiehellä
Duboinin sakatessa kädestään patasotamiehen. Seuraavan ristikierroksen pöy-
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dän kuningas voitti etelän sakatessa ruutukolmosen. Tässä vaiheessa Duboinilla
oli tiedossa yksitoista Helnessin korttia
- seitsemän herttaa, ruutu ja kolme ristiä.
Mitkä olisivat ne kaksi puuttuvaa? Tällä
tiedolla ei ollut kiire eikä myöskään padan kasvatuksella ja Duboin jatkoikin
seuraavaan tikkiin herttakuninkaalla. Jos
Helness olisi erehtynyt voittamaan tämän
tikin ässällä, ei hänellä olisi mitään hyvää
kääntöä seuraavaan tikkiin. Patajatko on
tietenkin poissuljettu, mutta herttakääntö
ei ole paljoa parempi. Itä ja etelä pelaavat keskenään muutaman seuraavan herttatikin, minkä jälkeen länsi on auttamatta
kiristyksessä. Helness tekikin parhaansa
laistaessaan herttakuninkaan, mutta Duboin palasi käteensä patakuninkaalla ja
jatkoi herttasotamiehen. Jos Helness olisi voittanut tämän, hän olisi voinut ottaa
myös toisen herttatikin, mutta pakotetun
herttajatkon jälkeen länsi joutuu kiristykseen. Helness jatkoi hyvää puolustuspeliään laistamalla myös tämän tikin, mutta
nyt Duboin pystyi varmistamaan kotipelin
jatkamalla pataa ässälle. Jos itä ei olisi
tunnustanut, olisi hänen jakonsa 1-7-23 ja ruutuväri toisi kotipelistä puuttuvat
tikit. Jos itä tunnustaisi pienellä padalla
toiseen patakierrokseen eikä tunnustaisi
myöskään ruutukuninkaalle, istuttaisi Duboin Helgemon kiinni mustalla värillä ja
tämä joutuisi lopussa kääntämään ruutua
pelinviejän Q9-haarukkaan. Tällä kertaa
patarouva putosi ässän alle ja Duboin sai
sitoumukseensa kaksi ylitikkiä.
Vastinpöydässä Lorenzo Lauria aloitti herttaässällä ja jatkoi pienellä ristillä
pöydän ässälle. Pelinviejä jatkoi pienellä
ruudulla ja kun hän sai tikin kuninkaalla,
otti hän seuraavat kahdeksan tikkiä vuorovarkauksin häviten jaossa kuitenkin yhden IMP:n.
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Gidwani Family Trust Defence of
the Year
Michelle Brunner, Englanti
Venice Cupin neljännesfinaaleissa Shanghaissa isäntäjoukkue Kiina oli Englannin
joukkuetta vahvempi. Ottelun alkuvaiheessa Michelle Brunnerin upea puolustuspeli toi briteille ison voittobrikan.
JAKO 26
E/ALL
♠ J5
♥ K843
♦ A10763
♣ 64

♠ AKQ983
♥ A7
♦♣ AJ732
♠ 764
N
♥ J10952
W
E
♦
KJ98
S
♣K
♠ 102
♥ Q6
♦ Q542
♣ Q10985

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
BrunnerYi Qian GoldenfieldWengfei
		
pass
pass
pass 1♣(1) pass
1♦(2)
pass 2♠
pass
2NT
pass 3♣
pass
4♣
pass 5NT
pass
7♣
pass pass
pass
(1) Precision, 16+ ap.
(2) Negatiivinen, 0-7 ap.
Precision-sarja johti kiinalaisparin ylioptimistiseen risti-isoslammiin. Mutta
kuten huomataan, niin pöytään ei ole ainoatakaan yhteyskorttia, minkä vuoksi
pelinviejän on pakko luopua ristimaskista ja yrittää pudottaa kuningassingeltonia
ässällä.
Goldenfield aloitti herttasotamiehellä ja
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Brunner laistoi sujuvasti pöydästä pelatun
rouvan. Pelinviejä kiitollisena otti vastaan
tämän kreikkalaisen lahjan ja maskasi
seuraavaksi valttia päätyen yhteen pietiin.
Jos länsi olisi ottanut aikalisän ennen laistoaan, voisi pelinviejän epäilykset herätä.
Miksi länsi vapaaehtoisesti tarjoaa tikkiä
herttarouvalle? Syy on ilmeinen, hän on
luomassa yhteyskorttia pöytään epäonnistuvaa maskia varten ja pelinviejän pitäisi
osata jatkaa ristiä ässälle. Brunner kuitenkin laistoi herttarouvan nopeassa tempossa. Pitäisikö pelinviejän nytkin aavistella,
mitä on tapahtumassa? Ehkä. Olisi hyvin
outoa aloittaa hertalla KJ10-kombinaatiosta, kun pelinviejä on luvannut vahvan
käden. Seiskaa vastaan lähdetään normaalisti passiivisesti, ja mustan värin lähtö on
näin ollen kuulutettu, ellei idällä ole J109kombinaatio hertassa. Joka tapauksessa
Brunnerilta ehkä Shanghain kisojen paras
suoritus.

Brazilian Junior Deal of the Year
Rosaline Barendregt, Hollanti
Hollannissa vuosittain järjestettävä The
White House Junior International on epäilemättä yksi maailman kovatasoisimmista
junioriturnauksista. Viime vuonna kilpailuun osallistui 24 joukkuetta, joista neljä
isäntämaasta Hollannista. Seuraavassa jaossa Rosaline Barendregt sai kahdennetun
sangitäyspelinsä kotiin varsin näyttävällä
tavalla.

S/E-W

♠♥ K96432
♦3
♣ K86542

♠ A743
♥ QJ
♦ KQ72
♣ 1093
W

N
S

E

♠ KJ9
♥ A75
♦ J865
♣ QJ7

Länsi Pohjoinen Itä
			
pass 2♣(2) 2♠
pass 2NT
pass
DBL pass
pass

♠ Q108652
♥ 108
♦ A1094
♣A

Etelä
1NT(1)
pass
3NT
pass

(1) 12-14 ap.
(2) Stayman.
Pohjoisen huonoksi onneksi kahdennus
olisi ollut ilmaisua, joten hän joutui invitoimaan täyspeliin. Barendregt arvosti kätensä patakombinaatiota ja korotti
minimistä huolimatta täyspeliin. Lännen
kahdennus on hyvin ymmärrettävä, onhan
hänen partnerinsa ollut mukana välitarjouksella epäedullisissa vyöhykkeissä. Länsi aloitti pienellä ristillä partnerinsa ässälle ja tämä jatkoi herttaa lännen voittaessa
tikin kuninkaalla. Kolmannessa tikissä
pöytä oli kiinni herttarouvalla ja pelinviejän oli aika tutkia resurssinsa. Lähtö ja
toinen tikki viittasivat vahvasti siihen, että
idällä on kuusi korttia pataa ja singelton
ristiässä. Periaatteessa pelinviejällä on yhdeksän tikkiä, neljä pataa maskien avulla,
kaksi herttaa, kaksi ruutua ja yksi risti. Jos
puolustuksen ruutu olisi tasan 3-2, voisi
pelinviejä saada jopa ylitikin. Yhteydet
eivät kuitenkaan ole parhaat mahdolliset.
Neljän patatikin saamista varten pelin-
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♠♥ 96
♦♣ 86

Vuoden kirja
” a Great deal of bridge broblems.”
viejä tarvitsisi kolme yhteyttä pöytään.
Ruutuässä on luultavimmin idän kädessä
ja vaikuttaa siltä kuin pelinviejä jäisi yhtä
yhteyskorttia vajaaksi. Pelinviejä jatkoi
herttarouvan jälkeen pataa yhdeksikölle
ja seuraavaksi ruutua pöydän kuninkaalle,
jolla sai tikin. Pelinviejä otti toisen patamaskin sotamiehellä, mutta ei sortunut
vielä ablokeeraamaan patakuningasta.
Sen sijaan hän jatkoi ruutusotamiehellä,
jonka itä laistoi. Kun länsi ei tähän tikkiin
voinut tunnustaa, oli selvää, että hänen jakonsa oli 0-6-1-6. Jos pelinviejä ottaa nyt
herttaässän ja patakuninkaan sekä jatkaa
ruutua, joutuu itä antamaan tikin pöydän
herttaässälle. Tämä on kuitenkin vasta pelinviejän kahdeksas tikki eikä ristiväristä
ole enää mahdollista kasvattaa yhdeksättä
tikkiä. Barendregt jatkoikin ruutusotamiehen jälkeen ristirouvalla, jonka länsi voitti
kuninkaalla palauttaen väriä pelinviejän
sotamiehelle. Tilanne oli seuraava:
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♠ A7
♥♦ Q7
♣W

N
S

E

♠K
♥A
♦ 86
♣-

♠ Q10
♥♦ A10
♣-

Jos nyt pelinviejä ablokeeraa patakuninkaan sekä lyö idän kiinni ruudulla, saa hän
kyllä tikin pataässällä, mutta puolustus
ottaa sitä ennen viisi tikkiä ja pietin. Barendregt jatkoikin seuraavaksi tikin herttaässällä sakaten pöydästä ruudun. Mitä
itä sakaa tähän tikkiin? Jos hän luopuu padasta, voi pelinviejä ottaa patakuninkaan
yli ässällä. Jos hän taas sakaa ruutukympin, pelaa pelinviejä ruutua rouvalle ja
pääsee käteensä patakuninkaalla ottamaan
yhdeksännen tikin ruutukahdeksikolla.
Olisiko itä voinut pietittää sitoumuksen
ottamalla ruutusotamiehen ässällä ja jatkamalla väriä kympillä? Ei, tällöin pelinviejä saa sitoumuksen kotiin joko yksinkertaisella pata-ruutu kiristyksellä tai
samanlaisella ”Stepping Stone” -lopputilanteella kuin yllämainittu. Idän jatkama
ruutukymppi voitetaan rouvalla ja etelä
pelaa ristiä kätensä kuvalle. Jos länsi voittaa tikin, on pelinviejällä kiristystempo
kunnossa itää vastaan. Jos taas länsi laistaa ristirouvan, saa pelinviejä aikaan aktuellissa jaossa tapahtuneen lopputilanteen.
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Bridge Movie
Kauko Koistinen

Tämä artikkelisarja on tarkoitettu lähinnä vähemmän pelanneille kerhotason pelaajille.
Suurimman hyödyn saat, kun peität tekstin, ja luet eteenpäin vasta sen jälkeen, kun olet
mielestäsi keksinyt oikean vastauksen kuhunkin kysymykseen. Avuksi kannattaa ottaa
esim. jokin paperinpala, jolla voit peittää vastaukset.
Korttisi: ♠ K75 ♥ AQ10875 ♦ J43 ♣ A.
Olet etelä, jakajana avausvuorolla, kaikki
vaarattomassa. Mitä tarjoat?

Sitoumus vaikuttaa erittäin hyvältä. Voitat ensimmäisen tikin käden ässällä. Mitä
pelaat toiseen tikkiin?

Yksi hertta. Kerrot avaustarjouksellasi
vähintään 13 pistettä ja vähintään neljä
korttia herttaa. Partnerisi tarjoaa kaksi
ristiä ja kumpikin vastustaja passaa. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?

Herttaa kuninkaalle. Sinulla ei ole mitään syytä olla poistamatta vastapuolen
valtteja. Jos sinulla on valttivärin kaikki
huippukuvat, ota ensin kuvat siitä kädestä,
missä on vähemmän kortteja kyseisessä
värissä. Näin yhteydet säilyvät paremmin
kätesi ja pöydän välillä. Kumpikin puolustaja tunnustaa pienillä valteilla. Mitä
pelaat kolmanteen tikkiin?

Kaksi herttaa. Kun tarjoat avausvärisi
uudelleen, lupaat kuusi korttia tässä värissä. Ja kun teet toisen tarjouksesi alimmalla mahdollisella tasolla, kerrot myös
minimiavauskäden voiman, n. 13-16 pistettä. Partnerisi korottaa neljään herttaan,
mikä jää myös loppusitoumukseksi. Länsi
aloittaa ristikuninkaalla.
		
		
		

♠ 864
♥ K4
♦ AKQ7
♣ 10862
W

		
		
		

N
S

E

♠ K75
♥ AQ10875
♦ J43
♣A

Herttaa kympille. Jos itä tunnustaa pienellä. Kumpi jaossa on vaarallinen vastustaja, itä vai länsi?
Itä. Jos itä pääsee jaossa kiinni jossain
vaiheessa, voi patajatko merkitä kolmen
tikin menettämistä tässä värissä. Jos länsi
on kiinni, voi puolustus ottaa vain yhden
patatikin kuninkaan ollessa suojattuna.
Sinulla on kolme potentiaalista patamenevää, mutta pääset aina sakaamaan yhden
näistä pöydän neljännelle ruudulle. Jaon
ainoa vaara on, että itä pääsee kiinni liian
aikaisin kääntämään pataa. Tämä on jako,
mihin pelinviejän pitää varautua:
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♠ 864
		
♥ K4
		
♦ AKQ7
		
♣ 10862
♠ A932
♠ QJ10
N
♥ 3 			
♥ J962
W
E
♦ 10852 		 S
♦ 96
♣ KQJ7 		
♣ 9543
♠ K75
		
♥ AQ10875
		
♦ J43
		
♣A
Jos pelinviejä pelaa herttakuninkaan jälkeen herttaa ässälle, tulee peliin väistämättä pieti. Pelinviejä voi jatkaa herttarouvalla ja aloittaa ruudun peluun, mutta
itä varastaa kolmannen kierroksen ja patakäännön jälkeen puolustus saa yhden valttitikin sekä kolme patatikkiä - yksi pieti.
Jos pelinviejä varmistaa kotipelin pelaamalla herttaa kympille, länsi saattaa voittaa turhan tikin herttasotamiehellä, mutta
sitoumuksessa on varmat kymmenen tikkiä kun patakuningas on suojattuna etelän
kädessä. Jos kysymyksessä olisi parikilpailulaskenta, missä jokainen ylitikki on
kullan arvoinen, ei sinulla olisi varaa varmistaa kotipeliä vaan joutuisit yrittämään
ylitikkejä pelaamalla hertan huipusta.
Mutta joukkuekilpailulaskennassa, mikä
on yleensäkin oletuksena Bridge Movie
-tehtävissä, ylitikin kalastelu maksaa 10
IMP:tä.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin: ♠ J86
♥ AKQ5 ♦ A ♣ Q10853. Kaikki vaarassa pohjoinen avaa yhdellä ruudulla. Mitä
tarjoat?
Kahdenna. Lupaat vähintään avauskäden verran voimaa ja tarjoamattomia värejä. Välitarjous kaksi ristiä ei olisi paha
virhe, mutta ristivärin laatu saisi olla vä-
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litarjoukseen jonkin verran parempi. Etelä
tarjoaa yhden padan, länsi passaa ja pohjoinen korottaa kolmeen pataan. Mitä nyt
tarjoat?
Pass. Vaikka sinulla on 16 arvopisteen
käsi. Vastapuolen vahva tarjoaminen viittaa siihen, ettei partnerilla voi olla montakaan pistettä kädessään. Etelä korottaa
neljään pataan, johon kaikki passaavat.
Länsi aloittaa herttasotamiehellä.
		
		
		

♠ AQ107
♥ 76
♦ KQJ102
♣ K2
W

		
		
		

N
S

E

♠ J86
♥ AKQ5
♦A
♣ Q10853

Pohjoisella on juuri riittävästi voimaa
hyppykorotukseen. Kaksi pataa olisi ollut ehdottomasti liian varovainen valinta.
Montako puolustustikkiä on näköpiirissäsi?
Kolme. Kaksi herttaa ja ruutuässä. Lasketaanpa seuraavaksi arvopisteitä. Montako arvopistettä näet yhteensä pöydässä ja
kädessäsi?
31. Näin ollen partnerin ja pelinviejän
käteen mahtuu yhteensä yhdeksän arvopistettä. Partnerin lähtökortissa näkyi
yksi piste, joten kahdeksan jäljellä olevaa
täytyy olla tarjoussarjan perusteella etelän
kädessä. Hän kuitenkin korotti pohjoisen
kolme pataa täyspeliin. Pelinviejän kädes-
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sä on siis patakuningas ja ristiässä. Mistä
puolustus voisi saada pietittävän neljännen tikin?
Ruutuvarkaudella. Länsi pitäisi vaan
saada kiinni kupin antamista varten. Mikä
kortti lännellä pitää olla, jotta hän pääsisi
kiinni varkauden antamista varten?
Herttakymppi. Ja tämä kortti hänellä
luultavimmin on lähtökortin perusteella.
Minkä kortin pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Rouvan. Jos pelaat ensimmäiseen tikkiin
viitosen, on partneri viimeistä kertaa kiinni ja ruutukuppi jää haaveeksi. Jos lähtijällä on sarja aloitusmaassaan, lähtee hän
tämän sekvenssin korkeimmalla kortilla.
Mutta jos olet lähtijän partneri ja sinulla
on lähtövärissä arvoltaan peräkkäisiä korkeita kortteja, pelaa lähtöön tämän sarjan
matalin kortti. Saat pitää rouvalla ensimmäisen tikin. Millä kortilla jatkat toiseen
tikkiin?
Ruutuässällä. Normaalia on jatkaa partnerin aloitusmaata toiseen tikkiin, mutta
nyt tästä säännöstä on syytä poiketa. Minkä kortin pelaat kolmanteen tikkiin?
Herttaviitosen. Partneri pääsee herttakympillä kiinni, eikä hänellä pitäisi olla
vaikeuksia ruutukäännön löytymisen
kanssa.

Koko jako:
♠ AQ107
		
♥ 76
		
♦ KQJ102
		
♣ K2
♠5
♠ J86
♥ J1084 		W N E ♥ AKQ5
♦ 9763 			 S
♦A
♣ 9764 			
♣ Q10853
♠ K9432
		
♥ 932
		
♦ 854
		
♣ AJ
Peitäpä hetkeksi idän ja etelän kortit sekä
siirry puolustamaan lännen kortteihin.
Lähdet herttasotamiehellä, jonka partneri
ottaa yli rouvalla jatkaakseen ruutuässällä ja herttaviitosella. Pääset kiinni herttakympillä ja sinun pitäisi keksiä kääntö
neljänteen tikkiin. Mitä väriä käännät
seuraavaan tikkiin?
Ruutua. Ristikääntö saattaisi houkuttaa. Voisiko partnerilla olla AQ-haarukka
odottamassa pöydän kuninkaan takana?
Ei. Jos itä haluaisi partnerinsa kääntävän
ristiä kolmanteen tikkiin, ei hän tietenkään
ottaisi ruutuässää pois toisessa tikissä.
Käännät siis ruutua, partneri saa varkauden ja sitoumukseen tulee yksi pieti.
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Kilpailutuloksia
Lahden Bk
Parikilpailu
28.3.
10 paria
% Mp.
1 Kari Koivula - Ranan Rimon
63 1.1
2 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 53 0.6
3 C. van Niftrik - Oscar Calamnius 52 0.3
Lahden Bk
IMP - parikilpailu 29.3.
6 paria 		Imp Mp.
1 Kauko Koistinen - Eija Multimäki 77 0.8
2 Lasse Utter - Paavo Leskelä
57 0.4
H6
Parikilpailu
4.4..
18 paria		% Mp.
1 Anni Mäkelä - Timo Mäkelä
64 1.9
2 Olavi Kivipensas - Martti Mäkelä 55 1.1
3 Jukka Mattila - Markku Kanerva 54 0.7
4 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä
53 0.5
5 R-L Mäkelä - Jarmo Laakso
53 0.3
H6 B-a-M joukkuekilpailu
5.4.
4 joukkuetta
P. Mp.
1 Martti Mäkelä – Markku Pekkinen
Markku Kanerva – Jaakko Grundström60 1.0
Jyväskylän 39. kansainvälinen
pääsiäisbridge
9.– 13.4. 2009
Warm up parik.
19 paria		% Mp.
1 Jari Bäckström & Ari Pöppönen
67 1,2
2 Mart Maastik & Ivar Kalma
61 0,7
3 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen
60 0,5
4 Teno Lutter & Gonca Vladimir
60 0,3
5 Anni Mäkelä & Timo Koivunen
60 0,2
Swiss IMPS
28 paria
VP Mp.
1 Juuso & Vesa Fagerlund
150 2.6
2 Marko Jurvanen & Taru Suppula 146 1.4
3 Teno Lutter & Vladimir Gonca
141		0.9
4 Jorma Valta & Mika Salomaa
137		0.6
5 Juhani Kauppinen-M. Männikko 133		0.4
6 Tero Koivu & Toivo Tikkanen
130 0.2
6 Kauko Koistinen-Sue Bäckström 130 0.2
MP-joukkuekilpailu
18 joukkuetta
p. 		Mp.
1 SUE
166 3.2
Arttu Karhulahti,Kauko Koistinen,
Osmo Kiema,Sue Bäckström
2 LATFINEST
165 1.1
Vladimir Gonza,Teno Lutter,
Taru Suppula,Jussi Tamminen
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3 UTTER
164 0.5
Ari Pöppönen,Lasse Utter,
Markku Pekkinen,Esa Väliaho
4 KALMAAR
161 0.2
Ivar Kalma,Mart Maastik,
Mikk Mirme,Jyri Aava
5 KANIN ELÄMÄ
156 0.1
Anni Mäkelä,Pauli Nieminen,
Juho Granström,Kari Patana
Easter Pairs MP barometri
32 paria		% Mp
1 Jussi Tamminen - Jorma Valta
60 2.9
2 Kauko Koistinen - A. Karhulahti 59 		1.5
3 Hulda Ahonen - Pia Nurmi
58 1.0
4 Jyri Aava - Mikk Mirme
57 0.7
5 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
56 0.5
6 Riku Erkkilä - Mika Salomaa
56 0.3
7 Kari Koivula - Seppo Niemi
55 0.2
8 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
55 0.1
Rally Warm up alle 50MP pareille
10 paria
%
1 Mikko Koli & Veijo Nikkanen
63,54
2 Jan Zimmer & Tero Venalainen
62,50
3 Jorma Paavilainen & Ralf Jansson 57,29
Rally III tasoituskilpailu
30 paria		% Mp.
1 Matti Hietalahti - Olli Pitkänen
63		2.1
2 Oula Wichmann - Ari Renvall
57 1.5
3 V. Honkakoski - M. Kankaanpää 56 1.0
4 Ari Juutistenaho - Mikko Koli
56 0.7
5 Teuvo Kärnä - Vesa Leinonen
55 0.4
6 Sami Mäki - Veijo Nikkanen
54 0.3
7 Anssi Bragge - Ilkka Uimonen
53 0.2
8 Marko Jaakola - Aku Nieminen
53 0.1
Tapiolan Trikki Joukkuekilpailu 20.4.
12 joukkuetta		P. Mp.
1 		
109 2.3
Christina Hertzman – Birgit Bärlund
Osmo Parviainen – Hannu Ojanen
2 		
107 0.9
Maria Nordgren – Agneta Berglund
Carola Tengström – Per-Ivar Norberg
3 		
105 0.4
Martin Arle – Johan Lindén
Jukka Mäkinen – Seppo Niemi
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B-55
Mixed
24.4.
20 paria
% Mp
1 Agneta Berglund - Martin Arle
66 2.1
2 Raija Tuomi - Markku Pekkinen		60 		1.2
3 Arttu Karhulahti - Anni Mäkelä
57 0.8
4 Riitta Suokko - Pauli Nieminen
55 0.5
5 Lasse Utter - Pirkko Bäckström
52 0.4
Rally IV tasoituskilpailu (B55)
25.4.
46 paria
% Mp
1 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson 61 3.2
2 Taru Suppula - Toni Bäckström
59 2.0
3 Jussi Angervo - Sakari Stubb
59 1.3
4 Aki Lehtinen - Jari Kemppainen 59 0.9
5 Riku Mattila - Nikolai Kaplitsnoi 57 0.7
6 Kari Patana - Juho Granström
54 0.5
7 Leena Bützow - Paula Nurmi
54 0.3
8 Ivar Kalma - Aarne Rummel
54 0.3
9 Birger Salonen - Börje Salonen
53 0.3
10 Kaarle Walden - Anja Tuomi
53 0.2
11 Raija Harjunen - Riitta Suihkonen 52 0.2
12 Jukka Mäkinen - Johan Lindén
52 0.1
B 55
IMP - parikilpailu
26.4.
18 paria 		Imp Mp.
1 Aarne Rummel - Ivar Kalma
68 1.9
2 Kauko Koistinen - Anni Mäkelä 59 1.1
3 Arttu Karhulahti - Seppo Sauvola 35 0.7
4 Kari Patana - Juho Granström
15 0.5
5 Petri Ukkonen - Pekka Viitasalo 15 0.3
Järviseudun Bk IMP - parikilpailu 4.4.
10 paria
Imp Mp.
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
43 0.7
2 Arto Saukko - Kalevi Hautasaari 35 0.5
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
25 0.3
Järviseudun Bk
Parikilpailu 4.4.
11 paria
% Mp.
1 Arttu Karhulahti - Clas Nyberg
65 1.0
2 Johan Blomqvist - Lasse Utter
62 0.7
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
58 0.3
Salon Bk
Puutalo Open 9.5.
Avoin sarja 21 joukkuetta
P. Mp.
1 OLLIKKALA
167 5.6
Seppo Niemi,Mikko Toivonen,
Martin Arle,Johan Linden
2 NORSU
166 1.8
Jüri Aava,Tiit Jakobson,
Ivar Kalma,Arvo Priimägi
3 MUTSI
160 0.9
Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,
Kalle Pedak,Maksim Karpov

4 SPELMANS 2
156 0.5
Matti Sihvola,Pasi Kuokkanen,
Osmo Parviainen,Paavo Leskelä
5 BLONDIE
148 0.3
Hulda Ahonen,Raija Tuomi,
Tiina Elsinen,Antti Elsinen
5 MISFIT
148 0.3
Juha Toivanen,Jari Laakso,
Juuso Fagerlund,Vesa Fagerlund
Alle 50MP-sarja 16 joukkuetta
P. Mp.
1 LEENA
164 2.9
Leena Vyyryläinen,Patrik Eriksson,
Janne Holmqvist,Kimmo Kanerva
2 SEKA-HÄME
156		1.0
Ari Pakala,Jukka Aalto,
Toivo Tuominen,Kalevi Aalto
3 TAKTINEN PIETI
151		0.5
Veijo Nikkanen,Mikko Koli,
Meri Korhonen,Robert Bjurström
4 KULORASTAAT
150 0.2
Eeva Ilmarila,Jorma Paavilainen,
Heikki Pohjansaro,Matti Marttila
Napapiirin barometri - Warm up 8.5.
24 paria
P. Mp.
1 Antti Kauppila - Ari Sippola
847 1.8
2 Arttu Karhulahti - Lasse Utter
577 1.0
3 Göran Ström - Göran Nordberg
479 0.7
4 Ari Pöppönen - Timo Jalopaasi
251 0.5
5 Bill Korsman - Reko Märsylä
178 0.3
6 Leif Rångevall - B-M Jacobsson 132 0.2
Napapiirin Barometri
9.-10.5.
32 paria
% Mp.
1 Kjell Åke Bull - Svein Erik Bull 57 4.4
2 Ari Pöppönen - Lasse Utter
56 2.3
3 Kurt Olaussen - Jan R. Guttormsen 55 1.5
4 Svein Andersen - Lemet Ivar Hætta 55 1.1
5 Osmo Haljoki - Ilkka Uimonen
55 0.8
6 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk 54 0.5
7 Reko Märsylä - Bill Korsman
54 0.3
8 Arttu Karhulahti - Clas Nyberg
53 0 . 2
SM- Joukkuemestaruus
16.-17.5.
		
P. Mp.
1 Raija Tuomi, Tiina Elsinen, Esa Väliaho
Kari Mäkikangas, Heikki Lehtonen 134 12
2 Kauko Koistinen, Clas Nyberg, Mika Salomaa, Pekka Viitasalo, Osmo Kiema, Jouni
Juuri-Oja
132 9
3 Lasse Utter, Arttu Karhulahti, Ari Pöppönen
Markku Pekkinen, Petri Ukkonen
121 5.75
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Bk Toppi
Parikilpailu
18.5.
22 paria
% Mp.
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
60 2.2
2 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 59 1.2
3 Agneta Berglund - Martin Arle
59 0.8
4 Klaus Harjunen - Joakim Fabritius 57 0.6
5 Jerry Sjögren - Johan Lindstedt
57 0.4
6 Seppo Niemi - Matti Sihvola
56 0.2
Rauman Bk
Mixed
22.05
22 paria
% Mp.
1 R.-L. Mäkelä - Timo Mäkelä
60 2.2
2 M.Kanerva - Marianna Kultalahti 59 1.2
3 Kati Sandström - Mika Karjalainen 57 0.8
4 Clas Nyberg - Sanna Kitti
55 0.6
5 Matti Mäenpää - Kirsti Syrjänen 54 0.4
6 Seppo Laine - Kristina Fagerlund 53. 0.2
Rauman Bk
Barometri
23.5.
26 paria
% Mp.
1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
59 2.5
2 Antti Elsinen - Clas Nyberg
56 1.4
3 Kaj Sundsten - Markku Kanerva 56 0.9
4 M. Kultalahti - Mika Karjalainen 55 0.6
5 Seppo Laine - Matti Turunen
55 0.4
6 R-L Mäkelä - Jarmo Laakso
53 0.2
7 M. Lähteenoja - Mirja Mäntylä
53 0.1
Rauman Bk
IMP parikilpailu 24.5.
11 paria
p. Mp.
1 Martti Toivonen-Tommi Vänttinen 357		1.2
2 Esa Väliaho - Markku Pekkinen
182 0.7
3 M. Mäntylä - Markku Lähteenoja 181		0.4
Toukosimultaani 10 parasta paria
% Mp.
1 Timo Halttunen - Ari Pakala
69 2.5
2 Harri Mastokangas - Paavo Mäkela 67 2.0
3 Timo Pohjola - Yrjö Karttunen
64 1.5
4 D. Grundström - K. Nordström
63 1.3
5 Anja Leppänen - H. von Haartman 62 1.2
6 V. von Gruenewaldt - Irja Ahonen 62 1.1
7 Jarmo Kurko - Jukka Kytömaa
61 1.0
8 Erkki Becker - Aulis Koikkalainen 61 0.9
9 Aulis Saarinen - Tuula Aaltonen 61 0.9
10 S. Storbacka - Kenneth Grannas 60 0.8
Tapiolan Trikki
Mixed
25.5.
12 paria
% mp
1 Agneta Berglund – Martin Arle
67 1.3
2 Christina Hertzman – Johan Lindén 60 0.8
3 Seija Lahtinen – Jussi Angervo
58 0.5
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Kirkkonummen Bk Tukikilpailu 1.6.
22 paria
% mp
1 Kalevi Paavola – Pirkko Leander 68 2.2
2 Osmo Parviainen – Hannu Ojanen 65 1.2
3 Markku Pekkinen – Esa Väliaho 65 0.8
4 Arto Keloharju – Gaij Feodoroff 60 0.6
5 Eeva Parviainen – Väinö Kelhä
55 0.4
6 Jukka Pesonen – Sakari Stubb
53 0.2
Kulo Bridge
Parikilpailu
9.6.
26 paria
% Mp.
1 Jukka Tuononen - Yrjö Tenkanen 65 2.5
2 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen 		65 1.4
3 Birgit Bärlund - Jukka Pesonen 		63 0.9
4 Seppo Niemi - Matti Sihvola 		62 0.6
5 Tero Manninen - Christer Björkman 58		0.4
6 Osmo Parviainen - Pasi Kuokkanen		57 0.2
7 Kari Mäkikangas - Esa Väliaho		57		0.1
B 55
Tukikilpailu
10.6.
25 paria
% Mp.
1 Kari Koivula - Seppo Niemi
64 2.4
2 B-O Lindholm - Christer Ekström 61 1.3
3 Jukka Pesonen - Väinö Kelhä
59 0.9
4 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen 58 0.5
4 Pirkko Bäckström - C. Hertzman 58 0.5
6 Eeva Parviainen - Suvi Marttila
57 0.2
7 Paavo Pyykönen - Kai Sandqvist 55 0.1
Tammerbridge I-A-F parikilpailu 11.6.
22 paria
p. Mp.
1 Timo Halttunen - Kalevi Jalonen 539 2.1
2 Asko Riutta - Olev Lillipuu
494		1.1
3 Kari Koivisto - M. Kultalahti
435		0.8
4 Jussi Pölkki - Hulda Ahonen
384 0.6
5 Kauko Koistinen - Arvo Priimägi 324 0.4
6 Paavo Syrjänen - Sari Pelttari
245 0.2
Tammerbridge
Mixed
12.6.
18 paria
% Mp.
1 Hulda Ahonen - Jussi Tamminen 61 1.9
2 M. Salomaa - Marianna Kultalahti 58 1.1
3 Timo Halttunen - Raili Taipale
58 0.7
4 Mirja Mäntylä - Kari Koivisto
57 0.5
5 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 57 0 . 3
Rally IV tasoituskilpailu
13.6.
30 paria
% Mp.
1 Petri Kuoppala - Jari Pirttilahti
62 2.3
2 Sami Mäki - Jari Laakso
58 1.5
3 Leena Vyyryläinen-Patrik Eriksson 58 1.0
4 Hulda Ahonen - Jussi Tamminen 57 0.7
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5 Ari Pakala - Toivo Tuominen
56 0.4
6 Ismo Rekola - Jouko Kankaanpää 53 0.3
7 Riku Mattila - Nikolai Kaplitsnoi 53 0.2
8 Antti Saarinen - Sari Pelttari
52 0.1
Tammerbridge
Joukkuekilpailu 14.6.
7 joukkuetta
P. Mp.
1 Jussi Tamminen - Hulda Ahonen
Jarmo Laakso - Petri Kuoppala
118 1.5
2 Vesa Fagerlund - Juuso Fagerlund
Anni Mäkelä - Pauli Nieminen
114 0.6
Kajaanin Bk
Henkilökohtainen 26.6.
28 pelaajaa
% Mp.
1 Ari Kyllönen
64 1.6
2 Ari Juopperi
63 0.8
3 Matti Niemi
60 0.5
4 Ari Pöppönen
60 0.4
5 Maria Tulonen
58 0.2
6 Jaakko Jurvansuu
57 0.2
7 Lasse Utter
56 0.1
Kajaanin Bk
Parikilpailu
27.6.
22 paria
% Mp.
1 Lasse Utter - Ari Pöppönen
63 2.2
2 A.Karhulahti - Kauko Koistinen 59 1.2
3 Eija Multimäki - Osmo Haljoki
59 0.8
4 Matti Tapaninen - Matti Niemi
58 0.6
5 Mika Suopajärvi - Ari Juopperi
58 0.4
6 Raija Hirvonen - Eero Särkinen
57 0.2
Kajaanin Bk IMP - parikilpailu 28.6.
20 paria
Imp.Mp.
1 K. Koistinen - Arttu Karhulahti
69 1.9
2 Lasse Utter - Ari Pöppönen
58 1.1
3 Tuomo Tikkanen - Ari Sippola
45 0.7
4 Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä 43 0.5
5 Arto Peuraniemi - Pekka Heikkilä 41 0.4
Puijon Bridge
Swiss Imps
2.7.
10 paria
p. Mp.
1 Ismo Koponen - Matti Hanski
116		1.1
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
110 0.6
3 J. Siekkinen - Markku Seppänen 107		0.3
Puijon Bridge
Mixed
3.7.
6 paria
% Mp.
1 Liisa Jalkanen - Yrjö Karttunen
59 		0.8
2 Maria Tulonen - Pertti Tervonen 58 		0.4
Puijon Bridge
Parikilpailu
3.7.
9 paria
% Mp.
1 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
57 1.0
2 Juhani Sutinen-Hannu Reinikainen 56 		0.6
3 Timo Pohjola - Vesa Leinonen
55 0.3

Puijon Bridge
Parikilpailu
4.7.
14 paria
% Mp.
1 Ismo Koponen - Matti Hanski
60 1.2
1 Oleg Antonkov - Jaanus Maripuu 60 1.2
3 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
58 0.6
4 Kari Varto - Jorma Karhiaho
52 0.4
Puijon Bridge
Joukkuekilpailu 5.7.
4 joukkuetta
P. Mp.
1 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
57 		0.7
Martti Seppänen - Markku Seppänen
Hyväntekeväisyyskilpailu
Kakskerta, Turku
4.7.
26 paria
% Mp.
1 Kalervo Koistinen - O. Kivipensas 61 2.5
2 Eija Multimäki - Markku Pekkinen 59 1.4
3 Markku Kanerva - Kati Sandström 59 0.9
4 Martti Mäkelä - Seppo Laine
58 0.6
5 Leena Butzow - Seppo Niemi
58 0.4
6 Matti Leino - Kristina Fagerlund 54 0.2
7 Klaus Harjunen - Seppo Räsänen 54 0.1
Lappeenrannan Bk Swiss IMPs 10.7.
24 paria
P. Mp.
1 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
127 2.3
2 Olavi Oja (EE) - Sven Sester
124 1.3
3 Tero Koivu - Toivo Tikkanen
120 0.9
4 M. Kultalahti - Mika Karjalainen 119 0.6
5 Tarmo Maasikas - Marko Tenn
118 0.4
6 Kari Koivisto - Jarmo Laakso
117		0.2
Rally V tasoituskilpailu
11.7.
29 paria
% Mp.
1 Tero Topra - Lasse Tiainen
65 2.2
2 Jarmo Räty - Pirjo Räty
64 1.4
3 Kaija Peltola - Harri Sabelström 64 0.9
4 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 62 0.6
5 Lassi Rajala - Martti Metsälä
60 0.4
6 Anna Porkka - Esa Tuosa
59 0.3
7 Mika Karjalainen - M.Kultalahti 59 0.2
Lappeenrannan Bk Joukkuekilpailu 12.7.
8 joukkuetta
P. Mp.
1 Sven Sester - Olavi Oja
Guido Kobolt - Peeter Lond 		118 1.7
2 Lasse Utter - Tero Koivu
Toivo Tikkanen - Markku Seppänen 98 0.7
2 Lasse Utter - Tero Koivu
Toivo Tikkanen - Markku Seppänen 98 0.7

BRIDGELEHTI 3/09

45

KILPAILUKALENTERI
ELOKUU

ELOKUU
1.-2. Porvoon BK
ravintola Seurahovi
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP IMP		
klo 10.00
8.-9. Ekenäs BK
Rest./rav. Knipan
La MP mixed
klo 10.00
Su MP parik.
klo 10.00
12.
B-55
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP parik.		
klo 18.00
15.-16. Bridgemaraton
Maa- ja Metsätalo, Huhtalantie
2, Seinäjoki
La alkaa		
klo 12.00
Su päättyy.		
klo 12.00
18.
Kulobridge, Helsinki
Santahaminan Maanpuolustuskerho (entinen Upseerikerho)
MP-IMP		
klo 18.00

La MP-parik.
Su MP-joukkue

21.-23. Pyhäsalmen BK
Emolahti-Camping Pellikantie
430
Pe MP-IMP		
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
29.
SM - mixed parikilpailu
Bridge Areena, Perttulant.6,
alkaen 		
klo 11.00
Ilmoittautuminen BILBOOn
28.8. mennessä.
30.
SM - naiset parikilpailu
Bridge Areena, Perttulant.6,
alkaen 		
klo 10.00
Ilmoittautuminen BILBOOn
29.8. mennessä
30.
Bridgeareena, Helsinki
MP-parikilpailu klo 10.00

21.-23. Åbo BK
Kansallinen Palvelutalo, Ruohonpääntie 27
Pe MP-mixed
klo 18.00
46

klo 11.00
klo 10.00
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KILPAILUKALENTERI
SYYSKUU

SYYSKUU

4.-6. Salobridge, Salo
pe ja su Lounaskahvila Patarouva, Joensuunkatu 1
la Salon ammattioppilaitos,
Venemestarinkatu 35
Pe MP-IMP		
klo 18.00
La RALLY VII
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
Su ristimerkkik. klo 10.30
.kts. ilmoitus sivulla 5.
10.
Tapiolan Trikki,
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP-pari		
klo 18.00
11.-13. Porin BK,
teknologiakeskus Pripolissa
sijaitseva ravintola Pripoli
Pe MP-mixed
klo 18.30
La MP- pari
klo 11.00
Su MP-IMP
klo 10.00
14.
Toppi. Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP-mixed		
klo 18.00

19.-20. SM -pari PIIRIK.
Piirikarsinnat pelataan 19.–20.9.
Piirit voivat itse päättää, pelaavatko he yksi- vai kaksipäiväisen karsinnan. Yksipäiväinen
karsinta on pelattava lauantaina
20.9
26.-27. Ähtärin BK

HUOM
KAIKKI KERHOT !
Ilmoitattehan kerhonne järjestämät MP-kilpailut toimitukseen mahdollisimman
ajoissa ja tarkasti.
Pelimuoto-, paikka ja aika
osoitteeseen:
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ISSN
0789-5208

Seuraava Bridgelehti
on PM-tuplanumero, jossa on juttuja Turun
PM-kisoista.
Lehdessä ovat myös sekä paneeli,
että tarjouskilpailu.

Lehti ilmestyy syyskussa.
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Tiina ja Antti Elsinen voittivat parimestaruuden 2009.
Nyt on helppo hymyillä!
Onnea voittajille!
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Päätoimittajan kynästä
Suomen Bridgeliitto Ry:n syyskokous
pidettiin Bridge Areenalla torstaina
1 9 . 11 . 2 0 0 9 . O s a l l i s t u j a m ä ä r ä o l i
kiitettävä, vaikka kokouksen aika arkiiltana ei ollutkaan paras mahdollinen.
Syyskokouksen tärkeimpänä asiana olivat
tietysti henkilövalinnat hallitukseen
vuodelle 2010. Poikkeuksellisesti
valittiin myös uusi puheenjohtaja, kun
pitkäaikainen puheenjohtaja Olli A Manni
oli jo valittaessa ilmoittanut, ettei jatka
koko kaksivuotiskauttaan loppuun, vaan
lopettaa vuoden 2009 loppuun.
Vuonna 2009 SBL:n hallitukseen
kuului puheenjohtaja, yksitoista jäsentä
ja yksi varajäsen. Syyskokous päätti
kertaheitolla pienentää porukan sääntöjen
sallimaan minimiin. Puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti Jarmo Laakso
Salosta, joka oli hallituksen jäsen vuonna
2009. Hänen tilalleen ei valittu uutta
jäsentä. Lisäksi päätettiin, että kuuden
erovuoroisen tilalle valitaan vain neljä uutta
jäsentä. Hallitus vuonna 2010 muodostuu
siis puheenjohtajasta ja kahdeksasta
varsinaisesta hallituksen jäsenestä.

Lasse Utter on pitkään toiminut
SBL:n osa-aikaisena projektisihteerinä.
Työsopimus loppuu vuoden 2009 loppuun.
Lasse jatkaa kuitenkin työtään bridgen
parissa, kun hänet valittiin vuoden 2010
hallituksen jäseneksi.
Vuoden 2010 hallituksessa ovat Fred
Sundwall, Seppo Niemi, Raimo Raunto,
Arttu Karhulahti ja erovuoroisten tilalle
valitut Kaj G Backas, Kati Sandström, Finn
Wardi ja Lasse Utter
Hallitus on SBL:n toimeenpaneva
elin, mutta selvää on, ettei heillä ole
mahdollisuuksia, tai edes taitoja, hoitaa
kaikkia liiton alaisia asioita. Tästä syystä
hallitus delegoi suuren osan asioista
eri toimikunnille, joihin tarvitaankin
paljon osaavia ja innokkaita toimijoita.
Kiitokset kaikille ahkerille ja fiksuille
bridgenpelaajille, jotka mukanaolollaan
mahdollistavat näinkin laajamittaisen
toiminnan.
Toivotan uudelle puheenjohtajalle ja
hallitukselle paljon menestystä ja odotan
hyvää ja antoisaa yhteistyötä.
Lempäälässä 1.12.2009
Hulda Ahonen

		
SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
HELMIKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 13.1.2010
ILMOITUKSET viimeistään 15.1.2010
BRIDGELEHTI 6/09
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SM parikilpailu
2009
Kauko Koistinen

				

Kun viimevuotiseen tapaan parifinaali
päätettiin pelata vain 36 parin voimin, niin
Vaasan Bridge Center osoittautui erinomaiseksi pelipaikan valinnaksi. Vaasalaiset ovat tehneet paljon töitä pelipaikkansa
viihtyisyyden eteen ja kun pöytämäärä oli
alle 20, ei tilojen riittävyydessä ollut mitään moitittavaa. Itse matkustin mielelläni
Vaasaan, kun arvelin mestaruuden puolustamisen olevan helpompaa partnerini
Clas Nybergin kotikentällä. Alku vaikuttikin siltä, että kotikenttäetu ratkaisi kisan
eduksemme. Ensimmäisen kierroksen jälkeen prosenttimme oli yli 95 ja vielä 21
pelatun jaon jälkeen yli 70. Myötämäkeä
siivittivät tietenkin ystävälliset vastustajat, mutta mahtui mukaan jokin ansaittukin toppi.
JAKO 18
♠A
E/N-S
♥ 986
♦ J1085
♣ AKJ107
♠J
♠ 98532
N
♥ Q1052
♥ 743
W
E
♦ AK9763
♦
Q2
S
♣ 52
♣ 984
♠ KQ10764
♥ AKJ
♦4
♣ Q63
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Kuoppala Koistinen Paasivirta Nyberg
				
1♣(1)
2♦
2NT(2)
pass
3♠
pass
3NT
pass
4♣(3)
pass
4♦(4)
pass
4♥(5)
pass
4NT(6)
pass
6♣
pass
pass
pass

4

(1) 12-16 epätasainen tai 15-17 tasainen.
(2) Vähintään viisi korttia ristiä.
(3) RKCB risti valttina.
(4) 0 tai 3 avainkorttia.
(5) Kysyy valttirouvaa ja sivukuninkaita.
(6) Ei ole.
Puolustuksen pataväri oli kyllä 5-1 vinossa, mutta kun sotamies oli singelton, ei
Clasilla ollut vaikeuksia kasvattaa kätensä
pataväriä. Kaksitoista tikkiä ja 1370 antoi hieman yllättävästi täydet 34 pistettä.
Hieman myöhemmin saimme kerran jaetun topin, kun taas jako sopi hyvin systeemiimme.
JAKO 46
♠ 76
E/♥5
♦ AKQ3
♣ KQ10985
♠ KQJ9
♠ 10853
N
♥ KJ1092
♥ 7643
W
E
♦ 1087
♦
J4
S
♣6
♣ J72
♠ A42
♥ AQ8
♦ 9652
♣ A43
Länsi Pohjoinen
Pesonen Koistinen
			
pass
2♣(2)
pass
3♣(4)
pass
4♣(6)
pass
7♦
pass
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Itä
Stubb
pass
pass
pass
pass
pass

Etelä
Nyberg
1NT(1)
2♦(3)
3♥(5)
4♦(7)
pass

(1) 12-14 ap.
(2) Stayman.
(3) Ei ylävärejä.
(4) Vähintään neljä korttia ristiä ja TPV.
(5) Tasan kolmen kortin tuki ja maksimi.
(6) RKCB risti valttina.
(7) 0 tai 3 avainkorttia.
Harvinainen tilanne, missä valttiväri
mainitaan aitona värinä ensimmäistä kertaa vasta seitsemän tasolla! Kun Clas oli
kieltänyt ylävärit ja luvannut tasan kolmen kortin ristituen, tiesin hänellä olevan
neljä korttia ruutua. Viiden kortin ruudulla
hän olisi tarjonnut kolmeen ristiin kolme
ruutua. Ruutupelissä kolmastoista tikki
saadaan varastamalla hertta pohjoisen käteen, kun ristisitoumuksessa pelinviejän ei
pitäisi saada kahtatoista tikkiä enempää.
Oululaiset Timo Sairanen ja Osmo Haljoki
onnistuivat kuitenkin saamaan seitsemän
ristiä kotiin. Länsi aloitti patakuninkaalla,
mutta kun Timo otti kaikki alaväritikkinsä
pois, ei länsi lukenut tilannetta oikein vaan
säästi jalan patarouvalle sakaten herttakuninkaan singeltoniksi. Jos hän olisi tehnyt
tämän sujuvasti miettimättä, olisi Timo
luultavasti maskannut herttaa ja saanut sitoumukseen kaksi pietiä. Länsi kuitenkin
otti tuntuvan aikalisän ennen viimeistä sakaustaan, minkä jälkeen Timo toppasi hertan tullen jakamaan toppia kanssamme.
Tiina ja Antti Elsinen siirtyivät kilpailun
johtoon 17 kierroksen kohdalla ja pitivät
myös kärkipaikan kisan loppuun asti. Seuraavassa jaossa Tiina onnistui saamaan arvokkaan ylitikin herttatäyspeliinsä dummy reversalin avulla.

Hopeaa Matti Niemi ja Jorma Valta
JAKO 62
E/♠ Q105
♥ A84
♦ Q876
♣ 632

♠ A92
♥ KJ10
♦ J542
♣ Q97
W

N
S

E

♠ KJ87
♥ 52
♦ AK1093
♣ 105

♠ 643
♥ Q9763
♦♣ AKJ84

Länsi aloitti neljää herttaa vastaan pienellä ruudulla, Tiina varasti ja pelasi valttia
ja länsi voitti toisen kierroksen ässällä.
Nyt lännen valttikääntö pitäisi pelinviejän
kymmenessä tikissä, mutta kun tämä jatkoi ruutua, sai Tiina mahdollisuuden ylitikkiin. Ruutujatkon hän varasti kätensä,
meni pöytään ristillä ja otti kolmannenkin
ruutuvarkauden. Tämän jälkeen pataässä
toimi yhteyskorttina lännen viimeisen valtin poistamista varten eikä Tiina menettänyt lopussa muuta kuin yhden patatikin.
Ylitikki palkittiin 31 pisteellä. Seuraavalla
kierroksella oli Antin vuoro esittää hyvä
pelinvienti.
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JAKO 65
N/-

♠ 54
♥ AKJ98753
♦9
♣ 72
♠ J92
♠ AKQ87
N
♥ Q106
♥2
W
E
♦ A10854
♦
KJ2
S
♣ K9
♣ A1065
♠ 1063
♥4
♦ Q763
♣ QJ843
Lähes jokaisessa pöydässä pohjoinen
avasi joko neljällä hertalla tai Namyatstyyppisellä neljällä ristillä ja itä päätti
tarjoussarjan neljällä padalla. Clas aloitti hertalla, voitin tikin ja jatkoin väriä,
jolloin pelinviejä varasti pienellä. Clas
pääsi varastamaan yli kympillä ja vaikka
pelinviejä arvasi myöhemmin ruutuvärin
oikein, saimme hieman yli 50% merkinnän. Antilla oli ”table presence” paremmin kohdallaan. Hän varasti toisen herttakierroksen ässällä, otti patakuninkaan
ja maskasi valttia yhdeksiköllä. Kun hän
myöhemmin vielä maskasi ruuturouvan
länneltä, oli tuloksena kaksi ylitikkiä ja
27 pistettä 34 mahdollisesta. Kisan loppuvaiheessa kierroksella 26 pahimmat kilpakumppanimme pääsivät parhaaseen täyspeliin kun itse ajauduimme pietipeliin.
JAKO 78
E/♠ A95
♥ KJ8742
♦2
♣ J52

6

♠ 62
♥ A53
♦ KQ7543
♣ K7
♠ 743
N
♥ 1096
W
E
♦ A98
S
♣ Q964
♠ KQJ108
♥Q
♦ J106
♣ A1083

Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Arle
Koistinen Linden
Nyberg
			
pass
1♣
2♥ 3♣(siirto♦) pass
3♠
pass
3NT
pass
pass
pass
			
Kolmen sangin tarjous yksinkertaisella
herttapidolla sai ansaitsemansa rangaistuksen. Voitin kolmannen herttakierroksen
ässällä ja kun Johan Linden laistoi kaksi
ruutukierrosta, vaihdoin pataan selviten
kahdella pietillä, mikä tosin lihavoitti pistepussiamme vaivaisella yhdeksällä pisteellä.
Länsi Pohjoinen
Voutilainen A Elsinen
			
2♥
DBL
pass
4♦
pass
pass

Itä
Salmi
pass
3♥
pass
pass

Etelä
T Elsinen
1♠
4♣
4♠

Tiina teki hyvän ratkaisun, kun päätti tarjota hyvän viiden kortin värinsä uudelleen
neljän tasolla. Länsi sai ruutuvarkautensa,
mutta pelinviejä sai kymmenen tikkiä ja
viisi kertaa jaetun topin. Yksi jakajista olivat tulevat hopeamitalistit.
Länsi Pohjoinen
Leskelä
Niemi
			
2♥
3♦
pass
4♠
pass

Itä
Kurko
pass
pass
pass

Etelä
Valta
1♠
4♦
pass

Tässä pöydässä Matti Niemi teki hyvän
tarjousratkaisun tukiessaan partneria toisella tarjousvuorollaan kahdella patahakulla. Myös tässä pöydässä ruutulähtö
ja varkaus sekä kymmenen tikin levitys.
Niemi esitti myös hyvän puolustuspelin
hieman aikaisemmalla kierroksella.
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JAKO 64
W/E-W
♠ KQJ63
♥ 53
♦ Q1043
♣ J5

Länsi
Niemi
pass
1♠
pass

♠ 985
♥ K864
♦ K7
♣ A642
W

N
S

E

♠ 107
♥ AJ107
♦ 965
♣ K1083

♠ A42
♥ Q92
♦ AJ82
♣ Q97
Pohjoinen
Itä
Linden
Valta
pass
pass
DBL
pass
pass
pass

Etelä
Arle
1♦
1NT

Matti voitti kaksi ensimmäistä tikkiä patakuninkaalla ja -rouvalla sekä jatkoi kolmanteen tikkiin patakuutosella indikoiden
voimaa ruudussa. Martin jatkoi ruutua
pöydän kuninkaalle ja herttaa käden rouvalle. Seuraavaan tikkiin pelinviejä pelasi
lisää herttaa pöydän kahdeksikolle ja Joppe voitti tikin sotamiehellä. Ruutupalautukseen Martin pelasi sotamiehen ja Matti
voitti tikin rouvalla. Nythän sitoumuksessa on kaksi pietiä, kun länsi ottaa patatikkinsä pois ja jatkaa ristiä. Puolustukselle
kuuluu neljä pataa, kaksi herttaa, ruutu
ja risti. Matin näkökulmasta tilanne voisi
kuitenkin hyvin olla se, että idällä on ristirouva ja etelällä kuningas. Tällöin kaksi patakierrosta olisivat liikaa partnerille.
Neljänteen patakierrokseen kaikki sakaisivat ristiä ja viimeiselle padalle pöytä ja
itä herttaa sekä etelä ruudun. Ristijatkon
pelinviejä voittaisi käteensä ja nyt ruutuässälle itä olisi auttamatta hertta-ristikiristyksessä pelinviejän saadessa seitsemän
tikkiä ja kotipelin. Matti päättikin olla ottamatta viidettä pataa ja jatkoi ristisotamiehellä Jopen kuninkaalle. Tämä jatkoi

väriä etelän rouvalle, mutta pelinviejä ei
saanut enää muita tikkejä kuin ruutuässän - kaksi pietiä. Katsotaanpa kuitenkin
lopputilannetta, kun Matti oli ruuturouvan
jälkeen ottanut puolustuksen viidennen tikin patasotamiehellä.
♠♥ K6
♦♣ A64
♠3
♠N
♥♥ A 10
W
E
♦ 10 4
♦S
♣J5
♣ K 10 8
♠♥9
♦A8
♣Q9
Jos siis ristikuningas ja -rouva vaihtaisivat paikkaa, viimeisen patatikin ottaminen
auttaisi pelinviejää kiristystempon kuntoon saattamisessa. Mutta mitä aktuellissa
jaossa pelinviejän pitää sakata pöydästä,
jos Matti ottaa tikin viidennellä padallaan?
Jos pöydästä sakataan herttakuutonen, sakaa itä ristin ja ristikäännön jälkeen peliin
tulee kolme pietiä. Jos taas pelinviejä luopuu pöydän ristihakusta, sakaa itä hertan
ja taaskin pelinviejä joutuu tyytymään
vain yhteen tikkiin - ristiässään. Oikein
onkin sakata pöydästä ristiässä ja tämän
jälkeen pelinviejälle kuuluu vielä kaksi
tikkiä. Kun länsi on näyttänyt KQJ viidennen pataa ja ruuturouvan, niin on melko
varmaa, että ristikuningas on idän kädessä. Matti Niemi ei ole enää junioripelaaja,
mutta niin vanha hän ei kuitenkaan vielä
ole, että passaisi 11 ap:n kädellä, jossa on
KQJxx pataa.
Toiseksi viimeisellä kierroksella Seppäsen veljeksiä vastaan jouduin kireään patatäyspeliin, jossa olisi ollut kaksikin kotipeliin johtavaa linjaa, mutta en onnistunut
löytämään kumpaakaan.
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JAKO 100
W/ALL
♠ 1053
♥ AK10962
♦ QJ3
♣2

♠ AKQ62
♥ QJ
♦ A106
♣ Q86
♠ 87
N
♥5
W
E
♦ 8752
S
♣ K109753
♠ J94
♥ 8743
♦ K94
♣ AJ4

Martin avattua yhdellä hertalla päädyin
pohjoisen korteista pelaamaan neljää pataa. Markku aloitti hertalla, länsi voitti
kaksi ensimmäistä tikkiä ja palautti kolmannen kierroksen. Tilanne muistutti jaossa 65 ollutta, missä Antti varasti kolmannen herttakierroksen ässällä ja maskasi
myöhemmin patakympin. Itsekin jouduin
varastamaan ässällä, mutta onnekseni en
vielä tässä vaiheessa pelannut sitoumusta
pietiin vaan jatkoin patakuninkaan jälkeen pataa sotamiehelle sekä poistin lännen viimeisenkin valtin. Puolustuksella on

yhteensä 13 ap:tä ja paras kotipelimahdollisuus tuntui olevan jatkaa ristiä ässälle.
Harmikseni kuningas ei ollut singelton
ja kun jatkoin ristisotamiehellä, Markku
puolusti hyvin lyömällä kuninkaan jälkeen ruutua katkaisten kiristysyhteyteni.
Jos hän olisi jatkanut ristiä, olisi voittanut
rouvalla tikin ja viimeinen valtti olisi kiristänyt Marttia punaisissa väreissä. Mitkä olisivat olleet kaksi kotipeliin johtavaa
linjaa? Jos olisin ottanut kolmannen valttikierroksen jälkeen vielä viimeisenkin
valtin, pelannut ristiä sotamiehelle ja jatkanut pienellä ristillä, olisi puolustus ollut
voimaton. Voin voittaa ruutujatkon pöytään kuninkaalla ja ristiässä kiristää länttä.
Toinen vaihtoehto olisi pelata kolmannen
valttikierroksen jälkeen ristiä sotamiehelle ja varastaa hertta käteen. Kun menen
ristiässällä pöytään, ei länsi halua sakata
mitään. Ruutusakauksella saan helpon kotipelin, kun taas herttasakauksen jälkeen
voin istuttaa lännen kiinni hertalla. Länsi
joutuu avaamaan ruutuvärin enkä menetä
tässä värissä tikkiä.
		

		
LOPPUTULOKSET			
pist
1
Antti Elsinen - Tiina Elsinen
2173
2
Matti Niemi - Jorma Valta
2071
3
Kauko Koistinen - Clas Nyberg
1994
4
Kari Noponen - Mikko Toivonen 1951
5
Kaj Sundsten - Pekka Uskali
1938
6
Pia Nurmi - Hulda Ahonen
1867
7
Matti Leino - Mikko Nieminen
1865
8
Lasse Utter - Ari Pöppönen
1858
9
Raimo Honkavuori - Ranan Rimon 1856
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%
60,9
58,0
55,9
54,6
54,3
52,3
52,2
52,0
52,0

MP
9.00
5.00
3.00
2.00
1.00
0.70
0.50
0.30
0.10

Hur bra är ert motspel?
Heinz Guthwert
”Journalist” är beteckningen på de utspelsteorier som i mitten av 1960-talet började florera i USA. Främst var det Jeff Rubens, en av medarbetarna i amerikanska
Bridge World, som inte alls var nöjd med
de klassiska utspelsreglerna.
Standardutspelen i vår moderna bridge
går långt tillbaka till whisten. På senare år
har allt flere toppar gått över till Rusinows
sekvensutspel, d.v.s. det nästhögsta kortet
i följd. Det finns emellertid många synpunkter på ämnet. Låt oss se hur det hela
fungerar. För det första förordar journalist
skilda utspel mot sang och färgspel

Utspel mot sang

För det mesta handlar motspelet i sang
om tempot. Det gäller att odla upp en
färg innan spelföraren hunnit godspela
sina stick. I och med utspelet har försvaret i gemen fått en tempovinst, som ibland uteblir, därför att man inte redan
från början sätter stöten mot spelförarens
ömma punkt. Många gånger får försvaret
en andra chans i och med att spelföraren
måste driva ut ett eller flera stoppkort och
då gällar det verkligen att försvaret hittar
det rätta motangreppet. Det är av största
vikt att man med sitt utspelskort verkligen
beskriver färgens utseende och längd. Det
gör journalist genom att använda följande
regler:
1. Utspelet av knekten förnekar högre
honnörer.
2. Utspel av tian visar en mellasekvens
med en högre honnör.
3. Utspel av nian visar i regel tian men

Heinz Guthwert
förnekar andra honnörer.
4. Utspel av kung eller dam är standard
och således inte Rusinow.
5. Utspel av ess kommenderar avblokering av partnerns honnör eller begär
längdmarkering, om partnern saknar honnör. Denna regel gäller inte när motparten
antytt en långfärg, då ett essutspel kan
vara alltsomoftast sökande.
6. Vid utspel av ett lågt kort gäller följande:
Från fyrkortsfärg spelar man ut enligt
12-regeln, d.v.s. tredje kortet uppifrån.
Från femkortsfärg spelar man ut efter
10-regeln, d.v.s. sitt lägsta kort. Från sexkortsfärg startar man med fjärde kortet uppifrån, d.v.s. enligt 11-regeln. I nästa rond
lägger man sitt näst lägsta kort.
Dessa fördelningsutspel har man under
en lång tid använt i Norge under benäm-
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ningen ”Vinjes utspel”.
Låt oss ta en titt på hur man tillämpar dessa regler i praktiskt spel.
♠K6
♥52
♦ D Kn 10 9 6
♣K986
♠ Kn 10 8 4
N
♥8643
W
E
♦EK
S
♣ 10 5 3
Utspel: hjärterknekt
Budgivning har gått:
SYD VÄST NORD ÖST
1 NT PASS 3 NT
PASS R.
Syds sangöppning visar 15–18 hp. Ni sitter på Östs plats och er partner spelar ut
hjärterknekt. Ni lägger sexan och Syd tar
för damen. Så följer rutertvå, sjuan kommer från Väst och damen från bordet. Ni
kommer in på kungen och frågan är vad
ni nu skall hitta på. Om ni och er partner
använder standardutspel, kan Västs hjärterknekt innebära såväl Kn-10-9-7 som
K-Kn-10-9-7. Detta gissningsmoment
undviker ni helt med journalist. Enligt regel 1 förnekar knektutspelet högre honnör i färgen. Ni vet således att Syd vunnit
första stick med ett kort i högen och att
han sitter kvar med både ess och kung.
Då finns följaktligen ingenting att hämta
i hjärter och ni vänder med spaderknekt.
Hela sitsen är den här:

♠K6
♥52
♦ D Kn 10 9 6
♣K986
♠E973
♠ Kn 10 8 4
N
♥ Kn 10 9 7
♥8643
W
E
♦743
♦
EK
S
♣ Kn 7
♣ 10 5 3
♠D52
♥EKD
♦852
♣ED42
Syd kryper på spaderknekt och det gör
Väst också. Bordets kung vinner och eftersom Syd bara har åtta stick att hämta,
behöver han utnyttja rutern för hemgången. Ni kommer in på ruteress, varefter
en spadervända ger straffen. Syd kunde
emellertid haft denna hand:
♠ E D 5 3  ♥ E D ♦ 8 5 2 ♣ E Kn 7 4 2
Hade Syd haft dessa kort, hade Väst spelat ut hjärtertian enligt regel 2. Ni har all
anledning att vända med hjärter så snart
ni kommer in och straffen är där.

♠ 10 7 3
♥ E K Kn 10 9
♦82
♣752

♠E4
♥75
♦ E 10 9 7 5
♣ D 10 9 6
W

N
S

E

Budgivningen har gått:
SYD VÄST NORD ÖST
1 NT PASS 3 NT
PASS R.
Syd har återigen öppnat med 1 sang,
15–18 hp. Ni sitter Väst och spelar ut
hjärteress. Öst lägger åttan och Syd trean.
Hur fortsätter ni? Enligt regel 5. har Öst
förnekat hjärterdam. Hans åtta är följaktligen en längdmarkering från udda antal.

10
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Syd är därmed prickad med hjärterdam
tredje (eller femte, vilket dock är högst
osannolikt). Er enda straffchans är nu att
öst har en ingång så han kan sätta Syds
hjärterdam på mellanhand. Ni skall alltså
skifta färg. Rutern måste Syd säkert gå på
själv och därmed skall ni vända med endera svarta färgen. Ni skall skifta till klöver
och inte till spader. Risken finns att Syd
har denna hand: ♠ K D Kn 2 ♥ D 6 3 ♦ K
D 6 ♣ K Kn 3
Vänder ni med spader, tar Syd raskt hem
sina nio stick. Den aktuella sitsen var
emellertid denna:
♠E4
♥75
♦ E 10 9 7 5
♣ D 10 9 6
♠ 10 7 3
♠D9862
♥ E K Kn 109 W N E ♥ 8 4 2
♦82
♦K4
S
♣752
♣ Kn 8 4
♠ K Kn 3
♥D63
♦ D Kn 6 3
♣EK3
Som ni räknat med klarar inte Syd hemgången utan ruterns hjälp. Ni hittade inte
någon ingång i klöver, men det gör ingenting. När Öst kommer in på ruterkung,
kommer hjärtervändan med två straff som
resultat.
♠K6
♥ 10 7
♦ K Kn 10 8 5
♣K972
♠ E 10 8
N
♥ D Kn 8 5
W
E
♦E74
S
♣ 10 8 4
Än en gång har Syd öppnat med 1 sang
och Nord har höjt till 3 sang. Er partner

Väst spelar ut spaderfyran och Syd har
nöjt sig med bordets sexa. Ni bestämmer
er för att gå upp med esset och Syd bidrar
med knekten. Vad gör ni nu? Returnerar
ni spader, i så fall tian, eller skiftar ni till
hjärter? Vad kan ni utläsa av Västs spaderfyra? Eftersom varken tvåan eller trean
synts till, kan Väst inte ha femkortsfärg.
Teoretiskt kan spaderfyran vara tredje
kortet uppifrån med fyrakortsfärg, men då
skulle färgens fördelning vara denna:
♠K6
♠9743
		

W

N
S

E

♠ E 10 8

♠ D Kn 5 2
Av flera skäl är denna fördelning högst
osannolik. Dels skulle Syd hittat på att
”falsecarda” med knekten för att slippa
hjärtervända och dels skulle Väst har dragit för bara fyra hackor. Har han inget bättre utspel än spader, borde han ha spelat ut
den neutrala sjuan. Eftersom inget av de
båda fallen är tillämpligt, bör hela kortsitsen vara ungefär denna:
♠K6
♥ 10 7
♦ K Kn 10 8 5
♣K972
♠975432
♠ E 10 8
N
♥964
♥ D Kn 8 5
W
E
♦6
♦E74
S
♣ D Kn 6
♣ 10 8 4
♠ D Kn
♥EK32
♦D932
♣E53
Vad ni bör utgå ifrån är att Väst spelat ut
från sexkortsfärg enligt 11-regeln. I andra
stick returnerar ni spadertio för att inte
blockera färgen. Ert motspel resulterar i
att Syd går två bet. Utan hjälp av journalist hade ni tvingats gissa. För Syd kunde
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mycket väl haft denna hand:
♠ D Kn 3 ♥ E 6 4 3 2 ♦ D 9 ♣ E D Kn
Har Syd den handen och ni fortsätter med
spader, klarar Syd lätt fem trick. Enligt
journalist hade Väst emellertid spelat ut
spadertvåan enligt 10-regeln. Detta föranleder er att efter spaderess vända med
hjärterfem. Nu hjälper det inte Syd att sig
gå upp med esset eller krypa. Vad han än
gör lägger Väst sin kung. När färgen är
öppnad, hämtar ni straffen, när ni kommer
in på ruteress.

Utspel mot färgkontrakt

När det gäller honnörutspel mot färgkontrakt, använder man sig av Rusinow, alltså
den nästhögsta honnören. I standardmetoden uppstår ofta tveksamhet, huruvida ett
kungutspel är från esset eller från damen.
Startar man med ett lågt kort, avser det
främst att visa längden. Därför använder
man sig även här av 10- och 12-regeln.
♠KD74
♥965
♦ D Kn 10 6
♣KD
♠92
N
♥ Kn 8 2
W
E
♦9874
S
♣E974

♠53
♥ A K 10 7
♦52
♣ 10 8 6 5 3

Så snart Väst tagit ut hjärteress, är försvaret lamslaget.
Med utspel enligt Rusinow vet ni som Öst
att Syd har damen såvida inte Väst skulle
råka ha alla tre topphonörerna. Ni lågmarkerar följaktligen, varefter Väst skiftar till
klöver. Den hjärtervända som följer efter
klöveress ger straffen. Skulle Väst spela ut
hjärterdam, blir läget ett helt annat. Bilden
bör då vara i stil med denna:

♠53
♥ K D 10 7
♦A52
♣ 10 8 6 3

Budgivningen har gått:
SYD VÄST NORD ÖST
1♠
PASS 2 NT
PASS
3♠
PASS 4♠
PASS R.
Väst spelar ut hjärterkung och låt oss anta
att ni använder er av standardutspel. Ni
sitter faktiskt i ett besvärligt läge. Väljer
ni att högmarkera för att få fortsättning
med färgen, är naturligtvis hela kortsitsen
denna:
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♠KD74
♥965
♦ D Kn 10 6
♣ KD
♠92
N
♥ Kn 8 2
W
E
♦
9874
S
♣E974
♠ E Kn 10 8 6
♥D43
♦EK3
♣ Kn 2

♠KD74
♥965
♦ D Kn 10 6
♣ KD
♠92
N
♥ Kn 8 2
W
E
♦
9874
S
♣E974
♠ E Kn 10 8 6
♥E43
♦K3
♣ Kn 5 2

Syd håller upp sitt ess i förhoppningen
om att Väst fruktar en Bath Coup och
inte vågar fortsätta med hjärter. Ni krossar Syds plan genom att högmarkera för
er knekt. När Väst fortsätter med hjärter i
andra stick, är straffen given.
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Tarjouspaneeli 1/10
Sue Bäckström

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty tiedot jaosta (kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet) sekä Sinun korttisi ja tarjoussarjan kulku.
Palauta vastauksesi 15.1.2010 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki. Sähköpostitse: sue.backstrom@pp.inet.fi

1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, parikilpailu
♠ - ♥ K J 10 9 6 5 ♦ K Q 4 2 ♣A K 10
Länsi
		

Pohjoinen
3♠

Itä
pass

Etelä
?

2. Jakaja Etelä, kaikki vaarassa, parik.
♠ A 8 3 ♥ 10 3 2 ♦A Q 9 8 4 ♣10 6
Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♦
1♥
pass

Etelä
pass
?

3. Jakaja Itä, P-E vaarassa, IMP
♠ K J 8 3 ♥ - ♦ A Q 10 8 ♣10 7 6 5 2
Länsi
		

Pohjoinen
1♦

Itä
1NT

Etelä
?

4. Jakaja Itä, P-E vaarassa, IMP
♠7 ♥Q 8 7 6 4 ♦Q 7 5 ♣ A 10 7 2
Länsi
3♦

Pohjoinen
4♦

Itä
pass

Etelä
?

5. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, parik.
♠ 3 ♥ K Q J 10 8 ♦ K 9 7 5 3 ♣A J
Länsi
2♠

Pohjoinen
pass

Itä
3NT

Etelä
?

6. Jakaja Itä, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A 9 4 2 ♥A J 10 9 8 ♦ - ♣ 9 7 6 3
Länsi Pohjoinen
			
1♠
2♣

Itä
1♦
2♠

Etelä
1♥
?

7. Jakaja Etelä, P-E vaarassa, parik.
♠K Q 9 ♥A J 10 ♦7 ♣A Q J 10 5 3
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♥
3♦

Etelä
1♣
?

8. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, IMP,
Mikä on lähtökorttisi?
♠ 10 7 2 ♥ K Q 8 7 5 3 ♦A 10 3 ♣9
Länsi Pohjoinen
			
2♣
pass
2NT
pass
pass
pass

Itä
1NT
2♥
3NT

Etelä
pass
pass
pass

HUOM:
Paneelissa käytettävä FEM-systeemi löytyy kokonaisuudessaan SBL:n sivuilta
Finnish Expert Methods kohdasta.
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SBL TIEDOTTAA:

Bridge Rally 2010
sarja uudistuu
Suurin muutos vuoden 2010 Rally-sarjaan tulee olemaan se,
että kilpailut pelataan tuplakilpailuina. Kilpailussa pelataan
yhtä aikaa sekä tasoitettu, että tasoittamaton kilpailu.
Kilpailumaksu on 20 € pelaajaa kohden.
Molemmista kilpailuista jaetaan palkinnot kolmelle
parhaalle ja mestaripisteet MP-taulukon mukaan.
Sijoittua voi molemmissa kilpailuissa.
Kilpailuihin on pakollinen ennakkoilmoittautuminen, sillä
kilpailunjohtaja sijoittaa pelaajat istumaan aloituspaikoille
niin, että vastustajien taso on kaikille
mahdollisimman tasainen.
Tasoituskaava säilyy samana kuin aiemminkin. Kokonaiskilpailu lasketaan vain tasoituksellisesta Rally-sarjasta ja
samaan tapaan kuin vuonna 2009. Tulos muodostuu siis
parhaista viidestä osakilpailun tuloksesta.
Jokaisesta pelimaksusta menee 2€ kokonaispottiin vuoden
2009 tapaan.
Osakilpailuja on tällä kertaa kahdeksan. Ensimmäinen kilpailu pelataan Turun Loppiaskisojen yhteydessä lauantaina
9.1.2010.
Muutoksen tavoitteena on ollut saada kilpailusta suurempi
ja pelaajaskaalaltaan laajempi.
Nyt kaikentasoiset pelaajat pääsevät tapaamaan toisiaan tasaväkisen kilpailun tiimellyksessä!
KAIKKI MUKAAN!
14
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TARJOUSPANEELI
3/09
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Itä, ei kukaan vaarassa, IMP
♠ A Q J 9 4 ♥ 8 ♦ A J 10 7 2 ♣ K J
Länsi Pohjoinen
			
pass
2♣
pass
2NT
Tarjous Pisteet
3NT 10
3 ♥   8
3♣
3
3♦
2
4♦
0

Itä
pass
pass
pass

Paneeli
5
3
1
1
0

Etelä
1♠
2♦
?

Lukijat
9
3
2
4
2

Kätemme on hyvä ja jaossa voi olla jopa
alavärislammi. Useimmiten kysymyksessä
on kuitenkin oikean täyspelin löytyminen.
Se voi olla joko 5♣, 5♦, 4♠ tai 3NT. Paneelienemmistö tyytyy arvaamaan oikean
loppusitoumuksen.
MÄKIKANGAS: 3NT. Suoraviivaisuus
kunniaan!
KARHULAHTI: 3NT. Itseäänkunnioittavan partnershipin kannattaa sopia
2NT merkitys 2/1 – sarjoissa. Itse pelaan
siten partnereiden kanssa, että 2NT on tpv
tällaisissa sarjoissa. FEMissä 2NT tarjous lupaa minimiluonteisen inviittikäden.
Käden pelivoima oikeuttaa täyspelin yrittämiseen.
ENGELBARTH: 3NT. Täyspeli pitää
tarjota ja tämä tuntuu parhaalta yritykseltä. 3♣ ei liene vaatimus. 4♦ ohittaa
vaarallisesti 3NT.
LAANEMÄE: 3NT. Miksi en aiemmin
hypännyt kolmeen ruutuun? Nyt minulla

ei ole muita vaihtoehtoja kuin hyväksyä
inviitti kolmella sangilla.
Siinä ja siinä. Ehkä 2½ ruutua olisi ollut
paras tarjouksemme toisella vuorolla.
PEKKINEN: 3NT. Kertoo voiman hyvin. Jako jää hiukan piiloon, mutta 3 D ei
ole vaatimus ja 5-2 padan hakeminenkin
vaikeaa.
Vain kolme panelistia valitsi mielestäni
parhaan vaihtoehdon, neljännen värin.
ANGERVO: 3♥. Odotan kuulevani
jotain mielenkiintoista. Meillä voi olla
vaikka alavärislammi. 3NT:hen en uskalla
pysähtyä vaan tarjoan vielä 4C.
VIITASALO: 3♥. Koska 3 ruutua ei
ole vaatimus, en voi tarjota sitä, vaikka
se näyttäisikin viidennen ruudun. 3 ristiä
puolestaan lupaisi aidon kolmen kortin
tuen, joten en voi tehdä sitäkään (3 ristiä
olisi vaatimus). 3 herttaa on neljäs väri ja
kertoo joko suunnilleen tämän tyyppisen
käden tai 6-4 pata-ruudun, koska herttaarvoilla voisin tarjota 3NT.
NYBERG: 3♥. Vaikea paikka, kun 2/1 ei
ole täyspelivaatimus. Meillä saattaa olla 6
♣/♦ korteissa, mutta en halua mennä kolmen sangin ohi tarjoamalla 4♣/♦. Kolme
herttaa jättää vielä kaikki ovet auki jatkotarjoamiselle. Passaan partnerin kolmeen
sangiin.
RUBINS: 3♦. Tarjoan kolmeen sangiin
4♣.
Vain jos partnerisi antaa sinulle mahdollisuuden siihen.
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2. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, IMP
♠ K 6 ♥ 9 7 2 ♦ 10 8 4 ♣ K 10 8 5 2
Länsi
1♠
pass

Pohjoinen
dbl
2♥

Tarjous Pisteet
3♥
10
2NT 8
4♥
4
Pass 0

Itä
pass
pass

Paneeli
5
3
2
0

Etelä
2♣
?

Lukijat
9
2
1
7

Partneri on luvannut vahvan käden ja
kätemme on täyspelivihjeen arvoinen.
Jos patakuningas muutettaisiin punaiseksi
kuninkaaksi, olisi suora hyppy neljään
herttaan itsestäänselvyys. Paneelienemmistö invitoi suoraviivaisesti korottamalla
herttaa, mutta tämä ei mielestäni ole paras
tapa edetä.
VIITASALO: 3♥. En olisi tässä tilanteessa, koska olisin tarjonnut 1NT edellisellä vuorollani. Korttini ovat liian hyvät
passaamiseen ja 2NT ei houkuttele, koska
minulla ei ole patapituutta, herttakuvaa
eikä pikatikkiä.
Yksi sangi oli tietenkin toinen vaihtoehto ensimmäisellä tarjouskierroksella.
Jos partnerilla olisi minimikahdennuskäsi ja vastustaja kilpailisi vielä kahdella
padalla, voitaisiin käsi kuvata hyvin kolmella ristillä.
NYBERG: 3♥. Koska patakuningas
voi olla arvoton kortti, en halua tarjota
suoraan 4H. Annan partnerille mahdollisuuden passata, jos hänellä on minimit.
ANGERVO: 3♥. Pitää vaihtoehdot
avoinna.
PEKKINEN: 3♥. 2NT kuvaisi ehkä
käden luonteen paremmin ja olisi kenties
oikeassa kädessä, mutta herttatuki on kerrottavana.
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Mielestäni inviitti kahdella sangilla on
parempi kuin herttakorotus. Vaikka meillä on kahdeksan kortin ylävärivaltti, voi
kolme sangia olla silti oikea loppusitoumus, jos ristivärimme toimii tikkivärinä.
Kaksi sangia jättää myös koko kolmen
tason auki partnerille, jos hän ottaa inviitin vastaan ja haluaa kuvata lisää kättään.
Yksi asia puhuu myös vahvasti sangitarjouksen puolesta. Jos partnerilla on jotain
patavoimaa, osaa hän arvostaa tätä paljon
paremmin. Esimerkiksi Qxx partnerin
kädessä, miltä se näyttää kolmen hertan
jälkeen? Täysin hukka-arvolta. Entäpä
kahden sangin jälkeen...?
ENGELBARTH: 2NT. Haluan suojella patakuningasta ja kertoa etten omista
ihan nollakättä. 3♥ on vaihtoehto, mutta
”haaavoittuvampi” tarjous em. syistä.
KARHULAHTI: 2NT. Vastoin tapojani
päädyn sangaamaan, vaikka kädessä onkin
kolmen kortin tuki partnerin värissä. Erittäin hyvä tehtävä. Kolme herttaa ja passikin ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.
Yksi asia puhuu kuitenkin kahta sangia
vastaan. Jos partneri passaa, olemme luutavasti väärässä sitoumuksessa. Tämän
vuoksi paras ratkaisu olisi ehkä tarjota
kaksi pataa. Jos partneri tarjoaa sangia,
nousee kätemme arvossa ja voisimme
hypätä neljään herttaan. Jos taas partneri
tarjoaa esimerkiksi kolme herttaa, pitäisi
tähän tyytyä passaamaan, kun patakuningas ammutaan lähdöstä alas.
SAASTAMOINEN: 4♥. 4♥ on pelikelpoinen sitoumus, vaikka partnerilla olisi
kortit Qxx,AQJxx,KQx,Ax, joilla hänen
olisi pitänyt tarjota 2H eikä kahdentaa.
Mielestäni partneri on tässä tarjoussarjassa luvannut tätä paremmat kortit. Jos
minulla olisi paremmat kortit (esim. patakuninkaan sijaan pataässä tai patakuninkaan sijaan pehmeät rouvat), tarjoaisin
ensin 2♠ ja vasta sitten 4♥.
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3. Jakaja Länsi, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ 7 6 5 2 ♥ K 10 ♦ K Q J 10 9 2 ♣ 7
Länsi
1♥

Pohjoinen
dbl

Tarjous Pisteet
5 ♦   10
4♠
8
DBL 6
3NT 3
3♠
0
4♦
0

Itä
3♥

Paneeli
3
3
3
1
0
0

Etelä
?

Lukijat
1
5
0
2
4
10

Parikilpailussa jako ei olisi ongelma.
Jako kuuluu meille eikä 600 viidestä ruudusta paljoa lohduta, kun valtaosa pareista
saa patatäyspelistä 620. Parikilpailussa
meillä ei olisi muuta mahdollisuutta kuin
tarjota neljä pataa pelonsekaisin tuntein.
IMP-laskennassa tilanne on toinen. Tehtävämme on löytää varmimmin kotiin
menevä täyspeli. Käsi on aivan liian pelivahva löysään kolmen padan tai neljän
ruudun tarjoukseen.
SAASTAMOINEN: 5♦. Vaikka haluaisinkin aina tarjota ylävärini, jos mulle on
edes joitain ylävärikortteja jaettu, joudun kuitenkin tällä kädellä tööttäämään
alaväritäyspelin. Onnellisia ne, jotka osaavat tarjota 4♠ silloin, kun se on oikein.
(Parikisassa tarjoaisin näillä korteilla
4♠.)
VIITASALO: 5♦. Partneri ei ole luvannut 4 kortin pataa ja oma patani ei ole riittävä 4-3-valttiin. En oikein voi myöskään
etsiä 4-4-pataosumaa, koska patapeli tulisi partnerin käteen ja herttakuninkaani
muuttuisi arvottomaksi. Käteni on liian
pelivoimainen velttoon 4 ruutuun.
Jos tietäisi vastassa olevan kroonisia ylitarjoajia, niin neljän ruudun tarjous voisi
onnistua. Kun vastapuoli kuitenkin tarjoaa

vielä neljä herttaa, voitaisiin jakautuma
kuvata hyvin neljällä padalla.
KARHULAHTI: 4♠. Onpa hankala
paikka. Jos vastustaja kahdentaa, niin
karkaan kyllä viiteen ruutuun.
MÄKIKANGAS: 4♠. Toivottavasti
tässä on jotain peliä ja toivottavasti tätä
saa pelata ilman kahdennusta. On sellainen fiilis, että vastustajien herttapelissä
voi hyvinkin olla 10-11 tikkiä...
Totta, jos jako on tuplafitti, niin täyspeli
voi mennä kotiin kummassakin suunnassa. Tässä on yksi lisäpointti, mikä tekee
viidestä ruudusta paremman tarjouksen
kuin neljä pataa. Jos lännellä on herttaristi kaksivärikäsi ja jako todellakin on
tuplafitti, hänellä on tilaisuus tarjota viisi
ristiä neljän padan jälkeen. Kynnys tarjota
viisi herttaa viiteen ruutuun on varmasti
korkeampi.
ENGELBARTH: DBL. Responsiivinen
luvaten patavärin. 4♣ korjaan ruutuun.
Suora hyppy 4♠ voi johtaa vaarallisille
teille. Osaako partneri jatkaa, jos hänellä
oli ylivahva käsi ja esimerkiksi vain 3-kortin pata.
Responsiivisessa kahdennuksessa on
yksi selkeä huono puoli. Jos patatäyspeli
on se, mihin meidän pitää päätyä, on sitoumuksen oltava tietenkin etelän kädessä.
LAANEMÄE: DBL. Näyttää neljän kortin padan.
ANGERVO: 3NT. Jos partnerilla ei
ole punaista ässää, niin siinä ollaan. Samalla 4♠ tai 5♦ voivat olla helppoja tähän
käteen.
Kolme sangia on melko usein oikea
ratkaisu. Jos partnerilla on kolmen kortin
(tai huono neljän kortin) pata ja ruutupelissä on kolme pintamenevää, voi sangissa
silti olla yhdeksän tikkiä. Olen hieman yllättynyt, kun kukaan muu panelisti ei maininnut tarjousta edes vaihtoehtona.
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4. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP
♠ K Q J 9 ♥ 7 3 ♦ K 10 8 7 5 ♣ Q 8
Länsi
3♣

Pohjoinen
3♥

Tarjous Pisteet
4♥
10
3♠
2
Pass 0
3NT 0
4♣
0

Itä
pass

Paneeli
9
1
0
0
0

Etelä
?

Lukijat
11
5
2
2
1

Lähes yksimielisesti paneeli korottaa neljään herttaan, myöntäen samalla,
että tarjous on “pienin paha”. Odotin,
että joku panelisti olisi pitänyt parhaana
tai edes maininnut kolme sangia vaihtoehtona. Tietenkin tämä valinta voi johtaa
naurettavaan katastrofiin, kun vastapuoli
kuorii seitsemän tikkiä kannelta kun herttatäyspeli oli seisova sitoumus. Mutta
hyvin usein kolme sangia on ainoa pelattava täyspeli, kun partnerilla on Ax, Axx
tai Kxx ristiä ja ruutu on tikkivärimme.
Ja vaikka lännellä olisikin AK kuudes tai
seitsemäs ristiä, lähtenee hän pienellä kun
uskottelemme hänelle, että kädessämme
on rouva kolmantena. Jos olen rehellinen, en tiedä uskaltaisinko tarjota kolme
sangia pelipöydässä, mutta kunniamaininta lukijavastaajille Pekka Ranta ja Juho
Granström, jotka ainoina valitsivat tämän
rohkean vaihtoehdon.
PEKKINEN: 4♥. Ei ideaalinen, mutta
joukkiksessa jotain on koitettava ja muissa tarjouksissa on aina heikkouksia.
KARHULAHTI: 4♥. Näyttäisi olevan
yhdeksän toimivaa pistettä kädessä. Partneri on tarjonnut vaarassa kolmen tason
välitarjouksen ja pelataan imp- kisaa.
Osoitetaan luottamusta partneriin ja ko-
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rotetaan täyspeliin.
Hieman ihmettelen, kun kukaan panelisti ei maininnut passaamista varteenotettavana vaihtoehtona. Partneri kuitenkin tarjoaa väliin avauskäden voimalla ja viiden
kortin värillä. Meillä ei ole avauskäden
voimaa ja vain kaksi hakkua tukea hänen
väriinsä. Ja herttaväri istuu useimmiten
pahasti vinossa lännen estoavauksen jälkeen.
RUBINS: 4♥. Muut tarjoukset ovat liian vaarallisia ja voivat johtaa vääriin
sitoumuksiin. Luultavasti 3♥ tai 3NT on
paras loppusitoumuksemme.
NYBERG: 4♥. Valttia saisi olla vähän
enemmän mutta tarjousvaihtoehdot ovat
vähissä. 3S on tietenkin oikea tarjous
silloin, kun partnerilla sattuu olemaan
neljän kortin pata.
LAANEMÄE: 4♥. And good luck, partner!
You may need it!
SAASTAMOINEN: 4♥. Sori partneri,
mutta jotain on pakko tarjota. Meillä voi
olla korteissa mikä muu tahansa täyspeli
tai jokin slammi, mutta tarjoustilaa ei ole.
Siksi kai noita estoavauksia tehdään.
MÄKIKANGAS: 4♥. Ainoa vaihtoehto. Heh, muut tarjoukset kerjäävät kutsuja raharobberille.
ENGELBARTH: 3♠. Mahdollinen 4-3
patavaltti voisi toimia aika hyvin ja en
ohita 3NT.
Ensimmäinen pointti on hyvä. Idällä
saattaa olla tukevasti herttaa niskassa ja
kahdennuksen jälkeen neljä herttaa saattaa olla hyvinkin kallista lystiä, kun taas
4-3 hyvälaatuista patavalttia on vaikeampi
kahdentaa. Mutta toisaalta, kolmen padan
tarjous johtaa aivan liian usein 4-2 valttiin, kun partneri paremman puutteessa
korottaa neljään pataan dubbeltonhertalla.
Ja jos partneri tarjoaa kolme sangia, on sitoumus luultavimmin väärässä kädessä.
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5. Jakaja Itä, P-E vaarassa, IMP
♠ A J 5 3 ♥ A J 10 7 4 ♦ A Q 8 2 ♣ Länsi Pohjoinen
			
2♣
pass
pass
2♦

Itä
1♣
pass
pass

Etelä
dbl
dbl
?

Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
Pass 10
5
9
2 ♥   6
2
5
3♦
3
2
2
3♣
2
1
3
Voiko partnerilla olla riittävästi kortteja,
että meillä voisi olla täyspeli jommassa
kummassa punaisessa värissä? Kun vastustajat eivät tarjoa tämän enempää, partnerilla lienee noin viiden arvopisteen käsi.
Ihanteellisessa tapauksessa tämä viisi pinnaa on punaisissa väreissä ja esim. kättä
xxx Qx Kxxxx xxx vastaan kumpikin
punainen täyspeli on hyvä sitoumus. Jos
herttamaski onnistuu ja molemmat punaiset värit ovat tasan, pitäisi meidän päätyä
seitsemään ruutuun! Mutta toisaalta, mitä
vähemmän voimaa ja mitä enemmän ristikuvia partnerilla on, sitä alemmaksi meidän pitäisi jäädä. Yksi asia puhuu myös
passaamisen puolesta. Kun vastapuoli ei
tarjoa tämän enempää, on luultavaa, että
partnerilla on neljä (tai jopa viisi) ristikorttia, minkä vuoksi punaisia pituuksia
hänelle ei liiemmälti mahdu.
ENGELBARTH: Pass. Partneri on kuullut, että minulla on vahva käsi, mutta ei
pystynyt parempaan.
VIITASALO: Pass. Minulla on suunnilleen ne kortit, jotka olen kertonutkin, ja
partneri ei ole innostunut. Kaikki maskit
eivät luultavasti käy, koska takaakin on
tarjottu, ja partneri ei välttämättä pääse
ristilähdön jälkeen kiinni vetämään niitä
BRIDGELEHTI

käyviäkään. Partnerilla on tyypillisesti
3-2-4-4 ja ehkä yksi arvokortti; meillä on
tuskin mitään merkittävää tässä jaossa.
LAANEMÄE: Pass. Kun partneri ei
pystynyt kilpailemaan kahden ristin
päälle vapaaehtoisesti, meillä tuskin lienee täyspeliä.
SAASTAMOINEN: Pass. Onko tämä
tehtävä jokin vitsi? Jotta korteissa
olisi hyvä 5♦, olisi partnerilla oltava
kortit luokkaa xx,Qx,Kxxxx,xxxx tai
Qx,xx,Kxxxx,xxxx. Onneksi olkoon yrityksestä, mutta mikäli partnerilla onkin kortit xxx,xx,xxxx,Kxxx ja vastustaja sivaltaa
meidän 3♦, merkitään vastustajien sarakkeeseen helposti mukavat 500, 800 tai
1100.
On todella ilahduttavaa, että paneelistamme löytyy niin vankkaa tarjousteorian
tuntemusta, että tämäntasoinen tehtävä
voidaan kuitata vitsikkään helppona.
Toisaalta olen hieman kateellinen siitä,
ettei oma bridgellinen näkemykseni tule
koskaan olemaan näin korkealla tasolla.
Minä kun näin tässä ongelman ja jouduin
todella pitkään miettimään, ennen kuin
pääsin samaan ratkaisuun.
RUBINS: 2♥. Vaatimus. Jos partnerilla
on herttatuki, meillä on hyvät mahdollisuudet täyspeliin. Muuten vaikuttaisi siltä,
että kolme ruutua on viimeinen kotipeli.
NYBERG: 2♥. Toinen vaihtoehto olisi
3♦. Pass on poissuljettu vaihtoehto, koska
se on luonteeni vastaista.
Jos täyspeliä haetaan, niin meillä on
kaksi tapaa edetä, kaksi herttaa tai kolme
ruutua. Kahden hertan huono puoli on se,
että partneri passaa lyhyellä hertalla ja viiden kortin ruudulla ja olemme vaihtaneet
kotipelistä pietipeliin. Kolme ruutua taas
varmasti kadottaa mahdollisen 5-3 herttavaltin.
PEKKINEN: 3♦. Käteni on pelivahva,
jos partnerillla on 5-6 ruutua niin...
Jatkuu sivulla 22
6/09
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Julnötter
med

Heinz Guthwert
1. Öst giv, alla i zonen.
♠ Kn 9 3 2
♥E2
♦K87
♣ E D Kn 9
W

N
S

nian. Syd tar för esset och fortsätter med
hjärteress, hjärterdam. Öst bekänner på
den första trumfen, men sakar klövernio
(lågmarkering), när ni kommer in på hjärterkung. Vad vänder ni med nu?

E

♠ E D 10 8 6
♥K74
♦92
♣ 10 5 2
SYD VÄST NORD ÖST
1♥
1 ♠ PASS 4 ♠
P.R.
Väst spelar ut hjärternio, enligt 10-12 -regeln (högsta från två, lägsta från tre). Hur
lägger ni upp spelföringen?
2. Väst giv, alla i zonen.
♠KD43
♥65
♦ 10 5 4 2
♣ Kn 4 2
♠ Kn 10 2
N
♥K9
W
E
♦K963
S
♣ED65
SYD VÄST NORD ÖST
1♦
PASS PASS
4 ♥ P.R.
Ni spelar ut spaderknekt och när bordet
lägger trean, lågmarkerar partnern med
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3. Syd giv, ingen i zonen.
♠ Kn 5
♥65
♦ E 10 8 6 4 3
♣975
♠3
N
♥ E 10 8 4 3
W
E
♦975
S
♣ D 10 8 2
SYD VÄST NORD ÖST
2 ♣ PASS 2 ♦
PASS
2 ♠ PASS 3 ♦
PASS
3 ♥ PASS 3 ♠
PASS
4 NT PASS 5 ♦
PASS
6 ♠ P.R.
Syds öppningsbud var enda krav, och
2 ruter förnekade tre kontroller (ess=2,
kung=1). Fyra naturliga bud följde, och
sedan frågade Syd efter ess och bjöd slam
när Nord visade ett ess.
Väst spelar ut ruterkung till esset, då ni
lågmarkerar med nian och Syd bekänner
med tvåan. Så följer hjärterfem: fyra,
kung och tvåa. På hjärterdam bekänner
Väst med nian och ni kommer in på esset.
Hur tänker ni fortsätta försvaret?
Vi ser på lösningarna i nästa nummer.

BRIDGELEHTI 6/09

Pörssiklubin
100v
juhlakilpailut
13.3.2010
alkaen klo 11.00

Pelipaikka:
		
Helsingin Pörssitalo, Fabianinkatu 14 A
Peli-ohjelma:
		
Tervetuliaiscocktail
		
11.00-14.00
kierrokset 1-5
		
14.00-14.30
kevyt lounas
		
14.30-19.00
kierrokset 6-12
		
20.00- 		
illallinen ja palkintojenjako
Pelimaksu:
		
100€/pelaaja
		
sisältäen ruokailut ja tervetuliaiscocktailin
Palkinnot:
		
1. 2 x 1000€
		
2. 2 x 500€
		
10 parasta paria palkitaan
		
Lisäksi runsaasti erikoispalkintoja
Majoitustarjous Hotelli Kämpissä erikoishintaan, kannattaa kokeilla! Myös Rivoli Jardin hotellista majoittaa erikoishintaan: 2hh 137€/yö. Juhlakilpailuun osallistuu useiden ulkomaalaisten veljesklubien pelaajia.
Tule sinäkin mukaan juhlimaan!
Huom: Dress Code
BRIDGELEHTI 6/09
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6. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, parikilpailu
♠ A J 7 ♥ - ♦ K J 10 7 3 2 ♣ A J 10 2
Länsi

Pohjoinen

Tarjous Pisteet
DBL 10
5♦
5
Pass 2
4NT 0

Itä
4♥

Paneeli
7
2
1
0

Etelä
?

Lukijat
17
1
3
2

Neljä vaihtoehtoa: DBL, 5D, 4NT tai
pass. Tarjoussarjaan osallistuminen saattaa merkitä rumaa kahdennettua pietipeliä,
minkä vuoksi IMP-kilpailussa passaaminen lienee viisainta. Kaksinumeroisen
IMP-tappiolukeman paikkaaminen ei
ole helppo tehtävä. Nyt kuitenkin kysymyksessä on parikilpailu ja yksi satunnainen 10% kuittaantuu sillä, kun saadaan
kolme kertaa 65%. Paneelin selkeä enemmistö valitsee kahdennuksen, mikä on tietenkin kaikkein joustavin valinta.
RUBINS: DBL. Joustavin ratkaisu.
Voin pelata mikä tahansa väri valttina ja
puolustusvoimaa löytyy myös.
SAASTAMOINEN: DBL. Huonot on,
mutta jotain tarttis tehrä näilläkin. Parikilpailussa on helpompaa tarjota, koska -1100 on vaan yksi jako. Toivottavasti
partnerilla on riittävästi patoja, jos hän
päättää niitä tarjota.
MÄKIKANGAS: DBL. Joustavin.
Toinen vaihtoehto 5♦.
Kahdennus on joustava tarjous, joka
antaa partnerille optiot joko puolustamiseen tai värinsä tarjoamiseen. Valitettavasti partneri kuitenkin valitsee hyvin
usein väärän option. Hän passaa kaikilla
tasaisehkoilla käsillä ilman pataväriä, jolloin viisi ruutua oli luultavimmin oikea
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loppusitoumus. Jos taas partnerilla on
neljä korttia pataa, päädymme pelaamaan
patatäyspeliä kun paras sitoumuksemme
olisi ehkä ollut viisi alaväriä (tai neljä
herttaa kahdennettuna).
KARHULAHTI: DBL. Onpa vaikea
paikka. Passaan partnerin tarjoamaan
neljään pataan ilman kahdennusta. Jos
alavärit olisivat toisin päin niin tarjoaisin
varmaan 4NT.
Entäpä jos neljä pataa kahdennetaan?
Taas ollaan vaikeassa paikassa. Jos kahdennus perustui patoihin, olisi syytä karata, mutta millä tavalla? Jos taas kahdennus perustui siihen, että partnerilla on
nollakäsi, mutta kuusi korttia pataa, olisi
syytä passata.
ENGELBARTH: DBL. En oikein näe
mitään muuta tarjousta mahdollisena.
VIITASALO: DBL. Parikilpailussa
käteni on liian vahva passaamiseen. Ilmaisukahdennus on joustavin tarjous.
Joukkuekilpailussa valinta passin ja kahdennuksen välillä olisi vaikeampi.
ANGERVO: 5♦. Urheilullinen tarjous,
mutta jotain on köyhän yritettävä.
Jos kysymyksessä olisi IMP-laskenta ja
pass olisi poissuljettu, niin 5D olisi mielestäni paras tarjous. Mutta parikilpailussa
5-3 (tai onnistuvan 4-3) patafitin menettäminen maksaa liikaa.
PEKKINEN: 5♦. Arvaa tässä jotain jos donkkaan, niin mitä nyt ensinnä lähden...
LAANEMÄE: Pass. Tässä voi saada
topin tai nollan sekä tarjoamalla että passaamalla. En todellakaan halua antaa 800
vastustajille, joten passaan.
Pass voi olla oikein vain tarjouskilpailussa tai screenien kanssa pelattaessa. Paikka
on vaikea ja passaamista edeltää varmasti
pitkä miettiminen. Tällöin suljemme partnerin suun, jos hän olisi mahdollisesti balansoimassa rajatapauskädellä.
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7. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ 10 9 6 ♥ 9 7 3 ♦ A Q 6 ♣ K 10 8 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♦
2♥

Tarjous Pisteet
2♠
10
3♦
7
3NT 2
4♦
2
3♣
0
2NT 0
Pass 0

Itä
pass
pass

Paneeli
4
4
1
1
0
0
0

Etelä
1NT
?

Lukijat
1
4
1
0
9
4
2

NYBERG: 2♠. En tiedä mitä 2♠ on
FEM:n mukaan mutta toivon lupaavani
hyvät kortit ilman sopivaa luonnollista
tarjousta. Mielestäni 3♦ on liian vaisu
tarjous.
ANGERVO: 2♠. Toivottavasti se ymmärretään kysyväksi eikä kertovaksi. 4
kortin ylävärithän olen jo kieltänyt, joten
minulla täytyy olla pituuksia alaväreissä.
Pituutta olet luvannut lähinnä ristissä,
koska ruututuella olisimme korottaneet.
ENGELBARTH: 2♠. 2♥ lienee kierrosvaatimus. Tarjoukseni kertoo tarkasti ottaen maksimin ja patahollin. Muilla tarjouksilla on vaikea näyttää tätä maksimia,
joten nyt taidan ”valehdella” vähiten.
Tarjousvalinta on mielestäni selvästi
paras, mutta olen eri mieltä perustelujesi
kanssa. Yksi sangi lupasi käytännössä ristivärin, partneri on kertonut punaiset värit,
jolloin kaksi pataa on lähinnä “neljäs väri”
-tyyppinen tarjous. Ja tämähän ei lupaa
pitoa, vaan on pikemminkin huolissaan
värin kestävyydestä sangipelissä.
VIITASALO: 2♠. Partnerin reversen
jälkeen käteni on erinomainen. Ainoa
vaatimustarjous alle 3 sangin on 2 pataa,

joka kertoo pelkästään sen, että käteni
kasvoi. En halua hypätä 3 sangiin, koska
partnerilla voi olla singeltonpata. Kahteen
pataan partneri voi rauhassa kertoa lopun jakaumansa, jonka jälkeen pääsemme
todennäköisesti aika hyvään täyspeliin.
Ulkomaiset vieraamme ovat sitä mieltä,
että kolme ruutua on vaatimus. Kun ensi
keväänä pelaan Tiitin kanssa taas Eestin joukkuemestaruuskisaa, pitänee tämä
paikka sopia ennen sitä...
LAANEMÄE: 3♦. Kertoo maksimikäden ja hakee parasta täyspeliä.
RUBINS: 3♦. Luonnollinen vaatimus.
Hakee parasta täyspeliä, jopa slammi on
mahdollinen.
SAASTAMOINEN: 3♦. Onko nää hyvät vai huonot? Onko partnerin kanssa
sopimusta? Onko sopimusta esim. Lebensohl-tyyppisistä jatkotarjouksista vai ei?
Olisiko vastaajan 3♣ hyvät vai huonot?
Onko 2♠ hyvä korotus ruutuvalttina vai
lupaako se voimaa padassa? Olisi hyvä,
jos olisi tämäkin tilanne sovittu. Nyt tarjoan 3♦, enkä ole tyytyväinen tarjoukseeni.
En näe mitään syytäkään olla tyytyväinen tähän valintaan.
MÄKIKANGAS: 3NT. Tehtävässä (tai
systeemi prujuissa) pitäisi olla mainittu,
jos 2♠ lupaisi hyvät kortit kertomatta
padoista mitään. Toivoisin, että jatkossa
tämä kuuluisi systeemiin.
Kaksi pataa kertoen hyvät kortit pyytäen
avaajaa kertomaan lisää kädestään ei kuulu systeemiin. Se kuuluu hyvään tarjoustekniikkaan.
PEKKINEN: 4♦. Tässä olisi hyvä, jos
3♦olisi vaatimus, mutta nyt kaikissa muissa tarjouksissa (2♠, 3♣, 3♥) on vaarana,
että partneri ei käsitä kättäni.
Nyt kuitenkin on vaarana, että partneri
ei käsitä tarjoustasi, kun 3NT oli oikea
täyspeli.
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8. Jakaja Länsi, Itä-Länsi vaarassa, IMP
♠765 ♥973♦AKQJ ♣K62
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
pass
1♠
pass
2♦
2♥
pass
pass
?
Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
2♠
10
3
5
DBL 8
3
3
4♠
4
2
2
3♠
2
1
5
3♥
2
1
8
Partneri on avannut ja meillä on
avauskäden voima. Lännen tarjoamisen
jälkeen meidän pitäisi kuitenkin olla hyvin varovaisia. Hän on passannut pohjille,
mutta toisella vuorolla tarjoaa väliin huonoissa vyöhykkeissä vastustajan 2-yli-1
vastauksen jälkeen. Jos länsi on järjissään,
pitää hänellä olla luokkaa 6-5 herttaristikäsi. Jos meillä sattuisi olemaan 5-3
patavaltti, niin on turha odottaa tässä
värissä ystävällisiä sitsejä. Samasta syystä sangitäyspeli lienee toivoton tehtävä.
Mielestäni tässä on vain kaksi mahdollista
tarjousvaihtoehtoa - 2♠ ja DBL. Kahdennus on hieman vaarallinen valinta IMPkilpailussa. Partneri jättää kahdennuksen
voimaan tasaisilla käsillä ja vaikka meillä
on selkeä pisteylivoima, merkitään vastustajien sarakkeeseen silloin tällöin ruma
lukema 670. Useimmiten toki saamme yhden pietin ja 200.
LAANEMÄE: 2♠. Oletan partnerilla
olevan tasaisen minimikäden ja neljä tai
viisi korttia pataa. Koska minulla ei ole
paljoa lisättävää kahden ruudun tarjoukseeni, pitäisi tämän olla riittävä.
ENGELBARTH: 2♠. Ruutuväriin keskittyneet pisteet antavat kädestä vahvemman kuvan kuin se todellisuudessa on.
VIITASALO: DBL. Koska 2/1 on vaa-
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timus kahteen avausväriä, partnerin pass
on vaatimus luvaten yleensä 5233-tyyppisen käden. Kahdennus tästä positiosta
on kilpaileva pyytäen partneria tekemään
jonkin älykkään ratkaisun, joka voi olla
vaikkapa rankaisupassi mutta yleensä
kuitenkin 2 pataa. Vaihtoehtoinen tarjous
olisi 3 herttaa mutta en oikein halua tehdä
sitä tällä jakaumalla ja näillä ylävärikorteilla. Jos länsi ei ole värisokea, hänellä
on varmasti aika massiivinen kaksivärikäsi, joka ei sopinut mihinkään avaukseen.
Pidän kuitenkin mahdollisena sitä, että
partnerilla on kolmen kortin hertta ja
pystymme tekemään pelinviejästä valttimatin ennen kuin sivuväri (risti) kasvaa.
Tarjoussarja indikoi myös sitä, että pata
on vinossa joten puolustaminen saattaa
tuottaa joskus 200 pietipelin tilalle.
SAASTAMOINEN: DBL. Partnerilla
ei ollut ruututukea eikä riittävän hyvää pataa, jotta olisi voinut sitä tarjota
uudelleen. Vaikka partneri ei kahdentanut 2H:aa, sen puolustaminen saattaa
silti olla meidän paras peli. Jos partneri
jatkaa, toki tällöin löydetään täyspeli,
mutta mikäli partneri passaa, saattaa olla,
että löysimme oikean osasitoumuksen.
Joskus +200 riittää hyvään merkintään.
PEKKINEN: 4♠. Ei kikkailuja - tarjotaan mikä tuntuu parhaalta peliltä.
MÄKIKANGAS: 4♠. Lännellä on
yleensä paljon jakaumaa kun tarjoaa tuollalailla. Lopetan setin suoraviivaisella
tarjouksella vaikka vinositsejä on ilmassa.
Heh, ehkä tämä tarjous poikii kutsuja raharobberille?
Voit olla varma, ja isoin panoksin!
NYBERG: 3♠. Kolmen kortin pata ja
täyspelivaatimus.
KARHULAHTI: 3♥. Neljän kortin ylävärisysteemi ei ole minun mieleeni.
Partnerin kolmeen sangiin passaan, ja
kaikkeen muuhun tarjoan neljä pataa.
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PANEELI 3/09
Jussi Angervo
Kari Engelbarth
Arttu Karhulahti
Tiit Laanemäe (EST)
Kari Mäkikangas
Clas Nyberg
Markku Pekkinen
Karlis Rubins (LAT)
Mauri Saastamoinen
Pekka Viitasalo

1
3♥
3NT
3NT
3NT
3NT
3♥
3NT
3♦
3♣
3♥

2
3♥
2NT
2NT
3♥
4♥
3♥
3♥
2NT
4♥
3♥

Paneelin suosikki
		
Lukijoiden suosikki
		

3NT 3♥

3
3NT
DBL
4♠
DBL
4♠
4♠
5♦
DBL
5♦
5♦

4
4♥
3♠
4♥
4♥
4♥
4♥
4♥
4♥
4♥
4♥

3kpl 4♥

5
3♣
Pass
Pass
Pass
3♦
2♥
3♦
2♥
Pass
Pass

6
5♦
DBL
DBL
Pass
DBL
DBL
5♦
DBL
DBL
DBL

7
2♠
2♠
3♦
3♦
3NT
2♠
4♦
3♦
3♦
2♠

Pass DBL 2♠/ 3♦ X/2♠

3NT 3♥ 4♦
4♥ Pass DBL 3♣
							

LUKIJAKILPAILUN
PARHAAT
1. Matti Niemi			
67
2. Pasi Kattilakoski		
60
3. Björn-Olof Lindholm 51
4. Mauri Laasonen		
50
5. Juha Hämäläinen/Jussi
Kurkikangas		
47
7. Juho Granström		
45
8. Jari Kemppainen		
44
9. Matti Rosen			
39
10. Pekka Ranta		
38
11. Jyrki Hakala/ Vesa Viirelä/
Marko Yltiö		
36
12. Harry v.Haartman/
Hermanni Huhtamäki 35
12. Jonna Kaminen/Aimo
Salmi			
32

8
2♠
2♠
3♥
2♠
4♠
3♠
4♠
DBL
DBL
DBL

3♥		

LUKIJAKILPAILUN
TULOKSET 2009
1. Matti Niemi 			
178
2. Juha Hämäläinen		
150
3. Björn-Olof Lindholm 143
4. Jari Kemppainen 		
122
5. Aimo Salmi			
116
6. Pasi Kattilakoski		
108
7. Jyrki Hakala		
106
8. Matti Rosen			
104
9. Juho Granström 		
102
10. Pekka Ranta		
100
11. Jussi Kurkikangas
88
12. Harry V. Haartman/ Vesa
Viirelä			
85
14. Jorma Isaksson		
80
15. Paula Nurmi		
68
16. Teuvo Kärnä		
64
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Turun bridgekerhon
perinteikkäät loppiaiskisat
7.1 .– 10.1.2010
Torstai 7.1. klo 18.00		
Kansallinen palvelutalo 		
Ruohonpääntie 27
Perjantai 8.1. klo 18.00		
Kansallinen palvelutalo		
Perjantai 8.1. klo 18.15		
					
Lauantai 9.1. klo 11.00
Kongressikeskus Linnasmäki
Lustokatu 7
Sunnuntai 10.1. klo 10.00		
Kansallinen palvelutalo 		

MP-IMP-cross
13 €/henkilö
MP-mixed
12 €/henkilö
Sivuparikilpailu (MP)
12 €/henkilö
Bridge RallyI-Einari Cup MP*
20 €/henkilö
MP-joukkuekilpailu
60 €/joukkue

*Rally-kilpailut ovat vuonna 2010 tuplakilpailuja, joissa on kaksi tuloslistaa, tasoitettu ja tasoittamaton. Kilpailussa jaetaan kahdet MP-pisteet taulukon mukaan.
Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan.
Huom! Juniorit pääsevät kaikkiin kilpailuihin ilmaiseksi.
Kilpailunjohtajana Kati Sandström
KAIKKIIN KILPAILUIHIN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: Rallyyn/
Einari-cupiin viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä klo 15.00 ja muihin kilpailuihin kilpailua edeltävänä päivänä klo 20.00 mennessä Bilboon tai puh:
040-526 5611 tai sähköpostitse: katarina.sandstrom@novia.fi
Ajo-ohje Linnasmäkeen: http://www.tk-opisto.fi
Majoitus Kongressikeskus Linnasmäessä: 2 hengen hotellihuone 71 €/vrk,
1 hengen hotellihuone 55 €/vrk, 2 hengen asuntolahuone 64 €/vrk
Hintaan sisältyy aamiainen. Majoitusvaraukset 22.12.2009 mennessä:
info.tko@tk-opisto.fi, puh: 02-4123 500 tai www.linnasmäki.fi

♠ ♥ ♦ ♣    TERVETULOA! ♠ ♥ ♦ ♣
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Arbetet Pålan
adlar
mannen
af sky

				

Pålan steg upp från frukostbordet i samma stund som klockan slog elva. Fint att
klockan var så lite, nu skulle han ta itu
med en massa ogjort arbete. Medan han
borstade tänderna gjorde han upp en mental arbetslista. Efter tandborstning och
påklädning kom han dock att tänka på sin
dotters kloka ord: ” Det bästa sättet att
börja arbetsdagen är att ta en paus”. Pålan
slog sig lättad ned i soffan och betraktade
den enorma högen på soffbordet: olästa
dags-, lokal- och reklamtidningar, programblad, tennistidningar, frågeformulär,
broschyrer, bridgeprotokoll, insamlingslistor, bruksanvisningar, gamla julkort etc
etc. Han stack på måfå in handen i bottnen
av högen och drog ut ett gammalt teaterprogram, Spelman på taket, som gavs på
sommarteatern utanför Raseborgs ruiner i
mitten av 80-talet. I rollerna fanns bland
annat Tapio Laasonen, Sjutte Björklund
och Göran Wadenström. Samma personer innehade också viktiga roller på samma teater två decennier senare. När han
bläddrade vidare föll en gammal amerikansk bridgetidning på golvet. Pålan började ivrigt studera innehållet.
När Åbo domkyrkas klocka slog sina
tolv slag i radion hade Pålan kommit fram
till en artikel med rubriken ”The teacher
learns a lesson” av Steve Becker (son till
B. J. Becker). Lektionens diagram såg ut
så här:

		
♠8742
		
♥63
		
♦AKQ52
		
♣76
♠ K J 9 5		
♠Q6
♥ J 9 4 		 N
♥ Q 10 8 7
W
E
♦ 10 6
♦J974
S
♣ Q J 10 8
♣932
		
♠ A 10 3
		
♥AK52
		
♦83
		
♣AK54
Becker hade i likhet med många andra
bridgelärare använt det här exemplet i
åratal. Kontraktet är 3NT med kl Q i utspel.
Spelets finess är att genast ge bort ett ruterstick för att sedan få ihop nio stick med
ruterfördelningen 4-2. Är man glupsk och
spelar ruter från toppen får man en straff.
En nyttig lektion kring temat snålhet och
vishet. Given hade förekommit på flera
hundra kurser och resultatet hade ibland
varit hemgång, men oftast hade det blivit
en bet. Ett utmärkt läroexempel; lättbegripligt, förutsebart och pålitligt som en
gammal vakthund. Men också vakthundar
kan ha sina brister och svaga ögonblick.
Det här ögonblicket kom på fortsättningskurs ZX491B, nivå 2. Nord-Syd bjöd
3NT och Väst spelade ut kl.Q. Syd vann
föga oväntat med kl.K och spelade totalt
oväntat sp.3 till sp.5, sp.7 och sp.Q, varefter Öst fortsatte i klöver. Syd duckade och
släppte också följande klöver så att han
blev sittande med kl.A blankt. Efter att ha
fått sina två klöverstick såg Väst ingen anledning att fortsätta i färgen utan lade sp.K
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på bordet som han fick för. Försvaret hade
nu fått fyra stick och Syd kom härnäst in
på sp.A varefter läget var detta:
		
♠8
		
♥6
		
♦AKQ52
		
♣♠9
		
♠♥ J 9 4		N
♥ Q 10 8
W
E
♦ 10 6		 S
♦J974
♣ J			
♣		
♠		
♥AK52
		
♦83
		
♣A
Syd var nu inne och skulle ha resten. På
kl.A fick bordet saka en ruter och Öst måste kasta en hjärter för att bevaka ruterfärgen. Först nu började Syd intressera sig
för rutern och inkasserade A-K-Q.
Ni ser vad som hände med stackars Väst.
Han var tvungen att hålla koll på bordets
sp.8 och måste avstå från en hjärter. Syd
tog därefter de tre sista sticken med hj.
A-K-5. Inte så dumt av en orutinerad spelare att prestera en dubbelsidig skvis med
tempoväxling.
Pålan skrattade gott och skulle ta itu med
sin arbetslista, men konstaterade att det
blivit dags för lunch. Det fick bli resterna av föregående dygns nattmat; Janssons
frestelse och Pålan sände en vänlig tanke
till sin studiekamrat Barbro Appelqvist.
Ett ögonblick övervägde Pålan om han
skulle ta en pärla i form av dansk akvavit,
men sedan visade han viljestyrka och valde vichyvatten. Mätt och belåten tittade
han på klockan och konstaterade att posten borde ha kommit. Vilken lyckodag!
Ingen reklam, inga räkningar bara Bridgelehti 4-5 2009. Det första dubbelnumret
under tidningens 40-åriga historia. Varför
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det kallades dubbelnummer förstod Pålan
inte. Där fanns ingenting annat dubbelt än
det finska medaljregnet i NM på hemmaplan. (Vart tog förresten seniorernas medalj
vägen? Det måste ju ha kommit en där
också eftersom det bara var två eller tre
lag med beroende på om man räknade Estland till Norden eller inte).
Väl framme vid sidan 50 fick de läsare
som räknade sig till kategorin mindre erfarna spelare, genom att täcka över svaren
med en papperslapp, öva sig på följande:
		
♠QJ
		
♥AQ2
		
♦ A 10 8 7 4
		
♣752
♠ 9 4 2		
♠86
N
♥ 10 8 4		
♥KJ95
W
E
♦ K J 2		 S
♦Q953
♣KQJ4
♣ 10 9 8
		
♠ A K 10 7 5 3
		
♥763
		
♦6
		
♣A63
Kontraktet var 4 sp och utspelet kl. K.
Bridge Movie Director (BMD) uppmanade oss att ta kl. A, spela rut. A och ruter
stöld, spader till Q och ruterstöld, spader
till J och ruterstöld samt trumfa ut varefter
läget torde ha blivit detta:
		
♠		
♥AQ2
		
♦ 10
		
♣7
♠ -			
♠♥ 10 8		N
♥KJ9
W
E
♦ -			S
♦♣QJ4
♣98
		
♠		
♥763
		
♦		
♣63
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So far so good, men av någon oförklarlig
anledning tyckte BMD att man nu skulle
spela hjärter till mask med damen. Vi ser
vad som händer: Öst vinner med hjärterkung och sedan tar försvaret tre klöverstick och det hela slutar med en straff. På
den sista klövern har bordet dessutom det
tvivelaktiga nöjet att välja mellan att saka
bort hjärteräss eller den med möda etablerade femte rutern. BMD hade säkert räknat ut att det var bättre att saka rutern, men
straffen var redan ett faktum.
I inledningen säger BMD att 4 sp är det

		

enda alternativet. Visst är det ju hemma
utan den idiotiska hjärtermasken,men
skulle rutern ha suttit 5-2 är 4sp bet medan
3NT alltid går hem om det inte kommer
klöver ut och spadern sitter 5-0.
Nåväl, glad och nöjd över att i andanom
ha tryckt dit BMD steg Pålan upp och
sträckte på sig för att börja arbeta. Men
ack o ve, klockan hade blivit så mycket att
det var hög tid att börja laga middag för att
komma iväg till bridgeklubben i tid.

SBL TIEDOTTAA:

III AVOIN SWISS IMPS
SUOMENMESTARUUSKILPAILU
Järjestetään Bridge Areenalla Helsingissä
13.-14.2.2010
ennakkoilmoittautuminen
to 11.2.2010 mennessä Bilboon
ilmoittautuminen pelipaikalla
la viim. klo 10:45
pelit alkavat:
la 11:00
su 10:00
Pelimaksu: 70€ / pari
Osallistua voivat kaikki
WBF:n alaisten lajiliittojen jäsenet

TERVETULOA !
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Bridge Movie
Kauko Koistinen

Tämä artikkelisarja on tarkoitettu lähinnä vähemmän pelanneille kerhotason pelaajille.
Suurimman hyödyn saat, kun peität tekstin, ja luet eteenpäin vasta sen jälkeen, kun olet
mielestäsi keksinyt oikean vastauksen kuhunkin kysymykseen. Avuksi kannattaa ottaa
esim. jokin paperinpala, jolla voit peittää vastaukset.
Korttisi: ♠AKJ87♥65♦A82♣AQ3. Olet
etelä, jakajana, kaikki vaaravyöhykkeessä. Mitä tarjoat?
Yksi pata. Sinulla on lähes puolet koko
pakan arvopistevoimasta, mutta tämän
pääset näyttämään vasta seuraavalla vuorollasi. Tässä vaiheessa lupaat 13-21 pistettä ja vähintään neljä korttia pataa. Partnerisi tarjoaa kaksi pataa ja vastustajat
passaavat. Mitä nyt tarjoat?
Neljä pataa. Jos partnerillasi on aivan
minimikorotus, saatatte ajautua kireään
täyspeliin. Mutta näin pelivahvalla kädellä täyspelivihje olisi liian varovainen ratkaisu. Länsi aloittaa herttasotamiehellä.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

♠Q106542
♥Q42
♦Q3
♣86
W

N
S

E

♠AKJ87
♥65
♦A82
♣AQ3

Partnerilla on todella hieno valttituki,
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mutta muuten aivan minimikäsi. Kun pelinviejä pelaa valttisitoumusta, niin hän
tavallisesti laskee ensin menevät tikkinsä ja miettii miten niitä voidaan välttää.
Montako menevää voit laskea tässä patatäyspelissä?
Neljä. Kaksi herttaa, yksi ruutu ja yksi
risti. Kahta herttamenevää ei pysty millään välttämään ja yksi ruutukin on aina
menossa, mutta ristimenevästä voi päästä
kyllä eroon. Ristimaski on ensiksi mieleen
tuleva tapa. Jos pelinviejä jossain vaiheessa pelaa pöydästä ristiä käden rouvalle, ei
pelinviejä menetä tikkiä värissä, jos ristikuningas on idällä. On toinenkin mahdollinen tapa välttää ristimenevä. Mikä se
on?
Pelata kädestä ruutua kohti pöydän
rouvaa. Jos lännellä on ruutukuningas
ja hän voittaa tällä tikin, pelinviejä saa
myöhemmin ruuturouvalla tikin ja sakaa
lopuksi toisen pöydän ristihakuista käden
ruutuässälle. Jos taas länsi pelaa pienen
ruudun, voittaa pöydän rouva tikin eikä
pelinviejä menetä yhtään ruututikkiä. Palataanpa takaisin ensimmäiseen tikkiin.
Minkä kortit pelaat pöydästä?
Kakkosen. Tällä ei ole tosin paljoa merkitystä. Voit saada herttarouvalla tikin
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vain, jos idällä on AK-dubbelton. Mutta
vaikka saisit herttarouvalla myöhemmin
tikin, tämä ei auta sinua millään tavalla.
Voisit sakata kädestä yhden alavärikortin,
mutta sinulla olisi edelleenkin yhteensä
neljä menevää. Länsi voittaa ensimmäisen
tikin sotamiehellä ja jatkaa toiseen tikkiin
herttakympillä idän kuninkaalle. Kolmanteen tikkiin itä jatkaa herttaässällä. Minkä
kortin pelaat kädestäsi?
Korkean valtin. Valttisi ovat niin hyvät, että sinulla on varaa varastaa korkealla valtilla. Varkaus pienellä valtilla voi
kostautua, jos lännellä on J10-dubbelton
herttaa ja patayhdeksikkö. Tällä kertaa
länsi tunnustaa kolmanteen herttakierrokseen ja poistat seuraavaksi puolustuksen
valtit, mihin riittää yksi kierros. Nyt on
enää kysymys ristimenevän välttämisestä.
Pelaatko ensin ristiä rouvalle vai ruutua
rouvalle?
Ruutua rouvalle. Jos otat ensin ristimaskin ja tämä epäonnistuu, on sitoumus väistämättä pietissä, kun puolustukselle kuuluu vielä yksi ruututikki. Mutta jos pelaat
ensin ruutua rouvalle ja pahaksi onneksi
idällä on ruutukuningas, on sinulla vielä
mahdollisuus saada peli kotiin ristimaskin
avulla. Jos sinulla on kaksi kotipelimahdollisuutta, käytä ensin se, joka pieleen
mennessäänkin jättää oven auki toiseen,
ehkä onnistuvaan mahdollisuuteen. Ruutua rouvalle johtaa kotipeliin, kun koko
jako on:

		
♠ Q106542
		
♥ Q42
		
♦ Q3
		
♣ 86
♠ 9			
♠3
N
♥ J1093		
♥ AK87
W
E
♦ KJ94		 S
♦ 10765
♣ KJ92		
♣ 10754
		
♠ AKJ87
		
♥ 65
		
♦ A82
		
♣ AQ3
Sitoumus meni siis kotiin, kun ruutukuningas oli onnekkaasti lännen kädessä.
Oliko puolustus hyvä?
Ei. Idän pitää kääntää ristiä kolmanteen
tikkiin. Tämän jälkeen pelinviejä ei voi
välttää neljän tikin menetystä. Tilanne ei
ole kuitenkaan idälle selkeä. Herttajatko
johtaa pietiin, jos pelinviejällä on esim.
♠ KJ987 ♥ 653 ♦ AK ♣ AKJ.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ 76 ♥ A753 ♦ 765 ♣ Q753. Kaikki vaarattomassa partneri avaa yhdellä hertalla
ja pohjoinen kahdentaa. Mitä tarjoat?
Kaksi herttaa. Lupaat herttatuen ja 6-9
pistettä. Etelä tarjoaa kaksi pataa, länsi
passaa ja pohjoinen tarjoaa neljä herttaa.
Mitä nyt tarjoat?
Pass. Kysyt tarjoussarjan merkitystä ja
saat kuulla, että neljä herttaa on ns. Splinter-hyppy, luvaten lyhyen hertan (singelton tai renonssi) ja neljän kortin patatuen.
Älä kuitenkaan kahdenna, koska näin antaisit etelälle kaksi tarjousta mitä hänellä
ei muuten olisi käytössä; passin ja vastakahdennuksen. Kokeneet parit ovat sopineet näiden tarjousten merkitykset ja kahdennuksella vain auttaisit heitä slammin
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tutkimisessa. Etelä tarjoaa neljä pataa,
joka myös päättää tarjoussarjan. Partnerisi
aloittaa herttakuninkaalla.
		
♠ AQJ8
		
♥8
		
♦ AKQ103
		
♣ 642		
			
♠ 76
			 N
♥ A753
W
E
			 S
♦ 765
			
♣ Q753
Vain 16 ap:n kädellä pohjoisen slammihakuinen neljän hertan tarjous on hieman
kiristettyä laatua. Mutta toisaalta, jos etelällä on esim. ♠Kxxxx♥xxx♦xxx♣Ax, ei
kuudessa padassa ole mitään ongelmia.
Nyt kuitenkin NS on jäänyt täyspeliin ja
tehtäväsi on yrittää pietittää tämä sitoumus. Mistä väreistä puolustajat voivat
saada tikkejä? Entä kuinka monta?
Hertasta ja rististä yhteensä neljä. Padasta puolustus ei saa tikkiä. Vaikka patakuningas olisi lännen kädessä, selvittäisi
pelinviejä valttivärin ilman meneviä maskaamalla. Minkä kortin pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Ässän. Herttatikin lisäksi puolustus tarvitsee siis kolme ristitikkiä. Jos pelinviejällä on ristiässä, sitoumus menee kotiin
ylitikein. Jos taas partnerilla on ässä ja
kuningas ristiä, otatte helposti kolme seuraavaa tikkiä, kunhan etelällä on vain kolme korttia värissä. Kriittinen tilanne on
silloin, kun pelinviejällä on ristikuningas.
Tällöin ristikäännön on tultava idän kädestä ja tällä käännöllä on kiire, koska muuten pelinviejä sakaa valtinpoiston jälkeen
kätensä ristimenevät pöydän ruutuvärille.
Voitat siis ensimmäisen tikin ässällä. Minkä kortin käännät toiseen tikkiin?

32

Ristirouvan. Normaalisti kuva kolmannesta tai neljännestä käännetään pienin
kortti, kun taas kuvadubbeltonista korkeampi. Tässä puolustustilanteessa idällä ei
kuitenkaan ole varaa noudattaa näitä pääperiaatteita. Jos itä kääntää pienen ristin,
peittää etelä tämän kortin korkeammalla
hakulla ja länsi voittaa tikin. Kun partnerisi on kiinni, on pelinviejän ristikuningas
suojattuna ja länsi tekee parhaansa, kun
estää pelinviejän ylitikin ottamalla tikin
ristiässällä. Sitoumus ei ole pietitettävissä,
ellei partnerin ristikombinaatio ole AJ10
tai AKx. Koko jako:
		
♠ AQJ8
		
♥8
		
♦ AKQ103
		
♣ 642		
♠ 52			
♠ 76
N
♥ KQJ1042
♥ A753
♦ J2			W E ♦ 765
S
♣ AJ10		
♣ Q753
		
♠ K10943
		
♥ 96
		
♦ 984
		
♣ K98
Jos kääntäisit pienen ristin toiseen tikkiin,
etelä pelaisi kahdeksikon, partnerisi voittaisi tikin kympillä, mutta sitoumus olisi
kotona. Huomaa vielä, että jos pelinviejällä olisi K10x ristiä, sitoumus ei mene
pietiin. Jos käännät pienen ristin, etelä pelaa kympin. Jos taas käännät rouvan, etelä peittää kuninkaalla eikä puolustus saa
kahta ristitikkiä enempää.
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Gunnars snapshörna
				
Gunnar Almark från Ekenäs bridgeklubb har under årens lopp skrivit

en mängd bridgerelaterade snapsvisor.

2. Mors lilla Olle på bridgekurs gick
(G. Almark. Mel:Mors Lilla Olle i skogen
gick.)
Mors lilla Olle på bridgekurs gick
lärde sig maska och ta sina stick
efter var hemgång, han sade: ”Alert! (Alla
knackar i bordet)
Skål kära Partner, nu tar vi den tvärt”

Bridgesudoku 3/09
Sue Bäckström
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BRIDGEVISAN VASTAUKSET
Jonna Kaminen

1.
1.

2.
2.
3.

Kuka bridgeä rakastava sarjakuvapiirtäjä?
Kysymyksessä oli Charles Schulz, Tenavien piirtäjä.

Mikäli ette ole huomanneet, Kaustinen ja hänen lintuystävänsä lätkivät bridgeä aikas monesti. Ressu on tosin hahmo, jonka Amerikan bridgeliitto on
julistanut ”laiffiksi”…

Missä James Bond –elokuvassa sekä myös samannimisessä
kirjassa on kohtaus, jossa Bond pelaa bridgeä korkein
panoksin miljonääri Hugo Draxin kanssa?
Kohtaus löytyy elokuvasta ja kirjasta Kuuraketti.
James Bond oli pelinviejänä pahaa Drax-konnaa vastaan.
Mikä oli sitoumus? Valitettavasti tähän tehtävään oli päässyt
lipsahtamaan painovirhe ja jako oli kirjattu väärin... Tässä
jako oikeassa muodossa:

DRAX
♠ AKQJ
♥ AKQJ
♦ AK
♣ KJx

3.
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BOND
♠♥♦ Qxxxxxxx
♣ AQ10xx
TARTY
♠ xxxxx
♥ 10xxxx
N
♦ J10x
W
E
♣S
M
♠ 10xxx
♥ xxxx
♦♣ xxxxx

7 ristiä vastakahdennettuna.

Lähtökortilla ei ole siinä mitään väliä oikeastaan, mutta kertokaapa pelinvienti!! Ne, jotka löysivät seitsemän ristiä saavat pisteen, ne jotka lisäsivät
siihen kahdennuksen saavat puolitoista ja kaksi pistettä sai täydellisestä vastauksesta.
BRIDGELEHTI 6/09

4.
4.

Kuka on tämä bridgeä pelaava kirjallisuuden hahmo?
Kyseessä on, kuten kuvauksesta ehkä moni jo päätteli, Agatha Christien luoma hahmo Hercule Poirot, joka pelasi bridgeä mielellään…

5.
5.

Kuka kirjailija?
Tämä on taas Roald Dahl; teille jotka pitävät rahabridgestä
suosittelen tätä huijausoppaaksi, vaikka systeemi on kylläkin
työläs ;-)

♥

6.
6.

Kuka tunnettu tennispelaaja on kisamatkoillaan myös
kiertänyt bridgekerhoja?
Tämä taas on Martina Navratilova, kaikkien aikojen
menestynein naistennispelaaja.

♠

7.
7.

Kuka elokuvaohjaaja?
Tämä heitto oli Woody Allenin käsialaa.

8.
8.

Kuka tunnettu amerikkalainen ?
Tämä on silloin tuleva Yhdysvaltain presidentti
Dwight D. Eisenhower. Bridgetaitojensa vuoksi tämän adjutantista tuli Naton johtaja hieman myöhemmin…

9.
9.

Kuka kuuluisuus?
Tämä romantikko oli Winston Churchill.

10.

Kuka nuoruudessaan bridgeä harrastanut uskonnollinen
johtaja ?
Tämä rauhan mies oli tietenkin Mahatma Gandhi.

10.
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Kilpailutuloksia

Ähtärin Bk Parikilpailu 26.9.
16 paria		 % Mp.
1 Sue Bäckström - Clas Nyberg
63.8 1.7
2 Eija Multimäki - Kauko Koistinen 58.3 1.0
3 Olli Perkiö - Ari Laine
55.6 0.7
4 Marko Yltiö - Kari Viertola
54.1 0.5
Ähtärin Bk IMP parikilpailu 27.9.
9 paria		 p. Mp.
1 Lasse Utter - Markku Frilander 		 37 1.0
2 Kauko Koistinen - Eija Multimäki 		 29 0.5
3 Mika Salomaa - Sue Bäckström 		 26 0.2
Bk Savuton IMP parikilpailu 29.9.
20 paria		 p. Mp.
1 Seppo Niemi - Mikko Toivonen 		 69 2.1
2 Osmo Parviainen - Kaj Sundsten 		 42		1.2
3 Johan Lindén - Christina Hertzman 42 0.8
4 Klaus Harjunen - Joakim Fabritius 27 0.5
5 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä 		 19		0.4
Vasa Bk Partävling 3.10.
18 paria		 % Mp.
1 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja
58 1.9
2 Johan Blomqvist - Kari Patana
55 1.1
3 Olavi Oja - Margus Suurväli
55 0.7
4 Kaido Pöder - Andres Kaldo
55 0.5
5 Ivar Maasik - Toomas Talviste
54		0.3
Vasa Bk Lagbarometer 4.10.
6 joukkuetta 		 p. Mp.
1 Kitti - Nuutila
Blomqvist - Patana
89 		1.3
2 Korsman - Märsylä
Gästgivar - Grannas
87 		0.5
Oulun yliopiston Bk IMP-parik. 9.10.
11 paria
Imp Mp.
1 Timo Tero - Antti Kauppila
146 1.2
2 Karri Kytömaa - Visa Vallivaara 116 0.8
3 Juha Porma - Kauko Vartiainen 101 0.4
Oulun yliopiston Bk Parikilpailu 10.10.
14 paria
% Mp.
1 Juho Granström - Kari Patana 		 60 1.5
2 Lasse Utter - Seppo Sauvola 		 57 0.9
3 Jaro Karppinen - Marko Karppinen 55 0.6
4 Timo Tero - Antti Kauppila 		 54 0.4
Oulun yliopiston Bk Joukkuek. 11.10.
6 joukkuetta		 p. Mp.
1 Lasse Utter - Seppo Sauvola
Juho Granström - Kari Patana		 98 		1.3
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2 Veikko Jänkälä - Timo Jalopaasi
Reijo Ohinen - Olavi Vuorisalo		 93 0.5
A V, Helsingfors Mixed 12.10.
15 paria		 % Mp.
1 Eeva Parviainen - Väinö Kelhä 		 63 1.6
2 Agneta Berglund - Kurt Berglund 		 60 1.0
3 M.Kultalahti - Mika Karjalainen 		 58 0.6
3 S. Bäckström-Harry von Haartman 58 0.6
Tampereen Bk Mixed 16.10.
13 paria		 % Mp.
1 Jussi Pölkki - Hulda Ahonen 		 58 1.3
2 Marianna Kultalahti-M. Karjalainen 57 0.8
3 Heljä Penttinen-Ilkka Ala-Kivimäki 56 0.6
4 Mika Kiiskinen - Sari Kulmala 		 56 0.4
Tampereen Bk Parikilpailu 17.10.
20 paria		 % Mp.
1 Lassi Rajala - Martti Metsälä		 62		2.1
2 Pasi Suominen - Robert Bjurström		 57 1.2
3 Jari Laakso - Marko Ketola 		 56 0.8
4 Ilkka Ala-Kivimäki-Jarmo Laakso		 54		0.5
5 Kristina Fagerlund-Olavi Kivipensas53 0.4
Tampereen Bk Joukkuekilpailu 18.10.
6 joukkuetta		 p. Mp.
1 Mirja Mäntylä - Kari Koivisto
Sari Kulmala - Mika Kiiskinen		132 1.3
2 Päivi Hämäläinen - Hannu Luhtala
Jonna Kaminen - Veijo Nikkanen		 92 0.5
Tapiolan Trikki IMP parikilpailu 24.10.
13 paria		Imp.Mp.
1 Esa Väliaho - Marianna Kultalahti 		 46 1.3
2 Sue Bäckström - Harry v. Haartman 39		0.8
3 Anja Hemilä - Kaarle Walden 		 31 0.6
4 Jari Kemppainen - Aki Lehtinen 		 26 0.4
SM Parimestaruus 31.10. – 1.11. 2009
finaalissa 36 paria
%  Mp.
1 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 		 60 9.0
2 Matti Niemi - Jorma Valta 		 58 5.0
3 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 		 55		3.0
4 Kari Noponen - Mikko Toivonen 		 54		2.0
5 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 		 54 1.0
6 Pia Nurmi - Hulda Ahonen 		 52 0.7
7 Matti Leino - Mikko Nieminen 		 52		0.5
8 Lasse Utter - Ari Pöppönen 		 52		0.3
9 Raimo Honkavuori - Ranan Rimon 52 0.1
Bk Slam, Tammerfors Parikilpailu 7.11.
19 paria		 % Mp.
1 Pasi Suominen - Timo Halttunen 		 62 2.0
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2 Asko Riutta - Marianna Kultalahti 		 60 1.1
3 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 		 59 0.8
4 Elina Laukkanen - Sari Kulmala 		 57		0.5
5 Hannu Luhtala - Meri Korhonen 		 56		0.3
Savuton ry Parikilpailu 10.11.
17 paria		 %		Mp.
1 Esa Väliaho - Johan Lindstedt 		 60		1.8
2 Johan Lindén - Christina Hertzman 56		1.1
3 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 		 53		0.7
4 Tor Meinander - Ilkka Kaunismaa 		 53 0.5
5 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen 		 52		0.3
Outokumpu Parikilpailu 7.11.
11 paria		 % Mp.
1 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 		 60		1.2
2 Ilkka Uimonen - Lasse Utter 		 59		0.7
3 Olli Perkiö - Ari Laine 		 56 0.4
Outokumpu IMP-parikilpailu 8.11.
7 paria		Imp		Mp.
1 Kari Manner - Juha Ristioja 		 37 0.9
2 Ilkka Uimonen - Lasse Utter 		 24 0.3
Toppi ry. IMP - parikilpailu 16.11.
24 paria
Imp Mp.
1 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 		 58 2.3
2 Osmo Parviainen - Kaj Sundsten 		 43 1.3
3 Jorma Seppänen-Harry v.Haartman 36		0.9
4 Jouni Jomppanen - Kai Sandqvist 		 33 0.6
5 Tony Pohjanpalo -Juha Hämäläinen 32 0.4
6 Joakim Fabritius - Matti Sihvola 		 29 0.2
Prof. Runebergin Muistokilpailu 21.11.
henkilökohtainen 20 pelaajaa
% Mp.
1 Kaarle Walden
60.1 1.3
2 Aki Lehtinen
58.3 0.75
2 Taru Suppula
58.3 0.75
4 Kauko Koistinen
56.9 0.3
4 Martin Arle
56.9 0.3
Talvisimultan - sarja 2009 Voittajat:
Tammi Matti Kauma & Matti Klemola
Helmi Halttunen Timo & Pakala Ari
Maalis Irja Ahonen & Virpi von Gruenewaldt
Huhti Marjukka Raines & Matti Virmiala
Touko Halttunen Timo & Pakala Ari
Yhteistulosten kärki:
p. kerrat
1 Halttunen Timo
334 		5
1 Pakala Ari
334 5
3 Marin Timo
227 4
3 Saastamoinen Mauri
227 4
5 Becker Erkki		165 4
5 Koikkalainen Aulis
165 4

7 von Gruenewaldt Vrpi
8 Ahonen Irja
9 Karttunen Yrjö
9 Pohjola Timo
11 Kauma Matti
11 Klemola Matti
13 Raines Marjukka
14 Hanski Matti
14 Koponen Ismo
16 Virmiala Matti
17 Nieminen Mikko
18 Kiema Osmo
18 Kurkikangas Mikko
18 Rantamäki Jukka
18 Valta Jorma
18 Miettinen Heikki
18 Seppälä Janne
18 Mastokangas Harri
18 Mäkelä Paavo

154
145
130
130
120
120
113
112
112
100
89
80
80
80
80
80
80
80
80

3
2
4
4
2
2
2
4
4
1
3
1
1
1
1
3
3
1
1

RALLY-SARJA 2009 LOPPUTULOKSET
5 parhaan osakilpailun
yht. pist.
1 Mäki Sami
228
2 Kaplitsnoi Nikolai
210
2 Kaminen Jonna
210
4 Vyyryläinen Leena
196
4 Eriksson Patrik
196
6 Salonen Birger
186
6 Salonen Börje
186
8 Mattila Riku
174
9 Bjurström Robert
165
10 Kankaanpää Matti
151
10 Honkakoski Varpu
151
12 Karjalainen Mika
143
12 Kultalahti Marianna
143
14 Saarinen Antti
135
15 Hietalahti Matti
125
16 Tuomi Anja
118
16 Pitkänen Olli
118
18 Nikkanen Veijo
113
19 Koli Mikko
111
20 Juutistenaho Ari
103
21 Pirttilahti Jari
100
21 Topra Tero
100
21 Tiainen Lasse
100
21 Vänni Mikko
100
21 Kuoppala Petri
100
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KILPAILUKALENTERI
TAMMIKUU

TAMMIKUU
7.-10. Turun BK, Loppiaiskisat
Lisätiedot kts. ilmoitus s.26
To MP IMP
klo 18.00
Pe MP Mixed
klo 18.00
Pe MP Sivupari klo 18.00
La Yhdistetty Rally I ja
Einari Cup
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00

Rallyyn/Einari-cupiin ennakkoilmoittautuminen viimeistään kilpailua
edeltävänä päivänä klo 15.00 Bilboon
tai puh: 040-526 5611

15.-17. Kuopion Bridgekerho
Hotelli Iso-Valkeinen
http://www.isovalkeinen.com/
Pe MP-Swiss Imps klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
16.-17. Vaasan Trikkikerho
Bridge Center
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
23.-24. SM Seniorit (60v) PARI
Bridge Areena, Perttulant.6,
La alkaen		
klo 11.00
Su alkaen		
klo 10.00

23. SM Juniorit PARI
Bridge Areena, Perttulant.6,
La alkaen		
klo 11.00

ennakkoilmoittautuminen viimeistään
kilpailua edeltävänä päivänä klo
15.00 Bilboon.

24. SM Juniorit JOUKKUE
Bridge Areena, Perttulant.6,
Su alkaen		
klo 10.00

ennakkoilmoittautuminen viimeistään
kilpailua edeltävänä päivänä kilpailunjohtoon.

30.-31. KUB Tuusula
Loma- ja kurssikeskus Onnela,
Rantatie 34 Tuusula. Lauantain
kilpailumaksu 25€ sisältäen
lounaan.		
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
29.-31. Oulun BK,
Oulun Yliopiston aulakahvila
Pe MP-IMP		
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00

Ilmoittautuminen kilpailua edeltävänä
päivänä viim. klo 15.00 Bilboon.
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HUOM KAIKKI KERHOT !

Ilmoitattehan kerhonne järjestämät
MP-kilpailut
toimitukseen mahdollisimman ajoissa ja tarkasti.
Pelimuoto-, paikka ja aika osoitteeseen:
journal.editor@bridgefinland.com

KILPAILUKALENTERI
HELMIKUU

HELMIKUU

4. BABS, Runeberg Cup joukkuekilpailu
Bridge Areena, Perttulant.6,
To MP-joukkue
klo 18.00
6. SM joukkue Piirikarsinnat
La alkaen		
klo 11.00
13.-14. SM SWISS IMPS
Bridge Areena, Perttulant.6,
La alkaen		
klo 11.00
Su alkaen 		
klo 10.00

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään
torstaina 11.2. Bilboon.

16. Toppi. Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP-IMP-pari
klo 18.00
20.-21. Kokkolan BK
Oravaisten nuorisoseuratalo
la MP-parikilpailu klo 11.00
su MP-IMP-pari klo 10.00
20. Tammerbridge
La MP-tukijoukkue klo 11.00
La Ristimerkkik. klo 11.00

Ristimerkkikilpailuun ennakkoilmoittautuminen Bilboon Pe 19.2. mennessä. Kilpailu toteutuu, jos vähintään 8
paria ilmoittautuu.

26.-28. Pieksämäen BK
Hotelli Savonsolmu
Pe MP-parik.
klo 18.00
La Rally II + parik. klo 11.00
Su MP Swiss Imps.klo 10.00

Rallyyn/parikilpailuun ennakkoilmoittautuminen viimeistään kilpailua
edeltävänä päivänä klo 15.00 Bilboon

26.-27. HKY Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Hki		
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
RALLY-SARJAN
OSAKILPAILUT 2010

I
Turun BK,loppiaiskisat 9.1.2010
II
Pieksämäen BK, 27.2.2010
III
Jyväskylän BK, 5.4.2010
IV
B-55 Helsinki, 24.4.2010
V
Lappeenrannan BK, 10.7.2010
VI
Hangonviikko SBL, 1.8.2010
VII
B-19 Hämeenlinna, 14.8.2010
VIII
Salon BK, 4.9.2010
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HISTORIA
KUULUISIA RAKASTAVAISIA –
EDVARD VIII JA WALLIS SIMPSON

SOTILASKARKURUUS
painottui jatkosodan loppuvaiheisiin

NÄMÄ PUHEET
MUUTTIVAT MAAILMAA

BARBIE JUHLII
Ensiesiintyminen 1959

KUVAT KERTOV
AT

KUUBAN
SODAN
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SIVU 10

SUURVALLAN AIKANA

PULTAVA 1709
Venäläiset löivät Kaarle XII:n karoliinit
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HOVILOISTOA
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johtaa
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HISTORIA

NRO 5/2009
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KARKURI VAI KÄPYKAARTILAINEN n KUN RENESSANSSI TULI TURKUUN

NRO 6/2009
HINTA 7,90 E

VAPAAEHTOISET SUOMEN ASIALLA n KIRKON PALOSTA KIRKKOHAUTOIHIN

HISTORIA
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TAPAHTUI
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SIVU 10
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LENTÄEN LINJOJEN TAA n SIIRTOLAPUUTARHAN HISTORIA

HISTORIA
SUOMALAISET SISSIT
LENSIVÄT LINJOJEN YLI

ERNEST HEMINGWAY

loi itsestään myyttisen hahmon
elämästä nauttivana seikkailijana

PERUNA PELASTI MONET
KÖYHÄT EUROOPPALAISET
NÄLKÄKUOLEMALTA

KAKSINTAISTELUT

olivat yksi aatelismiesten tapa saada
hyvitystä loukatulle kunnialleen

20E
(tarjous koskee uusia asiakkaita, tilaus jatkuu
kestotilauksena, kunnes se peruutetaan)

SID 12

SIVU 10

356–323 eaa.

ALEKSANTERI
SUURI
Sotapäällikkö joka eli sodalle ja kulttuurille
Lentäen linjojen taa
MURHASIKO
HÄN MIEHENSÄ
RAKASTAJATTAREN?

KAKSINTAISTELUT
SAGOBRÖLLOPET 1956

KAIKKI
KUNNIAN
VUOKSI

ELEONOORA AKVITANIALAINEN

PAL.VKO 2009-36
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HISTORIA
MAE
WEST
koetteli säädyllisyyden rajoja

ANGKOR OLI
AIKANSA SUURIN
METROPOLI

ISAAC
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Mies, joka selvitti luonnon lait
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HÄNEN MESTARINSA
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KUVAT KERT

TTY
MIEHITE LES
VERSAIL
SIVU 10

SAMURAIT
Vuodet 900–1877
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