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Päätoimittajan kynästä

Suuria muutoksia
Suomen bridgeliitto Ry on historiansa
käännekohdassa. Vuoden 2010 alusta
olemme saaneet uuden puheenjohtajan Olli
A Mannin jättäytyessä hallintotehtävistä ja
siirtyessä vain peliareenoille. (kts. kirjoitus
s. 12) Uusi puheenjohtajamme Jarmo
Laakso on aloittanut työt innolla, jossa on
välillä haastavaa pysyä mukana. Toisaalta
uudet ajatukset ja tuulet piristävät ja saavat
raikkautta toimintaan.
Toinenkin suuri muutos on osunut
samaan vuodenvaihteeseen. Seija Lahtinen
on toiminut liiton taloudenhoitajana jo
pitkän ajan. Työmäärän lisäännyttyä
päädyttiin ratkaisuun, jossa liiton
kirjanpidosta huolehtii ulkopuolinen
tilitoimisto. Käytännön kysymyksissä
ja laskutukseen liittyvissä asioissa
täytyy jatkossa kääntyä allekirjoittaneen
puoleen. Itse käytännöt pyritään pitämään
mahdollisimman samanlaisina myös
jatkossa. Viitenumeroihin tai tilinumeroihin
ei tule muutoksia. Jatkossa kaikista
panoista liiton tilille tulee laittaa kuitenkin
sähköposti minulle (aiemmin tämä
lähetettiin Seijalle).
Muutoksen alla ovat myös liittomme
verkkosivut. Vastuu sivujen ylläpidosta
siirtyi 15.1.2010 Leo Neimolta Kari
Patanalle. Muutostyö tehdään pikkuhiljaa,
jotta kaikki materiaali varmasti saadaan
siirrettyä oikein. Leon jo tutuksi tulleet

sivut eivät onneksi tule katoamaan
mihinkään, sillä ne tallennetaan liiton
serverille ja ovat liiton sivuilla ihailtavissa
jatkossakin. Muutoksen aikana saattaa
sivuilla ymmärrettävästi olla joitain teknisiä
katkoksia tai pieniä epäloogisuuksia.
Toivottavasti kaikki ymmärtävät, että
nämä muutokset vaativat hieman aikaa.
Itse kamppailen kirjanpidon jännittävässä
maailmassa ja toivonkin kärsivällisyyttä,
jos asiat eivät suju aivan yhtä vikkelästi
kuin Seijan osaavissa käsissä.
Suuri kiitos väistyville tekijöille. Nämä
kolme toimijaa ovat tehneet liitossamme
niin suuren työn kuluneina vuosina,
ettei pelkkä kiitos tunnu oikein riittävän.
Tuntuu siltä, että kiittäminen on meille
todella vaikeaa. Toivonkin, että istuessanne
vaikkapa kerhonne pelipöydässä näitä
henkilöitä vastaan kiittäisitte heitä. Vuosien
varrella on välillä tuntunut siltä, että parin
huutelijan negatiivinen palaute on peittänyt
alleen sen tosiasian, ettei liittomme olisi
pysynyt toiminnassa ilman näitä vastuun
ottajia.
Kiitos suuresta panoksestanne. Nauttikaa
nyt itse pelistä ylpeinä tekemästänne
työstä.
Lempäälässä 26.1.2010
Hulda Ahonen

		
SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
HUHTIKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 5.3.2010
ILMOITUKSET viimeistään 10.3.2010
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BRIDGE-55:n

MP-mixed
BRIDGE-RALLY-TUPLA
MP-IMP-pari
23.-25.4.2010
PELIPAIKKA:
BRIDGE AREENA, PERTTULANTIE 6, HELSINKI
PELIOHJELMA:
Perjantai 23.4. klo 18.00 MP-mixed
* kilpailumaksu 15 EUR/pelaaja
Lauantaina 24.4. klo 11.00 RALLY-TUPLA-barometri
(kilpailussa sekä tasoitettu, että normaali laskenta)
* kilpailumaksu 20 EUR/pelaaja
* ennakkoilmoittautuminen torstaihin 22.4. mennessä SBL:n kotisivujen ilmoittautumisohjelmaan
Sunnuntaina 25.4. 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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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.

Osmo Parviainen

Hannu Ojanen
BRIDGELEHTI 1/10
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Mestareiden Osmo Parviaisen ja Hannu Ojasen systeemi on esitetty tarkemmin lehden
numerossa 3/09.
Haastajien Joakim Fabritiuksen ja Matti Sihvolan systeemi on luonnollinen, mutta mukaan mahtuu myös joitakin erikoiskonventioita.
Ristiavaus lupaa 11-20 arvopistettä ja voi olla kaksi korttia.
Ruutuavaus lupaa vähintään neljä korttia ja saman pistevoiman kuin ristiavauskin. Molempiin alaväriavauksiin on käännetyt korotukset.
Yläväriavaukset lupaavat vähintään yksitoista pistettä ja viiden kortin värin. Jatkot yläväriavauksiin ovat: Bergen ja Jacoby 2NT.
Sangiavaus lupaa 15-17 pistettä ja tasaisen käden. Jatkoina ovat Stayman ja siirrot.
Käytössä on myös alavärikysely kaksi pataa ja kaksi sangia siirto alaväreihin.
Kaksi ristiä on vahva (TPV) avaus, johon tarjotaan kontrollivastaukset.
Kaksi ruutua- avaus on multi, eli kuuden kortin yläväri 5-8 pistettä tai 18-19 tasainen
käsi. Vahvaan versioon kysellään Baron-kyselyllä tai siirretään yläväriin kolmella ruudulla ja hertalla.
Kaksi yläväriä- avaukset lupaavat kuusi korttia ja (8) 9-12 pistettä.
2NT- avaus lupaa 20-21 pistettä ja tasaisen käden, kun taas 3NT- avaus on gambling.
Neljän tason avaukset ovat estotarjouksia.
Konventioita: RKCB, kontrollit 1./2., Lebensohl, Michaels cue, Two-way Crowhurst,
Leaping Michaels, UNT, Landy, Positiiviset trialit, Negatiiviset kahdennukset kahteen
pataan asti. Responsiiviset kahdennukset 3 ruutuun saakka.

Joakim Fabritius
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Matti Sihvola

1. Jakaja pohjoinen, kaikki VAARASSA, PARIK.

LÄNSI		 ITÄ
♠ ♠ A 9 5		
♥K7
♥ 862
♦ J853
♦ AQ742
♣ KQJ9643
♣ A2
Parviainen	Ojanen

Fabritius

Sihvola

		
1♦		
1♦
2♣
2NT
2♦
2♠
3♦
3♠
3♣
3♦
4♣
5♣
5♣
6♣
pass		
pass		

2. Jakaja POHJOINEN, joka avaa 3♠, itä-länsi
vaarassa, IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠A43
♠♥A985
♥KQ4
♦A975
♦ Q J 10 6 3
♣ 10 3
♣AKJ87

Parviainen	Ojanen

(3♠)DBL
4♥
pass

Fabritius

Sihvola

(3♠)DBL
4♥
pass

Heti ensimmäinen jako sai aikaan eron
kilpailijoiden välille. Se johtui systee-mien
erosta. Mestareiden ruutuavaus neljä korttia, kaksi ristiä 10+ pistettä. kaksi sangia
oli vain tasainen johon preferenssi ja sen
jälkeen holli. Neljä ristiä kuvaava, johon
nosto oli hyvä oivallus.
Haastajien sarjassa Kimi ei voinut tarjota
kahta ristiä, jonka jälkeen ruututarjous
olisi vain inviitti. Näin ollen hän tarjosi
käännetyn korotuksen ruudussa. Kaksi
pataa näytti hollin ja kielsi herttahollin.
Kolme ristiä oli luonnollinen, johon kolme ruutua oli lepäävä tarjous. Nyt hyppy
viiteen ristiin sai Matin miettimään. Nosto
slammiin kolmella ässällä tuntuisi loogiselta, mutta se johti parin ylimitoitettuun
sitoumukseen.

Odotettu tulos. Kaksi identtistä sarjaa.
Hannu kertoi jälkeenpäin ajatelleensa neljän sangin tarjousta, joka olisi näyttänyt
alavärit, mutta nyt värit olivat liian heikot
siihen tarjoukseen. Näin hänelle ei jäänyt
muuta vaihtoehtoa kuin ilmaisukahdentaa.
Kolmella ässällä ei lännelle jäänyt muuta
tarjousta kuin neljä herttaa toivoen, että
partnerilla on tuki tarjoamattomaan yläväriin.
Olen keksinyt tähän tilanteeseen konvention. Neljännen kierroksen Baron kyselyn
3NT. Tähän tarjottaisiin 4av=väri, 4♥=väri,
4♠=kaksi neljän kortin av:iä, 4NT=5-5
alavärit. Tämän jälkeen pari voisi löytää
kuuden ruudun par-sitoumuksen.
Toimituksen huomautus: Toisaalta
pari voisi usein myös missata 3NT parsitoumuksen, joka nykyään, kolmen tason
estojen ollessa hyvinkin heikkoja, usein on
oikea sitoumus. -Hulda A.

3 NT (L)........................... 10
5 ristiä................................ 8
5 ruutua.............................. 7
3 NT (I).............................. 5
4 ristiä................................ 3
6 ristiä................................ 2

6 ruutua............................ 10
7 ruutua.............................. 7
5 ruutua.............................. 5
4 herttaa............................. 4
3 pataa DBL....................... 3

PISTEET

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .........8,
Fabritius - Sihvola.............2,

PISTEET

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......12,
Fabritius - Sihvola.............6,
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3. jakaja ITÄ, kaikki vaarassa, IMP

4. JAKAJA ITÄ, P-E VAARASSA, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠AQJ9
♠ K 10 8
♥A73
♥9
♦ J 10 7 4
♦A84
♣KQ
♣ A J 10 9 8 6

	Parviainen	Ojanen

Fabritius

Sihvola

1♣		
1♣
1♦
2♣
1♦
2♣
3NT
pass
2♠
3♦
			
4♣
4♦
			
4♥
4♠
			
4NT
5♥
			
7♣
pass
Tämä jako sopi huonosti molemmille
kilpailijoille. Mestareiden Osmo ei voinut
tarjota pataväriään ensimmäisellä kierroksella, koska se systeemin mukaan lupaisi
viiden kortin värin. Hyppy kolmeen sangiin
partnerin luvattua kuuden kortin ristin oli
parikilpailuratkaisu. Systeemissä olisi ollut
mahdollisuus vaatia yläväritarjouksella,
mutta se ei tullut Osmolle mieleen.
Haastajien sarjassa suomalaiseen tyyliin
myös Kimi tarjosi heikon alavärinsä ennen
laadukasta pataansa. Näin kahden padan
jälkeen partnerin preferointi on ymmärrettävä. Tässä tilanteessa ei kannattaisi
mainostaa heikkoa alaväriänsä lainkaan.
Tämän jälkeen haastajien sarja sekosi, kun
heidän mielipiteensä sovitusta valtista erosi
toisistaan.
PISTEET
7 pataa.............................. 10
6 pataa................................ 9
5 sangia.............................. 8
6 ristiä................................ 7
täyspelit.............................. 4
7 ristiä................................ 1
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......16,
Fabritius - Sihvola ............7,

8

LÄNSI		 ITÄ
♠Q4
♠ K 10 9
♥8
♥ A J 10 4 2
♦AKJ8652
♦Q
♣A54
♣ K Q 10 2
	Parviainen	Ojanen

		
1♥
2♦
2NT
3NT
pass
			

Fabritius

2♦
4♦
pass(!)

Sihvola

1♥
3NT
4♥

Molemmat sarjat alkoivat samalla lailla,
mutta kahden ruudun jälkeen sarjat erosivatkin täysin.
Mestareiden sarjassa Osmon tyytyminen
täyspeliin todella hyvillä korteillaan ihmetyttää. luulisi, että slammin etsiskelyssä
olisi jotain ideaa.
Myös haastajien sarjassa oli outoja
piirteitä.
Hyppy kolmeen sangiin näytti Matin
mielestä loppusitoumusehdotuksen, mutta Kimi taas oli sitä mieltä, että se näytti
kuuden kortin hertan ja sivuholleja. Kun
Matti nyt neljän ruudun tarjoukseen omasta mielestään tarjosi cuen, oli se Kimin
mielestä lisää pituutta hertassa. Näin hän
passasi ja pari päätyi 5-1 valttiin. Ja sen
pituinen se.
PISTEET

6 ruutua............................ 10
6 sangia.............................. 6
5 sangia.............................. 5
5 ruutua.............................. 4
5 ristiä................................ 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......21,
Fabritius - Sihvola.............7,
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6. Jakaja LÄNSI, kaikki vaarassa, Parik.

5. Jakaja itä, p-e vaarassa, parik.

LÄNSI		 ITÄ
♠ Q64
♠AK
♥AQ3
♥KJ862
♦ A 10 6 4
♦542
♣J87
♣952
	Parviainen	Ojanen

1♦
pass

Fabritius

pass		
1♥
1♦
pass

Sihvola

pass
1♥

Jos päätyy avaamaan idän korteilla tässä
jaossa, ajautuu helposti täyspeliin. Tällä
kertaa molemmat idän pelaajat päätyivät
kuitenkin passaamaan avausvuorollaan.
Näin molemmat parit jäivät osamerkintään.
Tässä jaossa kolme sangia on kohtalaisen hyvä sitoumus, joskin se vaatii hyvän
istunnon ristivärissä.
Joukkuekilpailussa tällaisen pelin tarjoamatta jättäminen olisi erittäin huonoa
politiikkaa. Antaahan väärä lähtökin jo
erittäin todennäköisesti kotipelin, vaikka
risti ei olisikaan tasan.

LÄNSI		 ITÄ
♠754
♠ A K Q J 10 8
♥A9532
♥K6
♦J83
♦ 10 8 6
♣Q7
♣ A 10
	Parviainen	Ojanen

Fabritius

Sihvola

		 pass
1♠
pass
1♠
2♠
2NT
2♠
4♠
3♥
4♠
pass
pass
			
Tällä kertaa odottelin innolla kuinka
kilpailijat välttäisivät toivottoman yläväritäyspelin. Se oli kuitenkin turha toivo.
Mestareiden sarjassa Hannu teki täyspeliinviitin kahdella sangilla, toivoen saavansa
alavärihollin partnerilta. Kolmen hertan
jälkeen pari päätyi pietipeliin.
Olin itse toivonut, että tuen nähtyään idän
pelaaja hyppäisi suoraan kolmeen sangiin
antaen partnerille mahdollisuuden valita
oikea loppusitoumus.
Haastajien sarjassa hyppy suoraan neljään
pataan oli mielestäni hätiköity ratkaisu.

PISTEET

PISTEET

3 NT................................. 10
2 NT................................... 8
2 herttaa............................. 7
3 herttaa............................. 6
4 herttaa............................. 1
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......28,
Fabritius - Sihvola...........14,

3 NT................................. 10
2 NT................................... 7
3 pataa................................ 6
4 pataa................................ 3

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......31,
Fabritius - Sihvola...........17,
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7. Jakaja pohjoinen, joka avaa 1♥, etelä tarjoaa 2♥, p-e vaarassa, imp.

LÄNSI		 ITÄ
♠AJ6
♠K98
♥2
♥QJ5
♦AQJ8
♦K9652
♣Q9432
♣ J 10
	Parviainen	Ojanen

Fabritius

Sihvola

(1♥) pass
(1♥) pass
(2♥)pass
pass (2♥) DBL
3NT
pass

Vaihteeksi jako, jossa on taisteltava
osamerkinnästä.
Tuntien Osmon aggressiivisuuden oli pass
hämmästyttävä valinta. Myöhemmin selvisi, että hän oli laskenut pisteensä väärin ja
näin mestareille jäi vain kaksi pistettä.
Haastajien sarja oli myös outo. Kimin
ilmaisukahdennus oli selviö, mutta Matin
suora hyppy kolmeen sangiin yksinkertaisella pidolla ja huonoilla pisteillä oli täysin
ylimitoitettu tarjous. Toki hyvänä päivänä
vastustaja lähtee herttaa ja patamaski, joka
on pakko vetää, käy.

PISTEET

4 ruutua/ 2 NT.................. 10
3 NT................................... 7
3 ristiä................................ 4
2 herttaa (P)....................... 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......33,
Fabritius - Sihvola...........24,

10

8. Jakaja pohjoinen, joka avaa 2♥ (heikko) ja
etelä tarjoaa 4♥, KAIKKI vaarassa, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠A85
♠KQJ943
♥♥ 10 5
♦ A K 10 7
♦Q843
♣KQ9872
♣ 10
	Parviainen	Ojanen

Fabritius

Sihvola

(2♥)pass
(2♥) pass
(4♥)5♣
pass (4♥) DBL
4♠
			
5♣
5♠
			
pass
		Molemmat idän kilpailijat jättivät
hämmästyksekseni patavärinsä tarjoamatta ensimmäisellä vuorollaan. Näin ollen
lännen oli otettava kantaa jo neljän tasolla.Mestareiden Osmo yllätti tarjoamalla
viiden tasolla huonohkoa alaväriään.
Näin mestarit päätyivät huonoon sitoumukseen.
Myös haastajille jako tuotti melkoisia
vaikeuksia. Kimi sentään valitsi ilmaisukahdennuksen, mutta jatkossa myös hän
tarjosi ristivärinsä. Näin Matille tarjoutui
mahdollisuus tarjota ruutuvärinsä, mutta
ymmärrettävästi hän tarjosi patavärinsä
uudelleen, jolloin parilta jäi hyvä slammi
tarjoamatta. PISTEET
6 pataa.............................. 10
6 ruutua.............................. 6
5 pataa................................ 5
5 ruutua.............................. 3
5 ristiä................................ 2
6 ristiä................................ 1

Lopputilanne:
Parviainen - Ojanen 35
Fabritius - Sihvola 29

Kiitämme Kimiä ja Mattia osallistumisesta ja toivotamme heille mielenkiintoisia pelejä talven aikana.
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BRIDGE LEHDEN
ILMESTYMISAIKATAULU
2010
Vuonna 2010 ilmestyy kuusi Bridge Lehteä,
jotka lähetetään painoon (ja postitettavaksi) viimeistään:
			
1. nro:1 Helmikuu			
24.1.2010
2. nro:2 Huhtikuu 			
26.3.2010
3. nro: 3 Kesäkuu				
11.6.2010
4. nro:4 Elokuu				
20.8.2010
5. nro: 5 Lokakuu			
1.10.2010
6. nro: 6 Joulukuu			
3.12.2010
Artikkelien ja ilmoitusten jättö toimitukseen viimeistään:
				
Artikkelit: 		
Ilmoitukset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helmikuu		
Huhtikuu 		
Kesäkuu		
Elokuu			
Lokakuu 		
Joulukuu		

13.1.2010 		
5.3.2010 		
21.5.2010 		
30.7.2010 		
10.9.2010 		
12.11.2010		

15.1.2010
10.3.2010
26.5.2010
4.8.2010
15.9.2010
17.11.2010

HUOMIO: Kaikki artikkelit on lähetettävä sähköisessä muodossa
ja mahdollisimman valmiina. Kuvien ja ilmoitusten on myös oltava
sähköisessä muodossa.
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YMPYRÄ SULKEUTUI
Olli A Manni
Vuoden vaihteessa päättyi yli 20 vuoden
pesti Suomen Bridgeliiton puheenjohtajana. Tehtävä alkoi vauhdilla, koska ensimmäinen suururakka oli vuoden 1989
EM-kisojen järjestäminen Turussa. Viimeinen haaste oli PM-kisojen järjestäminen myöskin Turussa, kotikaupungissani.
Näin ympyrä sulkeutui ja siihen kului kolmasosa elämästäni.
Matkan varrelle mahtui niin hyviä kuin
vähän huonompiakin hetkiä. Rahaa ei
koskaan ollut tarpeeksi, aina kuitenkin
selviydyttiin. Liiton kannalta merkittävin
saavutus on ollut oman tilan, Bridge Areenan hankkiminen. Areenan ansiosta SBL
on poikkeuksellisen vakavarainen urheilujärjestö. Tästä kuuluu kiitos ennakkoluulottomalle hallitukselle, aktiivisille
jäsenille ja erityisesti Seppo Castrenille,
jonka panos hankkeen liikkeelle saamiseksi oli ratkaiseva.
Jäsenmäärän kasvattaminen on ollut
kaikkien hallitusten tavoitteena. Todellisuudessa saamme olla tyytyväisiä, että
aktiiviharrastajien määrä on pysynyt lähes
ennallaan, sillä esimerkiksi Shakkiliitossa
jäsenkato on ollut valtava, huolimatta melkoisesta valtionavusta. Yrityksistä huolimatta SBL ei ole päässyt säännöllisen valtionavun piirin. Onneksi olemme sentään
päässeet SLU:n liitännäisjäseneksi, mikä
on mahdollistanut tuen saamisen kansainväliseen toimintaan. Avustusjärjestelmä
on kuitenkin muuttumassa ja rahaa ei tule
elleivät älypelit pysty parempaan yhteistyöhön. SBL on ollut asiassa aktiivinen,
valitettavasti ilman vastakaikua.
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Vanha totuus kaikessa urheilussa on se,
että ilman kansainvälistä menestystä arvostusta on vaikea saada. Parhaat pelaajamme ovat lähellä maailman huipputasoa,
mutta pitkät matkat ja vähäiset resurssit
ovat olleet menestyksen esteenä. Onneksi
olen päässyt todistamaan ensin naisten ja
sitten avoimen luokan pohjoismaisia mestaruuksia vastusten ollessa maailman eliittiä. Sokerina pohjalla oli naisten menestys edellisvuonna Kiinassa, mitä todistivat
miljoonat kiinalaiset television kautta ja
muu maailma internetissä.
Internetin läpimurto on ollut valtava mullistus bridgemaailmassa. Nyt on kaikilla
mahdollisuus osallistua kansainväliseen
toimintaan ilman kustannuksia. En usko,
että nettipelaaminen voi koskaan korvata
aitoa fyysistä kilpailutilannetta, mutta kovatasoiseen harjoitteluun se tarjoaa meille
syrjässä asuville loistavan mahdollisuuden. Samalla SBL voi rekrytoida uusia
pelaajia, etenkin nuoria. Internetin avulla pystymme myös vapaaseen ja tehokkaaseen tiedonvälitykseen, valitettavasti
kaikki eivät muista, että vapauteen liittyy
myös vastuuta.
SBL on varmasti tehnyt vuosien mittaan
myös virheitä. Varsinkaan vapaaehtoiselta pohjalta toimivissa järjestöissä sille ei
mahda mitään. Luottamushenkilöillä on
vain rajoitetusti aikaa ja vaikka meillä on
onneksi ollut hyvät toiminnanjohtajat ja
viimevuodet myös ahkera projektisihteeri,
niin yhdeltä tai kahdelta ihmiseltä ei voi
mahdottomia vaatia. Pienen lajin puitteissa on jokaisen harrastajan kannettava
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kortensa kekoon, jos haluamme pärjätä
harrastusten välisessä kovassa kilvassa.
SBL:n hallitus on vuosikaudet kehittänyt
pelitapahtumia nautittavammiksi. Tilat,
tekniset välineet ja tulospalvelu ovat parantuneet, tupakointia ei enää sallita ja
sopimattomaan alkoholin käyttöön puututaan tiukasti. Muutenkin on korostettu
hyvän käytöksen merkitystä pelipöydässä.
Valitettavasti kehitystyössä on tullut myös
ylilyöntejä. Rangaistukset eivät ole olleet
kaikilta osin oikeissa mittasuhteissa. Aina
ei myöskään ole muistettu, etteivät pelaajat voi tuntea vaikeaselkoista bridgelakia
kovin tarkasti saati sitten siihen tehtyjä
maakohtaisia lisäyksiä, jotka pahimmillaan voivat muuttaa bridgen luonnetta väärään suuntaan. Eniten minua harmittaa se,
että hallitus on päästänyt läpi säännöksen,
joka tiukasti tulkittuna voisi estää taktisen
tarjoamisen. Katsotaanpa vaikka ”Meckwellin” tarjoamista. He tekevät vastustajan olon mahdollisimman epämukavaksi,
eivätkä varmasti joudu täyttämään mitään
bluffilappuja.  Toivottavasti saan itsestäni
sen verran irti, että kirjoitan lehteen artikkelin asiasta.
Rakkaat bridgeystävät
Luopuminen on aina haikeata, vaikka se
olisi kuinka harkittua. Onneksi en ole luopumassa bridgen pelaamisesta, vaan päinvastoin. Hallituksen työhön en kylläkään
aio mitenkään puuttua, ellei sitten neuvoa
erikseen pyydetä.
Lopuksi haluan korostaa sitä, että SBL:n
johtaminen on tiimityötä. Puheenjohtaja
käyttää suurinta valtaa, mutta yksin hänen
työnsä olisi toivotonta. Minulla on ollut
onni saada työskennellä uskomattoman
hienojen ihmisten kanssa. Jokainen hallituksen jäsen ja jokaisen kerhon johto

Olli A Manni
on antanut tärkeän panoksensa. Kiitän
kaikkia teitä, mutta haluan erikseen mainita muutaman henkilön, jotka ovat olleet
pisimpään kanssani vastuuta kantamassa. Kiitos Armi ja Kari Koistinen, Mikko
Nieminen, Anja Korpiranta, Leo Neimo,
Jarmo Kurko, Seija Lahtinen, Lasse Utter ja viimeisenä joskaan ei vähäisimpänä
”Kippari” Kivipensas, terapeutti ja sparraaja parasta A-luokkaa.
Toivotan vielä SBL:n uudelle puheenjohtajalle Jarmo Laaksolle mitä parhainta
menestystä. Hänellä on sydän paikallaan
ja tahtoa vaikka toisille jakaa. Annetaan
hänelle kaikki mahdollinen tuki tulevissa
haasteissa.
Olli A Manni
SBL:n puheenjohtaja 1989-2009.
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Julnötter
Lösningarna
Heinz Guthwert

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

N
S

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?
Håll med om att det ser lätt ut! Om Öst,
som har öppnat budgivningen, har spaderkung, är det bara att slå maskarna i tur
och ordning. Ruterkung är ju skyddad,
och i sinom tid kan ni saka en ruterförlorare på bordets fjärde klöver. I partävling
är det klart att ni skall slå spadermasken,
eftersom den oftast kommer att gå, men
i fyramanna eller robber skall ni det inte.
Har Väst spaderkung singel kan ni toppa
ut den, men att det skall sitta så är inte
särskilt troligt när hjärtern av utspelet att
dömma verkar sitta 2 – 6. Så om Väst har
spaderkung, har han den minst andra —
och då går kontraktet bet om försvararna
sköter sig. Men vem har sagt att det alltid
gör det?
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Tänk om sitsen är ungefär denna:
♠ Kn 9 3 2
♥E2
♦K87
♣ E D Kn 9
♠K75
♠4
N
♥93
♥ DKn10865
W
E
♦ Kn 6 5 4 3
♦ E D 10
S
♣764
♣K83
♠ E D 10 8 6
♥K74
♦92
♣ 10 5 2
Vad tror ni att Väst gör om ni vinner utspelet med handens kung och i andra stick
spelar en låg trumf mot bordet? Att gå upp
med kungen är inte särskilt lyckat om Öst
har esset singel, men om Väst rutinmässigt lägger lågt i andra stick är brickan
över. Efter spaderknekt spelar ni spader
till esset och släpper sedan runt klövertio
och innan Väst kan komma in och vända
med ruter har ni hunnit saka bort handens
ruterhacka.
Simsalabim!
Om Öst haft spaderkung? Ja, då hade ni
förlorat ett stick helt i onödan, men eftersom ni även då blir av med ett stick är
det bara fråga om ett missat övertrick —
och den förlusten är ni villig att ta för att
grundlura Väst.
Spelföring är inte bara fråga om teknik.
Minst lika viktig är psykologin. Förmågan
att sätta sig in i motpartens problem är något som inte nog kan betonas.
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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

♠ Kn 10 2
♥K9
♦K963
♣ED65

SYD VÄST NORD ÖST
1♦
PASS PASS
4 ♥ P.R.
Ni spelar ut spaderknekt och när bordet
lägger trean, lågmarkerar partnern med
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?
Det är inte ofta ni vet så mycket om sitsen, som ni gör här. Att Syd hade spaderess, ess-dam-knekt åttonde i hjärter och
klöverkung är redan klart, och med tanke
på Östs pass på ert öppningsbord vet ni
att Syd också har troligen minst damen i
ruter, för om Öst haft ess och dam i ruter
hade han bjudit något på 1 ruter med sina
6 poäng. Räknar ni Syds stick, vet ni en
sak till, att utgången kommer at gå hem
om Syd har fler spader på handen. Försvarets enda chans är att ni får ett trumfstick
samt tre stick i lågfärgerna. Att ni efter
hjärterkung skall vända med ruter är klart,
men har ni funderat på vilken? Det normala är att vända med en hacka från honnör
minst tredje, men gör ni det när sitsen är
som nedan, går det inte bra för er.

♠KD43
♥65
♦ 10 5 4 2
♣ Kn 4 2
♠98765
N
♥
4
W
E
♦
D
87
S
♣9873
♠E
♥ E D Kn 10 8 7 3 2
♦ E Kn
♣ K 10

Syd sticker Östs dam med esset och
fortsätter med ruterknekt, och så måste ni antingen ge honom för klöverkung
eller låta honom saka klöverförlorarna på
bordets höga kort. Inte bra alls. Skall ni
få två klöverstick, är det viktigt att Öst
eller Syd är inne efter det andra rutersticket. Därför är er rätta vända ruterkung.
Då får Syd nöja sig med nio stick, oavsett
om han tar eller kryper. Och skulle han ha
ess och dam i ruter, fanns aldrig något att
göra åt hemgången. Ni behöver inte heller
oroa er för att Öst haft ess singel i ruter.
Syd, som hittils visat en spader och åtta
hjärter, och som även är märkt med klöverkung har helt enkelt inte plats för fyra
ruter. Om Syd har fördelningen 1-8-3-1
med kung singel i klöver och ess-knekthacka i ruter är försvarets bästa chans att
ta för klöveress och fortsätta med klöverdam. Syd stjäl och måste sedan gissa om
att Väst har både kung och dam i ruter går
han bet ifall han spelar en ruterhacka. Men
Syd kan inte ha den fördelningen, för om
Öst haft tian femte i klöver hade han inte
lågmarkerat med nian utan tian, i enlighet
med pricipen att göra sina markeringar så
tydliga som möjligt.
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IDÄN KORTIT

1. Jakaja pohjoinen, kaikki VAARASSA, PARIK.

♠A95
♥862
♦AQ742
♣ A 2		
2. Jakaja POHJOINEN, joka avaa 3♠, itä-länsi

		

		
		
		
		
		
		
		

vaarassa, IMP

♠♥KQ4
♦ Q J 10 6 3
♣AKJ87

3. jakaja ITÄ, kaikki vaarassa, IMP			

		
		
		
		

♠ K 10 8
♥9
♦A84
♣ A J 10 9 8 6

		
		
		
		

♠ K 10 9
♥ A J 10 4 2
♦Q
♣ K Q 10 2

		
		
		
		

♠AK
♥KJ862
♦542
♣952

4. JAKAJA ITÄ, P-E VAARASSA, IMP.

5. Jakaja itä, p-e vaarassa, parik.

6. Jakaja LÄNSI, kaikki vaarassa, Parik.

♠ A K Q J 10 8
♥K6
♦ 10 8 6
♣ A 10
7. Jakaja pohjoinen, joka avaa 1♥, etelä tarjoaa 2♥, p-e vaarassa, imp.
		
♠K98
		
♥QJ5
		
♦K9652
		
♣ J 10
8. Jakaja pohjoinen, joka avaa 2♥ (heikko) ja
etelä tarjoaa 4♥, KAIKKI vaarassa, IMP.
		
♠KQJ943
		
♥ 10 5
		
♦Q843
		
♣ 10
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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?
Har partnern ett trumstick kommer slammen att gå bet av sig själv. Och om Syd
har ruterknekt kvar kommer straffen i ruter. Dessutom finns chansen att Syd har en
klöverförlorare. Men i ingen av de fallen
har det någon betydelse vad ni gör. I sinom tid kommer ni att få ert andra stick.
Eftersom Syd drev på till slam trotts att
han visste at partnern bara hade ett toppkort och bara två trumf kan ni med stor
säkerhet skissera upp Syds hand. Så här
måste den se ut:
♠ E-K-D-x-x-x ♥ K-D-Kn-x ♦ x ♣ E-K
Det enda kort på hans hand som inte är
högt är en hjärterhacka och den planerar
han att stjäla på bordet. Säg att ni vänder
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med ruter, som han stjäl. Om han då spelar sin hjärterhacka, ställer han Väst inför
ett olösligt dilemma. Om Väst sakar, tar
spaderfem spel, och stjäl han, stjäl bordet
över med knekten. Sedan är bara att dra ut
trumfen och begära resten. Har Syd spadertio, spelar det ingen roll vad ni gör, men
om Väst har den, finns en vända som med
säkerhet straffar kontraktet. Se ni den?
Visst. Vänd med er trumfhacka. Då får
Syd välja mellan två förlorande alternativ.
Om han tar för en av handens honnörer
kan han stjäla hjärterhackan, men i gengäld får Väst ett trumfstick; och om han
lägger en hacka från handen kan Väst
tvinga ut bordets knekt och senare stjäla
hjärterhackan med en högre trumf än bordet. I båda fallen leder en trumfvända till
att Väst får ett trumfstick.
Hela sitsen var:
♠ Kn 5
♥65
♦ E 10 8 6 4 3
♣975
♠ 10 6 4 2
♠3
N
♥92
♥ E 10 8 4 3
W
E
♦ K D Kn
♦975
S
♣ Kn 6 4 3
♣ D 10 8 2
♠EKDxxx
♥ K D Kn x
♦x
♣EK
Det är inte ofta en trumfvända är så effektiv. Lägg märke till att det inte gått lika bra
om Väst varit inne och vänt med trumf.
Syd kan vinna vändan billigt på handen
och har därefter råd att stjäla för spaderknekt.

lännen KORTIT

1. Jakaja pohjoinen, kaikki VAARASSA, PARIK.

♠♥K7
♦J853
♣ K Q J 9 6 4 3		
2. Jakaja POHJOINEN, joka avaa 3♠, itä-länsi

		
		
		
		

		
		
		
		

vaarassa, IMP

♠A43
♥A985
♦A975
♣ 10 3

3. jakaja ITÄ, kaikki vaarassa, IMP			

		
		
		
		

♠AQJ9
♥A73
♦ J 10 7 4
♣KQ

		
		
		
		

♠Q4
♥8
♦AKJ8652
♣A54

		
		
		
		

♠ Q64
♥AQ3
♦ A 10 6 4
♣J87

		
		
		
		

♠754
♥A9532
♦J83
♣Q7

		
		
		

♠AJ6
♥2
♦AQJ8
♣Q9432

		
		
		

♠A85
♥♦ A K 10 7
♣KQ9872

4. JAKAJA ITÄ, P-E VAARASSA, IMP.

5. Jakaja itä, p-e vaarassa, parik.

6. Jakaja LÄNSI, kaikki vaarassa, Parik.

7. Jakaja pohjoinen, joka avaa 1♥, etelä tarjoaa 2♥, p-e vaarassa, imp.

8. Jakaja pohjoinen, joka avaa 2♥ (heikko) ja
etelä tarjoaa 4♥, KAIKKI vaarassa, IMP.
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Seinäjoen BK:n 50-vuotis

Juhlabarometri
Pelipaikka:
Seinäjoen Elinkeinotalo, Huhtalantie 2.
Majoitus:
Hotelli Vaakuna,75€/(1h/2h)huone, varauskoodi: Bridge,
			
Huoneita rajoitetusti, P:010 764 7000 (6.3.mennessä)		
		
Pelimaksu:
pelimaksu 40€/pelaaja

LAUANTAINA 20.3. MP-Juhlabarometri alkaa
SUNNUNTAINA 21.3. MP-Juhlabarometri jatkuu

klo 11.00
klo 10.00

Kilpailunjohtajana Paul Martinsson
pelimaksu 40€/pelaaja
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
BILBOON

Tervetuloa juhlimaan Lakeuksille!
Lisätietoja: Matti Kauma: P: 040 563 9504 @: matti.kauma@itella.com

Tervetuloa H6

BK ryn kisoihin

TURKUUN 16.4.-18.4 2010
Pelipaikkana
Ruohonpään palvelutalo, Ruohonpääntie 27
PERJANTAINA 		
16.4. 				
LAUANTAINA		
17.4. 				
SUNNUNTAINA		
18.4. 				

MP-MIXED parik.
klo 18.00
MP-Parikilpailu
klo 11.00		
*BAM * MP-joukkuekilpailu
klo 10.00

Kilpailunjohtajana Kati Sandström
pelimaksu pe: 12€/pelaaja ja muissa kilpailuissa 15€/pelaaja
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
Bilboon tai Katille
PUH: 040-526 5611 @: Katarina.Sandstrom@novia.fi

TERVETULOA!
18
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SBL TIEDOTTAA:

Vuoden 2010
alustava kilpailukalenteri
Tämä on Suomen Bridgeliitto Ry:n alustava kilpailukalenteri vuodelle 2010. Kalenteriin saattaa tulla joitakin muutoksia
ja tarkennuksia vuoden aikana. Kalenteria päivitetään SBL:n
verkkosivuille: www.bridgefinland.com.
Muutosehdotukset ja korjaukset voi lähettää suoraan toiminnanjohtaja Hulda Ahoselle:
executive.officer@bridgefinland.com
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IBPA ANNUAL AWARDS 2009
Kauko Koistinen

The IBPA Personality of the Year
Rose Meltzer
Rose Meltzerin saavutukset MM-kilpailuissa kuluneen vuosikymmenen aikana ovat olleet häikäisevät. Tuona aikana
Meltzer on voittanut MM-tittelin kaikkiaan viidesti neljässä eri sarjassa: Bermuda Bowl, Rosenblum Cup, Transnational
Teams ja Senior Teams (kaksi kertaa).
Maailman Bridgeliiton arvoasteikolla
Meltzer on saavuttamut kaikkein korkeimman tason, World Grand Master. Luonnollisesti hän on hyvin korkealla myös naisten ja senioreiden ranking-tilastoissa.
Meltzerin lahjakkuudet eivät rajoitu yksin bridgeen. Hän varttui New Yorkissa,
opiskeli Columbia University -yliopistolla ja saavutti siellä maisterin arvon pääaineena kemia. Viimeisimmät yhdeksän
vuotta Rose on asunut Kaliforniassa yhdessä miehensä Cliffin sekä heidän neljän
koiransa ja neljän kissansa kanssa. Bridgen ohella Rosen toinen suuri intohimo on
rakkaus musiikkiin ja pianonsoitto.
Rose tutustui bridgeen jo opiskeluvuosinaan, mutta varsinaisen läpimurtonsa hän
teki 1990-luvun lopulla. Palkintojen jakotilaisuudessa Sao Paulossa IBPA:n edustaja totesi, että jos olisi olemassa “The IBPA
Personality of the Decade” -palkinto, Rose
epäilemättä ansaitsisi myös tämän kunnianosoituksen.

The IBPA Personality of the Year
Rose Meltzer
The Alan Truscott Memorial Award
Gary M. Pomerantz:
“The Devil’s Tickets”
Pomerantzin kirja on epätavallinen
bridgetarina, joka kertoo kahden pariskunnan, Bennett ja Culbertson, tarinaa
sotien välisessä Amerikassa. Kun Myrtle
Bennett ampui pelipöydässä riidan jälkeen miehensä Jackin kuoliaaksi, niin
tästä muodostui yksi aikansa suurimpia
mediatapahtumia. Lajin suuret legendat
Ely ja Jo Culbertson eivät esittelyjä kaipaa. Bennettien tapauksessa heillä oli ratkaiseva rooli todistajanaitiossa kun murhasyytettä käsiteltiin oikeussalissa. Kirjan
lukijan ei tarvitse olla välttämättä bridgen
pelaaja nauttiakseen tästä hyvin kirjoitetusta ja elävästä kuvauksesta 20-luvun
Yhdysvalloista, missä peli nimeltä bridge
oli uusinta ja suurinta hulluutta.
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Master Point Press Books of the Year
Right through the Pack Again, Ron
Klinger
North of the Masters Solvers’ Club,
Frank Vine
Yksi bridgekirjallisuuden hienoimmista
klassikoista, Darvaksen ja Hartin “Right
through the Pack”, julkaistiin jo vuonna
1948. Uudessa kirjassaan, “Right through
the Pack Again”, Ron Klinger käyttää samaa teemaa, pakan jokainen kortti kertoo
oman tarinansa. Kirja jatkaa myös Vanhan
Mestarin tarinaa, hahmo, josta Klinger
on kirjoittanut artikkelisarjassaan Bridge
World -lehdessä. Vanha Mestari onnistuu
muuttamaan edukseen kaikkein vaikeimmatkin tilanteet, mutta Klingerin viimeiseksi jääneessä artikkelissa, Last Hurrah,
hän kuitenkin kuolla kupsahtaa...vai kuoleeko sittenkään? Kirjassa pakan jokainen
kortti yrittää pitää Vanhan Mestarin hengissä kertomalla tarinansa jostain jaosta,
jossa tämä kortti on esittänyt ratkaisevaa
roolia. Onnistuvatko kortit palauttamaan
tarinoillaan Vanhan Mestarin elämänhalun? Tässä ruutukahdeksikon tarina:
E/ALL
♠ K863
		
♥2
		
♦ 8432
		
♣ AKJ5
♠ Q74			
♠ J1052
N
♥ A1097		W E ♥ K864
♦ A765		 S
♦ QJ109
♣ 109			
♣3
		
♠ A9
		
♥ QJ53
		
♦K
		
♣ Q87642
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Länsi Pohjoinen
			
pass
1♠
pass
3♥
pass
5♣
pass

Itä
pass
pass
pass
pass

Etelä
1♣
2♣
4♣
pass

Pohjoisen kolme herttaa kertoi lyhyen
hertan ja ristituen. Vanha Mestari mietti
hetken kolmea sangia, mutta huono ristivärin laatu ja singeltonruutu saivat hänet
toisiin ajatuksiin. Länsi aloitti ruutuässällä, kakkonen, rouva ja kuningas. Toiseen
tikkiin länsi jatkoi valttia pöydän ässälle
ja kolmanteen tikkiin pelinviejä pelasi
herttaa rouvalle ja ässälle. Jos tässä tilanteessa länsi kääntäisi jotain muuta maata
kuin valttia, pelinviejällä olisi helppo työ
varastaa kätensä kolme herttamenevää
pöytään. Länsi jatkoikin ristiä pöydän
kuninkaalle, mutta itä ei tuntenut oloaan
yhtään mukavaksi. Mitä hän voisi sakata
tähän toiseen valttikierrokseen? Jos hän
sakaa padan, kasvattaa pelinviejä värin
vahvaksi varastamalla. Herttasakaus ei ole
yhtään parempi. Kahden herttavarkauden
jälkeen kuningas putoaisi ja etelän sotamies kasvaisi vahvaksi. Lopulta itä päätti
sakata ruutuyhdeksikön, mutta tämän jälkeen Vanha Mestari otti kaksi ruutukuppia
käteensä kasvattaen minut, ruutukahdeksikon, vahvaksi. Jos paikallani olisi ollut
ruutuseiska tai joku vielä vähempiarvoisempi ruutu, ei sitoumus olisi ollut pelattavissa kotiin, jatkoi ruutukahdeksikko
ylpeänä.
Frank Vinen teräviä kirjoituksia julkaistiin Bridge Worldissa ja muissa maailman
johtavissa bridgelehdissä 1970- ja 80-luvuilla. Bridge World on aiemmin julkaissut pienen kokoelman näistä kirjoituksista, mutta tämä painos on ollut jo pitkään
loppuunmyytynä. Ne lukijat, joille Vinen

BRIDGELEHTI 1/10

tekstit ovat tuttuja, ilahtuvat nähdessään
nyt entistä kattavamman uuden kokoelman. Jos Frank Vinen nimi tai tekstit eivät
ole entuudestaan tuttuja, niin “North of
the Masters Solvers’ Club” on harvinaista
herkkua etenkin kirpeän bridgeparodian
ystäville.
Precision Best Bid Hand of the Year
Voittajat: Stuart & Gerard Tredinnick
(Englanti)
Kirjoittaja: Heather Dhondy (Englanti)
Gold Cupin finaalissa 2008 kohtasivat
joukkueet de Botton (Janet de Botton,
David Burn, Nick Sandqvist, Artur Malinowski, Jason Hackett ja Justin Hackett)
ja Collins (Patrick Collins, Derek Patterson, Gerald Tredinnick ja Stuart Tredinnick). Finaalin erikoisuutena voidaan
mainita, että molemmissa joukkueissa oli
mukana kaksoisveljekset - Hackettit ja
Tredinninickit. Ottelun alkupuoliskolla
Geraldin ja Stuartin hyvin tarjoama slammi toi arvokkaan voittobrikan Collinsin
joukkueelle.
W/E-W
♠ K9875
		
♥ QJ5
		
♦ AQ7
		
♣ Q9
♠ Q103		
♠ J642
♥ 9632		 N
♥ 84
W
E
♦ J92			 S
♦ K1043
♣ J75			
♣ 1063
		
♠A
		
♥ AK107
		
♦ 865
		
♣ AK842

Länsi Pohjoinen
M:nowski Stuart
pass
1NT
pass
2♠
pass
3NT
pass
5♣
pass
6♥

Itä
Burn
pass
pass
pass
pass
pass

Etelä
Gerald
2♣
3♣
4♥
5NT
pass

Stuartin sangiavaus lupasi 14-16 ap ja
kun Gerald teki staymanin kautta kolme
ristiä, oli tämä luonnollinen TPV luvaten
epäsuorasti myös neljä korttia herttaa.
Neljä herttaa oli myös luonnollinen tarjous, korostaen värin hyvää laatua. Viisi
sangia oli “valitse slammi” -tyyppinen tarjous ja Stuart päätti valita 4-3 herttavaltin.
Kuusi herttaa on erinomainen sitoumus,
koska ristiväri voidaan kasvattaa vahvaksi
ottamalla varkaudet lyhyeen valttiin. Geraldin harmiksi puolustuksen ristiväri oli
jakautunut tasan 3-3, koska tällöin hän
näki, että myös periaatteessa huonommat
slammit (kuusi ristiä ja kuusi sangia) olisivat kotiin pelattavissa. Joka tapauksessa
10 IMP:tä Tredinnickien joukkueelle, kun
vastinpöytä oli tyytynyt sangitäyspeliin.
The Rose Cliff Declarer Play of the
Year
Voittaja: Steve Weinstein (USA)
Kirjoittaja: Phillip Alder (USA) 		
Amerikkalaispari Bobby Levin - Steve
Weinstein voitti ylivoimaiseen tyyliin
vuoden 2009 Cavendish Invitational -kilpailun. Tämän maailman rahakkaimman
kutsukilpailun voitto ei suinkaan ollut
mikään uusi asia herroille. Kyseinen pari
on voittanut kisan peräti neljästi viimeisen yhdentoista vuoden aikana. Steve
Weinstein on myös hyvin taitava pokerin
pelaaja, kuten on myös seuraavassa jaossa
vastassa ollut Brad Moss. Vai mitä olette
mieltä seuraavasta nokittelusta?
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JAKO 9
♠ 1064
N/E-W
♥ KJ10632
		
♦3
		
♣ K105
♠ 83			
♠ AQJ752
♥ A974		 N
♥ 85
W
E
♦ A2			
♦ Q105
S
♣ A8762		
♣ Q3
		
♠ K9
		
♥Q
		
♦ KJ98764
		
♣ J94
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Weinstein Gitelman
Levin
Moss
pass
2♥
2♠
pass
3NT
pass
pass
pass
Fred Gitelman aloitti pienellä hertalla ja
pelinviejä antoi etelän voittaa rouvalla ensimmäisen tikin. Toiseen tikkiin Moss jatkoi pienen ruudun, joka sai juosta pöydän
kympille. Seuraavaksi Weinstein määräsi
pöydästä patarouvan, jonka Moss laistoi hetkeäkään epäröimättä! Jos hän olisi
voittanut tikin, olisi pelinviejä saanut viisi
tikkiä pataa, mikä yhden hertan, kahden
ruudun ja yhden ristin lisäksi olisi merkinnyt yhdeksää tikkiä ja kotipeliä. Pelinviejä palasi käteensä ruutuässällä ja pelasi
pataa pöydän ässälle pudottaen etelän kuninkaan! Nyt pelinviejällä oli jo kymmenen tikkiä kasassa, mutta Weinstein totesi
tässä vaiheessa Gitelmanille, että tämä
tulisi joutumaan kiinni-istutuskiristyksen
uhriksi, jos hänellä olisi pitkän herttavärin
lisäksi myös ristikuningas. Kotipeli kahdella ylitikillä tuotti muhkeat 212 IMP:tä.
Jos kysymyksessä olisi ollut parikilpailu,
vain yksi pari - Jill Meyers ja Jill Levin
(Bobbyn vaimo) - olisi ollut jakamassa
tätä toppia. Jill Meyers sai myös yksitoista
tikkiä sangipeliinsä vastaavien vaiheiden
jälkeen.
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Gidwani Family Trust Defense of the
Year
Voittaja: Michelle Brunner (Englanti)
Kirjoittaja: Maureen Hiron (Espanja)
Michelle Brunner voitti ensimmäisenä
naispelaajana IBPA:n parhaan puolustuksen palkinnon v. 2008 Shanghain MMkilpailuissa esittämänsä upean pelisuorituksensa ansiosta. Tänä vuonna hän voitti
parhaan puolustuksen palkinnon jälleen,
tehden bridgehistoriaa voittamalla kyseisen palkinnon kahtena vuonna peräkkäin.
E/ALL
♠ J874
		
♥ A5
		
♦ AJ
		
♣ AQ1074
♠ K95			
♠ 32
N
♥ J1094		
♥ K762
W
E
♦ 9543		 S
♦ Q1087
♣ 86			
♣ K93
		
♠ AQ106
		
♥ Q83
		
♦ K62
		
♣ J52
Etelä avasi heikolla sangilla ja päätyi
stayman-sarjan jälkeen pelinviejäksi neljään pataan. John Holland lähti lännen
korteista herttasotamiehellä ja Brunner
voitti ensimmäisen tikin kuninkaalla. Etelän sangiavauksen jälkeen Brunner tiesi,
että lännellä voi olla herttasotamiehen
lisäksi vain kolme arvopistettä. Jos partnerilla on valttitikki, itä näkee kolme puolustustikkiä. Mistä pietittävä neljäs voisi
tulla? Michelle Brunner palautti toiseen
tikkiin ristiyhdeksikön, jonka pelinviejän
näkökulmasta oli pakko olla singelton.
Pöytä voitti tikin ristikympillä, minkä jälkeen pelinviejä jatkoi ristivarkauden pelossa valttiässällä ja pienellä valtilla. Län-
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si voitti kuninkaalla tikin ja jatkoi ristiä
partnerinsa kuninkaalle. Tämän jälkeen
ristivarkaus oli puolustuksen neljäs tikki.
Brazilian Junior Deal of the Year
Voittaja: Thomas Bessis (Ranska)
Kirjoittaja: Brian Senior (Englanti)
Nuorten EM-kilpailuissa Romaniassa
Ranskan uusi tähtipelaaja Thomas Bessis
teki parhaan pelisuorituksensa viimeisen
kierroksen ottelussa Englantia vastaan.
JAKO 9
♠ AQ643
N/E-W
♥ J9532
		
♦ Q104
		
♣♠ 52			
♠ J9
N
♥ A4			
♥ KQ876
W
E
♦ AK53		 S
♦ 9872
♣ A7642		
♣ 103
		
♠ K1087
		
♥ 10
		
♦ J6
		
♣ KQJ985
Länsi
Bessis
		
pass
pass

Pohjoinen
Itä
Atthey
Volcker
1♠
pass
3♥
pass
pass
pass

Etelä
Owen
2NT
4♠

Owenin kaksi sangia lupasi vähintään
inviittivoiman ja neljän kortin patatuen.
Kolme herttaa lupasi pituutta tässä värissä. Vaikuttaisi, että patatäyspelissä ei ole
mitään ongelmia, kun ristiässä on maskattavissa lännen kädestä valttia vasten. Frederic Volcker aloitti ruutukahdeksikolla
ja Bessis voitti kaksi ensimmäistä tikkiä
ruutukuvillaan. Atthey yritti hämätä puolustusta sakaamalla ruuturouvan toiseen
tikkiin, mutta kun Volcker tunnusti toiseen
ruutuun kakkosella, tiesi Bessis lähdön

Thomas Bessis
olevan kahden tai neljän kortin väristä. Ja
tarjoussarjan perusteella kysymys oli tietenkin neljän kortin väristä. Kolmanteen
tikkiin Bessis jatkoi ristiseiskalla! Pelinviejä ymmärrettävästi varasti tämän ja
jatkoi herttaa lännen ässälle. Ruutujatkon
pelinviejä voitti kympillä, varasti hertan
pöytään, ristin käteen ja uudelleen hertan
pöytään ollen tyytyväinen kun Bessis ei
pystynyt varastamaan yli. Mutta seuraavan ristin Volcker kyllä ylikuppasi, minkä
jälkeen sitoumus päätyi kahteen pietiin.
Miten Thomas Bessis keksi kääntää pienen ristin ässän alta kolmanteen tikkiin?
Jos idällä olisi ollut singeltonristi, olisi
hän lähtenyt mieluummin tällä kuin neljästä hakusta ruutua. Volckerilla oli näin
ollen siis joko kaksi ristikorttia tai renonssi. Pohjoisen näytettyä tarjoussarjassa
herttapituutta ja kolmessa ensimmäisessä
tikissä kolme korttia ruutua, hänelle ei
enää mahtuisi kahta korttia ristiä, minkä
vuoksi idällä olisi oltava ristidubbelton.
Vastinpöydässä ranskalaiset päätyivät pelaamaan neljää ristiä yhteen pietiin NS:n
korteilla, joten Bessisin upea puolustus
tuotti joukkueelleen 10 IMP:n tappion sijasta 2 IMP:n voittobrikan.
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Hog valitsee Papan
Victor Mollo

”Bridgen pelaajat eivät ole sen parempia
kuin yhteiskuntamme muutkaan jäsenet”,
sanoi Hideous Hog katsellen kaihoisasti
tyhjää pulloa. ”Lankeamme ansoihin ja
toistamme itseämme koko ajan. Ei lainkaan mielikuvitusta. Otetaan vaikka yleinen harhaluulo, että saavutamme parhaat
tulokset suosikkipartnereidemme kanssa…”
”Mutta niinhän se on”, keskeytti Peregrine Penguin uhmakkaasti. Bollingerin
ja Belugan vahvistamana PP oli hanakka
vastustamaan mitä hyvänsä asiaa.
Hog iski takaisin. ”Tarkoitat siis, että
heikot vastustajat saavat huonoimmat tuloksensa kehittyneimpiä pelaajia vastaan.
Mutta eihän ole sama asia rohmuta heidän
lahjojaan kuin tehdä pisteitä tyhjästä, puhtaalla osaamisella.”
”Mutta jos et saa parhaita merkintöjä suosikkipartnerisi kanssa, niin kenen kanssa
sitten?”, kysyi Oscar Owl, Vanhempi Kibitserimme.
”Tietenkin suosikkivastustajia vastaan”,
vastasi HH. ”Koska olemme niin kaavoihin kangistuneita, emme ole järjestäneet
vielä kilpailun kilpailua – parikilpailua tai
joukkista - jossa voisimme valita vastustajamme. Kaikki valitsevat vain aina partnerinsa. Miten kuiva ja kielteinen lähestyminen peliä kohtaan”, jatkoi Hog. ”Antakaa
minun valita vastustajani, niin saatte työntää minulle kenet tahansa partneriksi.”
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Hogin silmät jämähtivät Rabbitiin. ”Suonet anteeksi”, HH sanoi ja kaappasi näppärästi kirjekuoren, joka työntyi Rabbitin
povitaskusta. ”Haluan näyttää teille jaon.”
Hetken kuluttua katselimme seuraavia
North-Southin kortteja.
♠ QJ6
♥ 1074
♦ 653
♣ Q865
W

N
S

E

♠  A10987
♥ AKQJ5
♦ 74
♣K
West
North
East
				
3♣
pass
pass
pass
3♠
pass
kaikki pass

South
2♠
3♥
4♠

”Minä satuin olemaan South”, sanoi Hog.
”West aloitti kolmella isolla ruudulla, East
näytti iso-pientä kertoen neljän kortin värin. Kolmas ruutu varastetaan, ja nyt on
teidän vuoronne.”
”Ennemmin tai myöhemmin meidän täytyy vetää valttimaski”, totesi Penguin.
”Ensin, kokeillaanpa ristikuningasta”, ehdotti Owl. ”Eihän sitä koskaan tiedä…”
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”Aivan oikein”, myönsi Hog. ”West saattaa laistaa, kuvitellen minun pyrkivän luomaan entriä pöytään. Hänhän ei tiedä, että
pääsen sinne koska tahansa herttakympillä.”
Kun hänen lasinsa oli täytetty, HH jatkoi.
”West kuitenkin nappaa fiksusti ristikuninkaan ässällä - East tunnustaa kakkosella – ja jatkaa lisää ristiä jätkällä. Mitä
seuraavaksi?”
”Valttileikkaus”, vaati Penguin. ”Sitä ei
voi enää vältellä joten tehdään se hyvän
sään aikana.”
Oscar Owl räpytteli silmiään vastustellen.
Rueful Rabbit näytti epäilevältä. Vain
hänen kaltaisensa pelaajat ottivat yksinkertaisia maskeja, joten sen täytyi olla
väärin.
”Peregrine on aivan oikeassa”, ilmoitti
Hog. ”Suosikkipartnerisi kanssa pelatessasi ei ole vaihtoehtoa. Sinun pitää maskata.”
Penguin ylpistyi.
”Onneksi pelasinkin suosikkivastustajaani vastaan. Häntä vastaan, jonka valitsisin…”
”Papa”, sanoivat kaikki yhteen ääneen.
”Täsmälleen.” Hog hymyili paluupostina. ”Ja nyt ymmärrätte, proosallisen
leikkauksen – ja pietipelin – sijaan minä
toppasin pataässällä Westin singelikuninkaan ja…”
”Miksi?”, tinkasi Penguin.

Victor Mollo, kuuluisa ja rakastettu
bridgekirjailija

”Koska Papa oli nähnyt niin paljon vaivaa antaakseen minulle yhteyden pöytään”, vastasi HH. ”Hänhän ei tiedä, että
pääsen sinne, mutta hän tietää, että ♣ K
oli singelton…”
”Kyllä”, keskeytti Rabbit, ”se on kumma
juttu, kuinka usein ♣ K on singeli. Juuri
eilen…”
Hog hiljensi hänet kuivalla katseella ja
jatkoi: ”Papan partnerin kakkonen näytti kolmen kortin ristin, ja hänellä täytyi
olla itsellään viisi korttia välitarjoukseen
kolmen tasolla. Ei, ristissä ei ollut mitään
epäselvää, mutta Papa ihmetteli, miksi en
poistanut heti valtteja. Ainoa syy oli, että
halusin pelata sitä pöydästä. Hänen paras
puolustuksensa oli pitää minut ulkona
pöydästä, ellei hänellä ollut ristikuningasta itsellään ja ellei hän halunnut minun
maskaavan.”
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Oscar Owl huhuili pehmeästi.
Tällainen oli koko jako:

♠K
♥983
♦AKQ8
♣ A J 10 9 4

♠QJ6
♥10 7 4
♦653
♣Q865
♠5432
N
♥62
W
E
♦
J 10 9 2
S
♣732
♠ A 10 9 8 7
♥AKQJ5
♦74
♣K

”Ymmärrättehän”, jatkoi HH, ”mikä etu
siitä on kun voi valita vastustajansa. Jos
Toucan tai Walrus tai jopa Secretary Bird
olisi pelannut ristisoturin, ei olisi ollut turvallista päätellä mitään, sillä he eivät olisi
tienneet mitä minulla oli tai miksi pelasin
niin kuin pelasin. Mutta Papa oli tarpeeksi
hyvä pelaaja tietämään kaiken – paitsi että
♥ 10 oli yhteyskortti – ja hän oli tarpeeksi
nokkela antamaan minulle mahdollisuuden tehdä virheen. Syy miksi niin pidän
häntä vastaan pelaamisesta”, päätti Hog,
”on hänen ennustettavuutensa. Hän pelaa
juuri niinkuin minäkin pelaisin – tosin ei
yhtä hyvin tietenkään.”
Luova sitoumus
Hog alkoi kirjoittamaan uutta jakoa,
pyyhki jotain yli, jatkoi ja teki taas virheen. ”Antakaa minulle lisää paperia”, hän
sanoi ärtyneenä rypistäen Rabbitin kuoren
ja viskaten sen inhoten menemään.
”Hog hyvä, saisinko osuustodistukseni
takaisin”, pyysi Rabbit nöyränä. ”Tiedän,
että arvo on laskenut, mutta sain ne juuri,
ja sijoitusneuvojani sanoi…”
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Kukaan ei kuunnellut. Baarimikko oli
tuonut Hogille muistilehtiön, ja katsoimme uutta jakoa.
♠432
♥832
♦AKQ763
♣2
♠ J 10 9 8 7
N
♥ 10
W
E
♦ 10 5
S
♣ J 10 6 4 3
West
		
pass
pass

North
3♦
6NT

East
pass
pass

South
3NT
pass

”Mitä eriskummallisinta tarjoamista!”,
huudahti Penguin järkyttyneellä äänensävyllä.
Owl räpytteli moittivasti, hänen pyöreät
kellertävät silmänsä kuvastivat vastenmielisyyttä.
”Olosuhteet olivat eriskummalliset”, selitti Hog anteeksi pyydellen. ”Mutta älkää murehtiko tarjoussarjaa. Keskittykää
puolustukseen. Westin aloituskortti oli ♥5,
ja voitin tikin rouvalla. Kyllä, minä olin
Southina pelinviejä. Tikissä kaksi pelasin
pataviitosen, Westiltä ♠ 6, ja East tuli kiinni pataseiskalla. Millä kortilla hänen tulisi
jatkaa?”
”Pelinviejän ohjastus voi merkitä vain
yhtä asiaa”, sanoi Penguin itsevarmasti.
”Hän aikoo hankkia kiristystempon. Hän
ei varmastikaan pelaisi pientä pataa kolmen huippukuvan alta, joten hänen kombinaationsa täytyy olla ♠ A 5 tai vielä todennäköisemmin ♠ A K 5. Jos hänellä on
dubbeltonruutu, emme voi mitään, mutta
jos hänellä on singeli, hän voi olla vaikeuksissa.”
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”Myönnetään”, sanoi OO. ”Pelinvienti
viittaa siihen, että häneltä puuttuu yksi
tikki ja hakee kiristystä punaisissa väreissä tai ehkä molemmissa alaväreissä.”
”Niinpä, mitä teette?”, tivasi Hog. ”Tai
mitä Papa tekisi Eastina?”
”Tämä on klassinen tilanne”, heitti Penguin. ”Eastin pitää jatkaa ♦ 10 murtaakseen kiristyksen. Se katkaisee pelinviejän
yhteyden pöytään jättäen hänelle kolme
ruututikkiä ja antaen partnerin myöhemmin sakata ruudun pois kiristystilanteessa.”
”Pelinviejän todennäköinen käsi on
♠ A K 5 ♥A K Q 4 ♦ 2 ♣ A K Q 7 5”, ehdotti OO. Näin ollen – ilman ruutujatkoa –
West ei voi neljän kortin lopputilanteessa
säästää vahvan hertan lisäksi neljän kortin
ruutua.”
Kaikki hyväksyivät.
”Ikävä kyllä”, huokaisi Hog, ”East ei ollut Papa vaan pisteiden keräilijä Walrus.
Ainoastaan kahdella pisteellä hän ei ollut
kiinnostunut puolustuksesta, ja sitä paitsi,
kiristysyhteyksien katkaiseminen ei tule
hänen mieleensä. Hän jatkoi lisää pataa
ja…”
”…ja peli meni kotiin nokkelalla kiristyksellä”, sanoi Rabbit ihaillen.
”Mutta missä oli Papa?”, kysyi PP. ”Minä
kun luulin, että tämäkin jako vahvistaa
teoriaasi suosikkivastustajista.”
”Niin se vahvistaakin”, ilmoitti HH.
”Mutta Papa ei ollut vastustajani – paitsi
ehkä siinä mielessä, että hän oli partnerini. Se tietenkin selittää epätavallisen tarjoussarjan. Huomatkaa hänen vähäinen
juonikkuutensa. Miksi hän avasi kolmen

tason estotarjouksella solidilla värillä, kun
se yleensä on heikko luvaten ehkä vain
sotamiehen huipussa? Koska hän pelkäsi, että minä tarjoaisin sangia ja pelaisin
jaon, mutta etten uskaltaisi tehdä niin ilman yhtään huippukuvaa partnerin estovärissä. Koska hänellä oli ne kaikki itsellään, minulla ei voi olla yhtään, joten en
voi tarjota sangia, ja minun olisi annettava
hänen pelata jako. Tavoite, joka hänellä on
jokaisessa jaossa. Mutta kuten näette, hän
ei saanut minua lankaan.” Hog näytti jaon
puuttuvat kädet.
♠432
♥832
♦AKQ763
♣2
♠Q6
♠ J 10 9 8 7
N
♥97654
♥ 10
W
E
♦J9842
♦ 10 5
S
♣7
♣ J 10 6 4 3
♠AK5
♥AKQJ
♦♣AKQ985
”Renonssi partnerin värissä. Se menee jo
liian pitkälle”, protestoi Owl.
”Todella paksua”, napautti Penguin.
”Anteeksiantamatonta”, sanoi Hog.
”Avattuaan 3♦, hän ei malttanut passata
kolmeen sangiini. Sehän ei ole minun vikani, ja minkä minä voin jos minulla oli
renonssiruutu? Mutta näettekö, kuinka
tärkeää ovat oikeat vastustajat tässä pelissä? Jos Papa olisi ollut East, minä olisin
saanut kotipelin hienolla coupilla. Mielikuvituksetonta Walrusia vastaan suuri
taiteilijakaan ei pysty luomaan yhtään
mitään.”
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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.
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Korttisi:♠AKQ10765♥83♦A72♣Q3
Olet etelä, kaikki vaarattomassa. Länsi jakajana avaa kolmella hertalla, pohjoinen
ja itä passaavat. Mitä tarjoat?

		
		
		
		

Neljä pataa. Miksi estotarjouksia tehdään? Siksi, että vastapuoli joutuu tekemään tarjoussarjassa oikeita arvauksia.
Tässä tarjoustilanteessa sopiva arvaus
on, että saat kymmenen tikkiä pata valttina. Kun vastustaja avaa korkean tason
estoavauksella, niin sinun kannattaa ”sijoittaa” partnerin käteen noin kahdeksan
pistettä. Kätesi on vain kahdeksan tikin
arvoinen, mutta jos partnerilla on sopivia
arvoja alaväreissä, on täyspeli yrittämisen arvoinen. On toki mahdollista, että
partnerilla on vähemmän pisteitä ja nekin
väärissä paikoissa, vastustaja kahdentaa
neljä pataa ja peliin tulee kaksi pietiä.
Mutta kolmen padan tarjous johtaisi aivan
liian usein hyvän täyspelin makaamiseen.
Kaikki passaavat neljään pataan ja länsi
aloittaa herttakuninkaalla.

		
		
		
		
		
		
		

♠ J9
♥A752
♦K63
♣10872
W

N
S

E

♠ AKQ10765
♥83
♦A72
♣Q

Partnerilla oli juuri sen verran voimaa,
kun olit odottanutkin. Kun olet pelinviejänä valttisitoumuksessa, lasket ensin
menevät tikkisi. Montako menevää voit
laskea?
Kolme. Yksi hertta, yksi ruutu ja yksi
risti. Näyttää siis tässä vaiheessa hyvältä.
Minkä kortin pelaat pöydästä ensimmäiseen tikkiin?
Kakkosen. Ethän vain erehtynyt peittämään kuningasta ässällä? Jos näin teit,
itä varastaa ensimmäisen tikin ja menetät kaksi herttatikkiä. Kun alaväreissä oli
myös kaksi menevää, päätyy sitoumus
yhteen pietiin. Kun länsi avasi kolmella
hertalla, on hänellä luultavasti seitsemän
kortin hertta. Varkauden vaara on näin
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ollen hyvin ilmeinen. Kun pelaat pienen
pöydästä lähtöön, itä sakaa ristiä ja länsi
jatkaa herttarouvalla. Mitä nyt pöydästä?
Viitonen. Ja kun länsi jatkaa vielä kolmannella herttakierroksella, ei vieläkään
ole aika pelata ässää. Varastat kolmannen
herttakierroksen käteen ja poistat puolustuksen valtit. Seuraavaksi menet ruutukuninkaalla pöytään ja sakaat joko ruutu- tai
ristimeneväsi pöydän herttaässälle. Pelaamalla pienen kolmeen ensimmäiseen herttakierrokseen varmistat kahden herttatikin
menetyksen, mutta et menetä kuin vain
yhden tikin alaväreissä.
Koko jako:
♠ J9
		
♥A752
		
♦K63
		
♣10872
♠ 3			
♠ 842
♥KQJ10964		 N
♥W
E
♦Q10			 S
♦J9854
♣J63			
♣AK954
		
♠ AKQ10765
		
♥83
		
♦A72
		
♣Q

Ristisotamies. Herttaässä olisi huono
valinta. Ässän ”tehtävä” on tappaa vastustajien kuvakortteja, ei heidän pikkukorttejaan. Ruutuseiska olisi toinen mahdollisuus, mutta koska sinulla on hyvä kolmen
kortin sarja ristissä, on tämä pitkän päälle
paras valinta.
		
♠ A863
		
♥ KJ2
		
♦852
		
♣532
♠7
N
♥ A8742
W
E
♦76
S
♣J10976
Partneri pelaa ensimmäiseen tikkiin ässän
ja pelinviejä nelosen. Onko ristikuningas
partnerilla vai pelinviejällä?
Pelinviejällä. Jos partnerilla olisi ristissä
ässä ja kuningas, pelaisi hän ensimmäiseen tikkiin kuninkaan. ”Kolmantena kätenä” puolustuspelaaja pelaa aina sarjan
alimman kortin. Toiseen tikkiin partneri
kuitenkin jatkaa yllättävällä kortilla, ristikuninkaalla! Miksi itä pelasi ristinsä oppikirjan vastaisesti?

Jos länsi olisi avannut oppikirjan vastaisesti kolme herttaa vain kuuden kortin värillä, et häviäisi laistamisella mitään.

Koska hänellä on dubbeltonristi. Pelinviejä tunnustaa toiseen ristikierrokseen
kahdeksikolla. Entä sinä?

Siirry seuraavaksi lännen kortteihin:
♠7 ♥A8742 ♦76 ♣J10976. Kaikki vaarattomassa etelä avaa yhdellä padalla ja on
sinun vuorosi. Mitä tarjoat?

Kympillä. Partneri saa ristivarkauden, jos
vain saisi lännen käden kiinni kolmanteen
tikkiin. Tässä tulee Lavinthal -merkinanto
avuksi. Itä haluaa ristivarkauden ja hänen
pitäisi löytää lännen yhteyskortti joko hertasta tai ruudusta. Jos länsi haluaisi idän
jatkavan ruutua kolmanteen tikkiin, pelaisi hän pienimmän ristinsä toiseen tikkiin
- kuutosen. Nyt kuitenkin länsi näkee, että
hän pääsee kiinni herttaässällä ja ristikympillä hän pyytää kääntöä tässä värissä.

Pass. Toivottavasti et edes harkinnut välitarjousta. Jakautuma on kyllä hyvä, mutta
voimaa pitäisi olla neljä-viisi pistettä lisää
välitarjoukseen. Pohjoinen tarjoaa kaksi pataa ja etelä korottaa neljään pataan.
Mikä on lähtökorttisi?
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Koko jako:
♠ A863
		
♥ KJ2
		
♦ 852
		
♣ 532
♠ 7			
♠ 1042
♥ A8742		 N
♥ Q1065
W
E
♦ 76			 S
♦ J1093
♣ J10976		
♣ AK
		
♠ KQJ95
		
♥3
		
♦ AKQ4
		
♣ Q84

teen tikkiin ja pietittävä varkaustikki jäisi
saamatta.
Sama periaate pätee, jos lähtijällä on
AK-dubbelton. Hän aloittaa kuninkaalla
ja partnerinsa kuvittelee hänellä olevan
KQ-kombinaatio. Pöydän kombinaatiosta riippuen lähtijän partneri näyttää joko
pyyntöä tai pituutta. Kun lähtijä jatkaa
toiseen tikkiin ässällä, kertoo hän AKdubbeltonin ja partnerin pitää antaa tähän
tikkiin Lavinthal -merkinanto.

Jos merkinantoja ei olisi käytössä, jatkaisi itä varmasti ruutusotamiehellä kolman-

Bridgesudoku Ratkaisu
3/09
Sue Bäckström
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Gunnars snapshörna
				

Gunnar Almark från Ekenäs bridgeklubb har under årens lopp skrivit
en mängd bridgerelaterade snapsvisor.

3. Qvinten
(G. Almark. Mel:Jag har bott vid..)
Jag har bott vid ett spelbord i hela mitt liv
och sett budena komma och gå (och gå)
Jag har passat på kravbud och ställt till med
bråk

då jag gjort mina många revoke
Jag har skvisat mig själv
jag har spelat fel kort
det är mycket som jag inte alls bort ha
gjort
Men aldrig jag missat, nej det har jag int
efter kvarten så tar jag en kvint.
BRIDGELEHTI 1/10
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Kilpailutuloksia

Kouvolan Bk Parikilpailu 28.11.
11 paria		 % 		Mp.
1 Janne Tauriainen-Jukka Rokkanen 		 62		1.2
2 Erkki Becker - Aulis Koikkalainen 59		0.8
3 Ilkka Uimonen - Esa Laitinen 		 56		0.4
Kouvolan Bk IMP - parikilpailu 29.11.
6 paria
Imp Mp.
1 Kari Koivula-Ilkka Anttolainen 34 0.8
2 Erkki Becker-Aulis Koikkalainen 24½ 0.3
AV, Helsinki Board-a-Match 5.12.
8 joukkuetta
Pist. Mp.
1 Victor Kogan – Yaroslav Natanson 50 1.2
Jörgen Groundstroem – Tapio Wagello
1 Johan Herrgård – Fred Sundwall
Agneta Berglund – Kurt Berglund		 50 1.2
AV, Harald Nordbergs minnestävling 6.12.
18 paria		 % Mp.
1 Kari Koivula - Seppo Niemi 		 64		1.9
2 Johan Linden - Jukka Mäkinen 		 59 1.1
3 Agneta Berglund-Maria Nordgren 		 57		0.7
4 Jukka Kytömaa - Kalevi Paavola		 55 0.5
5 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 		 55 0.3
Senioreiden joukkue SM 12.-13.12.2009
9 Joukkuetta
Pist. Mp.
1 Andorra
159 		2.9
Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori
Sakari Stubb - Jukka Pesonen
Jorma Tolvanen - Ranan Rimon
2 Koivula
156 1.1
Kari Koivula - Johan Linden
Jukka Mäkinen - Seppo Niemi
3 Äijät
154½ 0.5
Juuso Leikola - Alpo Järvinen
Kaj Sundsten - Pekka Uskali
Matti Koivisto - Olli Puurtinen
B 55, Helsinki Mp-Mixed 16.12.
20 paria		 % Mp.
1 Seija Lahtinen - Jussi Angervo 		 64		2.2
2 Agneta Berglund - Martin Arle 		 60 1.2
3 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 		 59		0.8
4 Pia Nurmi - Harry v.Haartman 		 57 0.6
5 Sue Bäckström - Johan Linden 		 55 0.4
6 Aune Lummaa - Juha Hämäläinen 		 52		0.2
Joulusimultaani 12 / 2009 (10 parasta)
yhteensä 196 osallistujaa
% Mp.
1 Marie-Louise SarenT.Strandback 67 2.5
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2 Ossi Laakso-Kari Kanerva
65 2.0
3 Arto Peuraniemi-Juha Luostarinen 64 1.5
4 Markku Levomäki-Ilkka Uimonen 63 1.4
5 Jari Laakso - Marko Ketola
62 1.2
6 Sami Mäki - Jonna Kaminen
62 		1.1
7 Tauno Kähkönen-H.Roschier
62 		1.0
8 Erkki Becker-Aulis Koikkalainen 62 0.9
9 Kari Koskimaa - Asko Kupiainen 62 0.9
10 Osmo Haljoki - Timo Sairanen 62 		0.8
Vasa Bk ”Oravaisbarometern” 2.1.
20 paria		 % Mp.
1 Clas Nyberg - Johan Blomqvist 		 61 2.1
2 Dan Storås - Antti Nordberg 		 57 1.0
2 Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä 		 57 1.0
4 Olav Store - Pasi Kattilakoski 		 56		0.5
5 Bill Korsman - Reko Märsylä 		 56 0.4
Turun BK:n Loppiaiskilpailut 7.-10.1.
IMP-cross 07.01.
25 paria
Pist. Mp.
1 Lasse Bergroth-K.-E. Häggblom 1055 2.4
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
564 1.3
3 Matti Leino - Mikko Nieminen
551		0.9
4 Jaakko Grundström-K.Fagerlund 443		0.6
5 Ossi Laakso - Arvo Priimägi
393 0.4
6 Marko Tallgren - Matti Mäenpää 353		0.2
7 Leena Torkki - Marjatta Nordlund 245 0.1
MP- mixed 08.01.
23 paria		 % Mp.
1 Maija-Liisa ja Martti Toivonen 		 59 2.1
2 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
58 1.2
3 Mirja Mäntylä-Markku Lähteenoja		 57 0.7
4 Martti Mäkelä - Marja-Liisa Frey 		 55 0.6
5 M.Panhelainen - Matti Turunen 		 55 0.3
5 M.Nieminen - Kristina Fagerlund		 55		0.3
MP-pari 08.01.
11 paria 		 % Mp.
1 Jarmo Laakso - Pauli Nieminen
62 1.1
2 Vesa Fagerlund - Juuso Fagerlund 59 0.6
2 Teemu Hyvönen - Kari Patana
59 0.6
RALLY I, 9.1. tasoituskilpailu (tupla)
58 paria 		 % Mp.
1 Elena Puumalainen-J.Paavilainen 		 62 		5.0
2 Hulda Ahonen - Pia Nurmi 		 60 2.5
3 Teemu Hyvönen - Onni Härmä		 59 1.6
4 Tapio Siivonen - Mika Eskola 		 58 1.1
5 Arttu Karhulahti-Markku Pekkinen 58 0.9
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Visa Vallivaara ja Karri Kytömaa (kuvassa) jäivät junnujen
parimestaruudessa hopealle,
kun Antti Aimala ja Sami Mäki
veivät voiton. He korjasivat tilanteen kuitenkin voittamalla
junnujen SM joukkuekilpailun Juho Granströmin ja Toni
Bäckströmin kanssa. Pojat
nappasivat myös Loppiaiskisojen joukkiksen voiton, joten
menestystä on varmasti luvassa jatkossakin. Onnea!
6 Mikko Koli - Sami Mäki
57 0.7
7 Janne Holmqvist - K.Kanerva
		 57 		0.5
8 Kari Patana - Pauli Nieminen
57 0.5
9 Aki Lehtinen - Jari Kemppainen 		 55 0.4
10 Outi Rahi - Olli Rahi
		 54 0.4
11 Asko Suoranta - Pasi Lehmus
54 0.3
12 Martti Mäkelä - Lauri Kurki 		 54 0.3
13 Jyrki Happonen-V.-P. Lukka
		 54 0.2
14 Tuul Sepp-Tanel Teinemaa 		 53 0.2
15 Kristina Fagerlund - Matti Leino 		 53 0.1
Einari Cup 9.1. Mp parik. (tupla)
58 paria 		 % M p .
1 Hulda Ahonen - Pia Nurmi
65 5.0
2 Arttu Karhulahti-Markku Pekkinen 64 2.5
3 Kari Patana - Pauli Nieminen
62 1.6
4 Tuul Sepp - Tanel Teinemaa
58 1.1
5 Kristina Fagerlund - Matti Leino 		 58 0.9
6 Marianna Kultalahti-Pasi Suominen 58 0.6
6 Lasse Bergroth-Mikko Nieminen		 58 0.6
8 Seppo Laine - Olli A. Manni
		 57 0.5
9 Martti Mäkelä - Lauri Kurki
57 0.4
10 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä
		 56 0.4
11 Janne Holmqvist-Kimmo Kanerva 56 0.3
12 Mikko Koli - Sami Mäki
		 55 0.3
13 E.Puumalainen-Jorma Paavilainen 55 0.2
14 Asko Riutta - Lassi Rajala 		 54 0.2
15 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 		 54 0.1
Mp-joukkuekilpailu 10.1.
14 joukkuetta
Pist. Mp.
1 EPÄTOIVONNIEMI
Karri Kytömaa - Visa Vallivaara
Teemu Hyvönen - Pauli Nieminen108.5 2.6

2 POJAT
Kurt-Erik Häggblom - Timo Linnossuo
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
105.5 		0.9
3 UTTER
Lasse Utter - Ilkka Uimonen
Markku Pekkinen - Martti Mäkelä 103.5 0.4
4 ISO PETO JA POJAT
Markku Kanerva - Lauri Kurki
Veijo Lösönen - Jarmo Laakso
103 0.1
Seniorit SM-parikilpailu 23.-24.1.
29 paria 		 % Mp.
1 Ranan Rimon - Jorma Tolvanen 		 58 4.1
2 Holger Kuni - Kaj Finne
		 57 2.1
3 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 		 56 1.3
4 Osmo Parviainen - Johan Lindén 55 0.9
5 Mauri Sirkiä - Kalervo Aro
		 54 0.6
6 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen 53 0.5
7 Kari Koivula - Seppo Niemi 		 52 0.3
Juniorit SM-parikilpailu 23.1.
7 paria 		 % Mp.
1 Antti Aimala - Sami Mäki
		 66 		1.0
2 Karri Kytömaa - Visa Vallivaara 		 58 0.5
3 Miia Vesala - Lauri Orkoneva
50 0.1
Juniorit SM-joukkuekilpailu 24.1.
4 joukkuetta
Pist.
1 Oulu-Helsinki-akseli
63
Vallivaara,Kytömaa,Granström,Bäckström
2 HML
54
Fagerlund,Fagerlund,Vesala,Orkoneva
3 V-K-T
44
Storås,Uuranmäki,Aimala,Mäki
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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. Savuton Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP-MIXED-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

27.-28. HKY Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Hki		
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00

HUOM KAIKKI KERHOT !

20. Bridge Areenan TALKOOT
Talkoot alkavat klo 12.00 ja
MP-parikilpailu klo 17.00
Talkoisiin osallistunut saa pelata kilpailuun ilmaiseksi, muilla
normaali pelimaksu.
38
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Ilmoitattehan kerhonne järjestämät
MP-kilpailut
toimitukseen mahdollisimman
ajoissa ja tarkasti.
Pelimuoto-, paikka ja aika
osoitteeseen:
journal.editor@bridgefinland.com

KILPAILUKALENTERI
MAALISKUU

HUHTIKUU

6.-7. SM joukkue Välierät
La alkaen		
klo 11.00
Välierät pelataan Bridge
Areenalla ja Jyväskylässä.
Välieräryhmiä on neljä joista
jokaisesta pääsee kaksi parasta
finaaliin.

1.-5. Jyväskylän Pääsiäisbridge
Hotelli Alba, Jyväskylä
To Yöbridge parik. klo 21.00
Pe MP-joukkuek. klo 11.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-par. jatkuu klo 11.00
Su MP-Swiss.Imps klo 16.00
Ma Rally-TuplaIII klo 11.00

13. Pörssiklubin 100-vuotis MP
Pörssitalo, Fabianinkatu 14 A
La alkaen		
klo 11.00
huom: DRESS CODE
kts. ilmoitus BL6/09 s.21
19.-21. Seinäjoen BK, 50 vuotta
TE-keskus,(maa-ja metsätalo)
MP-juhlabarometri (2-päivää)
La alkaen		
klo 11.00
Su alkaen		
klo 10.00

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään
18.3. klo 20.00 Bilboon.

27.-28. Joensuun BK
La MP-parik.
klo 11.00
Su Mp-IMP		
klo 10.00
27.-28. Lahden BK
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP
klo 10.00

Ennakkoilmoittautumiset Bilboon.

10. Järviseudun TUPLA
La MP-parik.
klo 10.00
La MP-IMP
klo 16.30
16.-18. H-6 Turku
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-BAM-jouk. klo 10.00
19. Tapiolan Trikki, Espoo
Ravintola Vihtori, Tapiola
MP-joukkue
klo 18.00
19.-21. B-55, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Pe MP-mixed
klo 18.00
La Rally-Tupla IV klo 11.00
Su MP-IMP
klo 10.00

Ennakkoilmoittautuminen Bilboon.
Kts. ilmoitus s. 4
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Päätoimittajan kynästä

Pääkilpailunjohtaja
Helmikuun kokouksessa SBL:n hallitus
kuuli kilpailunjohtaja Kati Sandströmin
raportin koulutusmatkalta. Selvää oli se,
että vaikka olemmekin bridgessä piskuinen
maa, on meidän kilpailunjohtajiemme
koulutus ja osaamisen ylläpito täysin
retuperällä. Esimerkiksi Ruotsin
kilpailunjohtajia kurssitetaan vuosittain
ja kaikki kansainvälisen tason kilpailunjohtajat lähetetään näille, noin kahden
vuoden välein järjestettäville kursseille.
Resurssipula rajoittaa toimintaamme,
mutta jotta voimme pysyä kansainvälisessä
kehityksessä mukana on meillä oltava
yhteydet myös osaamisen ytimeen. Kati
Sandströmin koulutusmatka oli erittäin
antoisa ja tietoa tuli kuulemma niin paljon,
että kovalevy täyttyi jo ennen kurssin
loppua.
Hallitus oli keskustellut jo aiemmin
mahdollisuuksista kehittää omien
MP-kilpailunjohtajiemme koulutusta.
Ratkaisuksi ongelmaan päätettiin valita
SBL:lle pääkilpailunjohtaja. Yksimielinen
päätös oli valita Kati Sandström.
Uuden tittelin tuoman arvovallan lisäksi
Kati saakin lähinnä vastuuta ja töitä. Hänen

velvollisuutensa on luoda järjestelmä
kilpailunjohtajien koulutukselle ja
järjestää vähintään kerran vuodessa
jatko- ja ylläpitokoulutusta SBL:n
hyväksymille MP-kilpailunjohtajille.
Pääkilpailunjohtajan velvollisuutena on
myös yhteistyössä kilpailutoimikunnan
kanssa valmistella ja valvoa MPkilpailunjohtajatentti.
Jotta Kati voi kunnialla selvitä vaativista tehtävistä ja tarjota kilpailunjohtajillemme ajankohtaista tietoa
on SBL luvannut pitää huolen siitä,
että hänet lähetetään koulutukseen
kansainvälisille kilpailunjohtajakursseille
ja valmennuskursseille tarpeen mukaan.
On hienoa, että Kati Sandström otti
vastaan tämän vaativan tehtävän.
Toivotan onnea ja jaksamista työhön
ja totta kai lupaan kaiken mahdollisen
tukeni.
Lempäälässä 26.3.2010
Hulda Ahonen

		
SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
KESÄKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 21.5.2010
ILMOITUKSET viimeistään 26.5.2010
BRIDGELEHTI 2/10
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Puheenjohtajan palsta

Bridge on parhaimmillaan parin Bridgeliiton taloudellinen tilansaumatonta yhteistyötä ja myös ne on saatu vuoden 2009 aikana
Bridgeliiton toiminnan pitäisi olla jo hyvälle mallille, vaikka menoyhteen hiileen puhaltamista.
ja joudutaan edelleen seuraamaan
tarkasti. Toiminnanjohtaja HulKukaan ei yksin pysty viemään da Ahoselle on siirretty talouden
Suomen bridgeä eteenpäin. Mu- hoitoon kuuluvia tehtäviä ja hän
kaan tarvitaan kaikki harrastajat seuraa sekä tulojen että menojen
roihuavan tulen sytyttämiseksi.
kehitystä. Näistä asioista sovittiin
hallituksessa vuoden alussa.
Asiat tarvitsevat useita näkökantoja, jotta saadaan aikaiseksi paras Olen kiitollinen pitkäaikaisen puja useimmille mieleinen lopputulos. heenjohtajan Olli A Mannin aikana
Nyt on aika keskittyä rakentavaan saavutetuista tuloksista. Bridge
keskusteluun. Asioista voidaan olla Areenan hankkiminen Bridgeliitoleri mieltä, mutta riitoihin asti eivät le ja yksittäisille osakkeenomistajilkeskustelut saisi mennä.
le on ollut todella tärkeä saavutus.
Kiinteistö on hyvä taloudellinen
SBL:n johtamistapaa haluan pohja, jonka varassa voidaan opemuuttaa avoimempaan suuntaan. roida myös vaikeina aikoina.
Aion näkyä kilpailuissa ja kerhojen tilaisuuksissa. Toivon, että yh- Bridgeliiton hallitukseen ja toiteisöllisyys lajissamme lisääntyy ja mikuntiin on valittu edustajia kaisaamme pelimme ympärille myös kista ikäryhmistä, myös nuorista.
aktiivisen harrastajapiirin, joka ta- Ajatuksena on kasvattaa uusi supaa toisiaan myös kerhojen, toimi- kupolvi hoitamaan Bridgeliiton
kuntien ja liiton asioissa.
asioita. SBL ei voi pyöriä pelkkien
vanhusten varassa. Heidän koke4
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SBL:n uusi puheenjohtaja Jarmo Laakso
on monessa mukana.
muksensa täytyy kuitenkin siirtää
Lisäksi haluan parantaa nykyisten
uudelle sukupolvelle rinta rinnan harrastajien viihtyvyyttä pelitapahtumissamme. Toivottavasti tämä
työskentelemällä.
myös aktivoi ”nukkuvia” jäseniämHaluan jakaa Bridgeliiton opera- me. Kuten alussa sanoin, nämä tatiivista vastuuta liiton toimikunnille voitteet eivät voi toteutua, jos yksin
ja piireille, ja sitä kautta kerhoille. pusken niitä eteenpäin. Tarvitsen
Tärkeitä tavoitteita puheenjohtaja- teidät kaikki mukaan työhön.
kaudellani ovat SBL:n hallinnon
tehostaminen, jäsenmäärän kasvat- Toivotan bridgenpelaajille iloa
taminen ja bridgekoulutuksen ke- harrastuksemme parissa ja oikein
hittäminen. Keväällä onkin tulossa hyvää kevättä.
uusi oppikirja, jota koostaa jyväskyläläinen Matti Niemi.
Jarmo Laakso
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TARJOUSPANEELI
1/10
Sue Bäckström

				

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

Pohjoinen
3♠

Tarjous Pisteet
Pass 10
3NT 8
4♥
6
4♠
6
5♥
0

Itä
pass

Paneeli
5
2
1
1
0

Etelä
?

Lukijat
6
3
8
4
1

Vuoden ensimmäiseen paneeliin tuli
hyvin vähän vastauksia, liekö osasyynä
Bridgelehdessä ollut virhe jonka mukaan
tehtävät piti palauttaa jo 15.1, vaikka
todellisuudessa aikaa oli reilu kuukausi
enemmän.Kiitos paljon Pekalle ja Pasille,
jotka jaksoivat kesken joukkuekilpailun
semifinaalin vastata tehtäviin. Lukijat
lähettivät tästä huolimatta taas runsaasti
vastauksia, josta iso kiitos.
Ensimmäisessä tehtävässä olin itse
pelipöydässä Etelän korteissa ja tarjosin
4♥ johon tuli sillä kerralla 10 tikkiä. Panelisteista kuitenkin suurin osa päätti passata, joten siitä täydet 10 pistettä.
ELSINEN: 3NT. Pieti täyspeliin
mieluummin kuin osasitoumukseen...
PATANA: Pass. Systeemi kuvaa 3:n
tason avauksia satunnaisiksi. Partnerilla
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lienee padassa pari kuvaa, jotka eivät
juuri auta sangi- ja herttapeleissä. Jos
hänellä on myös sivussa kortti, on 3NT
jo lähempänä. Toisaalta jos hänellä on
vaikkapa ässää vaille solidi pata, voisi
patapelissä olla 10 tikkiä. Sellaisella
kädellä hän saattaisi korjata 3NT neljään
pataan. Päädyn silti nopeaan (?) passiin
ja lopulta petyn, kun myös länsi pienen
funtsin jälkeen päättää passata.
AHONEN: Pass. En todellakaan haikaile mistään tuottoisammasta pelistä.
PEKKINEN: Pass. Aika normaalilta
tuntuu, toki hyvänä päivänä voi olla
täyspeli, mutta yleensä on vain 9 tikkiä.
NIEMI: 4♥. Partnerilla voi olla monenlaisia käsiä, joita vastaan meillä on
täyspeli. Jos hänellä on herttapeliin soveltumaton koura, esim. KQJxxxx,x,xxx,Qx,
niin hänen tulee tarjota 4♠. Pass on
toinen vaihtoehto, mutta haluan yrittää
täyspeliä.
KOISTINEN: 4♠. Oikein jos partnerilla
hyvä pataväri, esim. KQJ10xxxx. Neljä
herttaa taas oikein silloin, kun avausvärissä on aukkoja ja voimaa muualla,
esim. KJ9xxxx xx Ax xx. Mitään keinoja
patavärin laadun selvittämiseen ei ole ja
koska inhoan pelata toivottomia pietipelejä, annetaan partnerin viedä.
SAASTAMOINEN: Pass. Hyvä tehtävä. 4♥ (ja myös 4♠) voi olla oikein.
Tarjousvalintaan pelipöydässä vaikuttaa
varmasti myös se, onko partnerina a) sa-
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lettiseppo, jolloin voi olla oikein yrittää
neljää pataa, b) fieldin mukaan pelaava,
jolloin oddsi on ehkä passata, tai c) heikkopäinen huutaja, jolloin 4♥ vaikuttaa
parhaalta yritykseltä.
ENGELBARTH: Pass. Muita järkeviä
vaihtoehtoja ei taida olla. Partnerin voima täytyy olla keskittynyt pataan, eikä
sen ulkopuolelle, koska ehkäisee ensimmäisessä kädessä. Mistä tikit 3NT:ssa ja
neljässä hertassa on liikaa meneviä. 3♠
voi hyvinkin olla kotipeli ja ehkä vastustaja innostuu balansoimaan. Sitten löydänkin jo tarjouksen!
KUOKKANEN: 3NT. Haluan olla
täyspelissä. Neljässä padassa näyttäisi
olevan 4 menevää joten hertan ja sangin
välillä ollaan tarjoamassa. Tällä kertaa
on 3NT vuoro.
USKALI: DBL.
Harmillista, kun en tarkistanut Areenalla Pekan ja Pasin tarjouksia. Partnerin
tarjouksen kahdentaminen on kuitenkin
laitonta, vaikka se usein tekisikin mieli
tehdä.
2. Etelä, kaikki vaarassa, parik.
♠ A 8 3 ♥ 10 3 2 ♦A Q 9 8 4 ♣10 6
Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♦
1♥
pass
Tarjous Pisteet
2♦
10
1NT 6
2♥
4
3♥
0
Pass 0

Paneeli
7
2
1
0
0

Etelä
pass
?

Lukijat
2
4
10
4
2

ELSINEN: 2♦ Hyvät kortit!
PATANA:  2♦. Passanneen käden kaksi
ruutua kertoo vähintään hyvän korotuksen

2:n tasolle, eli noin 8-11p ja 3+k tuen, siis
aika hyvin sen mitä minulla on. Jos vastustaja tarjoaa vielä mustaa väriä niin passaan. Sangitarjouskin vähän houkuttaisi,
mutta mustalla lähdöllä sangipeli voi olla
huono. Ja hertan tukemisen jälkeen partneri osaa paremmin kilpailla 3:n tasolla
(mutta toivottavasti ei 3♦:n päälle).
AHONEN:   2♦. Ruutuarvoni (Q) on
ehkä hieman kyseenalainen, mutta mielestäni nämä kortit silti riittävät hyvään
korotukseen passanneesta kädestä.
PEKKINEN: 1NT. Tuntuu oikealta,
ruutupitojen takia. Vaihtoehtoisesti tarjoaisin 2♥. Se voi toki auttaa vastustajia
löytämään patapelin ja voihan meilläkin
olla korkeampi peli, mutta tästä lähdetään.
NIEMI: 2♥. Käsi on lähellä hyvää korotusta 2♦, mutta alaväripituuteni ovat
väärin - idällä on luultavasti lyhyt ruutu
ja lännellä lyhyt risti - ja rouvani on
huonoimmassa mahdollisessa paikassa.
Lisäksi valttivärin heikkous puoltaa vaisua tarjousta.
KOISTINEN: 2♦. Tässä vaiheessa en
näe vaihtoehtoja. Seuraavalla vuorolla
luultavimmin tuen herttaa kertoen hyvän
passanneen käden korotuksen.
SAASTAMOINEN: 2♦. Tällä jakaumalla tarjoaisin samoin myös ilman
ruuturouvaa. Jos kortit istuvat hyvin, ei
partnerilla tarvitse olla täyspeliä varten
enempää kuin esim. Qxx,AQxxxx,x,Kxx
tai xx,AKJxx,xx,AQxx. Partnerin kahteen
herttaan kuitenkin passaan.
ENGELBARTH: 2♦. Kysyn partnerin
välitarjouksen laatua ja passaan mahdolliseen kahteen herttaan. Vaihtoehto oma
2♥ on alitarjous ja ainoa realistinen vaihtoehto olisi 1NT, jolla suojaan ruuturouvaa sekä kerron positiivisen käden.
USKALI: 1NT. Paha paikka. Tarjous
joko 2♥ tai 1NT, päädyin tähän tällä kertaa
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KUOKKANEN: 2♦. Maximi passi ja
herttatuki joten osoitan sen vastustajan
värillä. Myöhemmin tarjoan partnerin
todennnäköiseen kahteen herttaan 2NT,
joka kuvaa loputkin kädestä.
3. Itä, P-E vaarassa, IMP
♠ K J 8 3 ♥ - ♦ A Q 10 8 ♣10 7 6 5 2
Länsi
		

Pohjoinen
1♦

Tarjous Pisteet
DBL 10
3♦
6
2♣
6
5♦
4
2♦
0

Itä
1NT

Paneeli
5
2
2
1
0

Etelä
?

Lukijat
5
6
1
2
8

NIEMI: 2♣. Tarjous kertoo joko ruututuen tai yksivärikäden. En halua kahdentaa tällä jakautumalla, koska länsi
karkaa varmasti herttaan. Tuen ensin ruutua tarjoamalla 3♦, ja jos vastustajat vielä
tarjoavat herttaa, niin tarjoan 3♠. Standardisysteemissä avaus 1♦ sisältää usein
tasaisen käden, minkä vuoksi en usko kovin isoon peliin.
ELSINEN: 2♣. Jos pelataan Capellettia.Toinen vaihtoehto (jos ei ole Capellettia) on 2NT TPV jakokädellä, sillä haluan
olla täyspelissä.
PATANA: DBL. Näin minun ei tarvitse
varmistaa, onko systeemissä Cappelletti
käytössä tässä paikassa. Luultavasti länsi
tarjoaa 2♥. Jos partneri passaa, tarjoan
ruutua. Myös viiden ruudun saumatkin
paranevat (ei hukka-arvoja hertassa).
Jos partneri kahdentaa... taidan silloinkin
päätyä tarjoamaan 3♦, sillä partnerilla on
yleensä viiden kortin ruutu (4-4 pu-naisilla avataan 1♥), ja hertassa voi olla aika
paljonkin tikkejä. Muistaakseni se Cap-
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pelletti on käytössä, joten kahden ruudun
tarjoukseen minulla on 4 herttaa liian
vähän ja monimerkityksinen 2♣ ei näytä
kahdennusta paremmalta. Jos jään puolustamaan 1NT DBL, lähden ristillä.
AHONEN: DBL. Tämä oli mielestäni
tosi vaikea paikka. Päädyin kahdentamaan, koska se on mielestäni vähiten
riskialtis tarjous. (Lähtökorttia mietin
vieläkin.)
PEKKINEN: DBL. En kyllä tiedä mitä
lähtisin, mutta en tapaa kertoa korttejani
ja tuskin sarja päättyy tähän.
KOISTINEN: DBL. Sarja ei pääty
tähän. Lännellä on viisi herttaa vain
jos idällä ja pohjoisella on tasan neljä,
muuten hänellä on vähintään kuusi
herttakorttia. Jos partneri kahdentaa
lännen kaksi herttaa, tarjoan kolme
herttaa. Jos partneri passaa kahteen
herttaan, tarjoan 4h. Voimaa saisi olla
kumpaankin etenemiseen hieman lisää,
mutta ruutumaski on kerrottu käyväksi
ja jopa slammi on mahdollinen, jos idän
arvopistevoima on sijoittunut punaisiin
väreihin.
SAASTAMOINEN: 3♦. Erinomaisen
vaikeaa! Saattaa olla, että tässä jaossa
on tärkeää saada länsi pitämään suunsa
kiinni – tai sitten ei. Hänellä on pitkä hertta, mutta ei välttämättä voimaa tarpeeksi
tarjota herttaa kolmen tai neljän tasolla.
Jos päästämme hänet mukaan tarjoussarjaan kahden tasolla, kilpailee OPV jaossa
herttatuellaan riesaksi asti. Toisaalta on
vaikeaa arvioida, kuinka hyvin saamme
tikkejä omassa pelissämme. Jos oikealla
on ainoastaan Kxx ruutua, säilytämme
kontrollin ruutupelissä, mutta jos OPV:llä
on esim. KJxx ruudussa, voi herttalähtö
ja herttajatko asettaa meidät hankalaan
paikkaan. Toisaalta partnerilla saattaa
olla puolustusarvoja hertassa niin paljon, että vastustajien 4♥ menee pietiin tai
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4. Länsi, P-E vaarassa, IMP
♠7 ♥Q 8 7 6 4 ♦Q 7 5 ♣ A 10 7 2
Länsi
3♦

Pohjoinen
4♦

Tarjous Pisteet
4♥
10
5♦
7
5♥
5
5♣
5
4NT 0

Pekka Uskali
kahteen. Summa summarum: en uskalla
päästää länttä mukaan tarjoussarjaan,
koska en tiedä, kuinka hyvin he herttapelissään pärjäävät. Koska en toisaalta usko,
että voimme partnerimme kanssa vakuuttavasti tarjota omaa täyspeliä silloin, kun
se on oikein, haluan ostaa sitoumuksen ilman kilpalaulantaa kolmella ruudulla.
ENGELBARTH: DBL. FEM:ssä pelataan tässä tilanteessa Cappellettia ja
tämä on rankaisu. Tuki annettaneen 2♣:n
kautta, mutta menetän silloin mahdollisen
patapelin, koska kysymys on, miten jatkan
partnerin 2♦:sta. Hänen on vaikea nähdä
käteni pelivoima. Vastustajan mahdolliseen 2♥:aan tarjoan aikanaan 3♥, koska
uskon, että 4♦ on tarvittaessa vielä kotipeli.
USKALI: 5♦. Hieman tunteella, eli ruutukuningas on varmaan maskissa.
KUOKKANEN: 3♦. Kenelläköhän on
herttaväri ?

Itä
pass

Paneeli
5
1
3
1
0

Etelä
?

Lukijat
19
0
1
1
1

ELSINEN: 5♦. Nämä näyttävät slammikorteilta, jos partneri tarjoaa 5♠ niin
tarjoan siihen 6♣.
PATANA: 4♥. Partneri joutuu tarjoamaan 4♦ monenlaisilla käsillä. Idän
passi voisi viitata siihen, että partnerilla
on ainakin yksi ruutu. Vaikka yläväreissä ei olisikaan meneviä, on aika usein
risti menossa ruudun lisäksi. Koska viiden
tasokaan ei ole ihan varma (esim. ♠ AKQxx
♥ ATxxx ♦ x ♣ Qx), tyydyn täyspeliin. 5♥
(samoin kuin 5♠) kyselisi lähinnä ruutukontrollia slammia varten, tosin ehkä tässä
sarjassa sen pitäisi tilan puutteen vuoksi
olla hieman yleisempi slammivihje. Jos
4NT olisi keinotekoinen, voisi sen kautta
tarjota miedon slammivih-jeen, mutta kai
sitä tässä tarvitaan luonnollisena.
AHONEN: 4♥. Uskon, että partneri
jatkaa tarvittaessa.
PEKKINEN: 5♥. Vaaravyöhykkeessä
jotain positiivista on tarjottava. Toki joskus
olemme liian korkealla, mutta useimmiten
makaamme slammin jos tarjoamme vain
4♥. Jos partnerilla olikin ristiväri niin toki
hän tarjoaa 6♣.
NIEMI: 4♥. En näe syytä lähteä etsimään
slammia, sillä partneri joutuu tarjoamaan
4♦ hyvin monenlaisilla 5-5 -yläväreillä, jopa
epäedullisessa vyöhykkeessäkin.
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KOISTINEN: 5♥. FEMin mukaan partneri kertoo 5-5 ylävärikäden. Ja koska hän
tekee tämän epäedullisissa vyöhykkeissä,
on 4h tällä kädellä aivan liian vaisu tarjous. Ässien lukumäärää ja ruutukontrollin puuttumista olisi kiva selvitellä, mutta
tila on syöty.
SAASTAMOINEN: 5♣. Passaa tai
korjaa. Samalla ainakin mieto slammiinviitti hertassa. Jos partneri tarjoaa 5♥,
passaan, viiteen ruutuun tarjoan 6♥.
ENGELBARTH: 4♥. Partneri lupaa
useimmiten ylävärit tai joskus pata+ristikäden. 4♠ korjaan ristiväriin. Vaikka partnerilla olisi ylävärit, miten saisi partnerin
ymmärtämään, että vaihtoehtoinen 5♥:n
tarjoukseni hakee ruutukontrollia!
USKALI: 5♥. Partneri olisi sanonut DBL, ellei hänellä olisi vahva kaksivärikäsi (joko pata ja hertta tai pata
ja risti) Partnerin viiteen pataan tarjoan
kuusi ristiä.
KUOKKANEN: 4♥.
5. Länsi, P-E vaarassa, parik.
♠ 3 ♥ K Q J 10 8 ♦ K 9 7 5 3 ♣A J
Länsi
2♠

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
DBL 10
Pass 8
4♥
4

Itä
3NT

Paneeli
5
4
1

Etelä
?

Lukijat
12
10
0

ELSINEN: DBL. Jos peli menee kotiin,
ei se maksa kovin paljon, mutta paljastaa
jos itä on “huijannut”
PATANA: Pass. Näyttäisi, että hertoilla ja ristiässällä saisin helposti piedin
3NT:iin. Mutta jos kahdennan ja mietin
sakauksia kuudelle patakierrokselle, voi
pelinviejä hoksata, että ruutukuninkaani
on jäänyt singeliksi. Ja ehkä heillä onkin
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parempi patapeli (jos idällä sattuu se
patafitti olemaan). Kaukon 3NT kahdennan.
AHONEN: DBL. Taas ikävä paikka.
Kahdennan koska itsetuntoni ei kestä, jos
minut huijataan ulos sarjasta. Neljä ristiä
korjaan neljään ruutuun ja toivon parasta.
PEKKINEN: Pass. Otetaan ne pisteet
mitä saadaan ja toivotaan ettei meitä ole
bluffattu ulos.
NIEMI: 4♥. Jos lännen avaus on
FEM:in mukainen, se voi perustua 5 kortin väriin ja varsin huonoon käteen. Itä ei
kysele mitään, vaan puskee sangitäyspelin, vaikka hänellä on hertassa vain kertaholli, eikä alaväreissä mitään selkeää
tikkiväriä. Juoksevan patavärin kanssa
hän voi nähdä 7 tai 8 pikatikkiä. Näistä
syistä epäilen hänen olevan bluffaamassa heikon käden ja patatuen turvin. Jos
uskoisin idän olevan tosissaan, niin passaisin (kahdennetussa kolmessa sangissa
joutuisin kiinni-istutuskiristykseen, jos
pelinviejä pelaisi herttalähdön jälkeen
kuusi kierrosta pataa. Ilman kahdennusta
pelinviejä yrittäisi kotipeliä ruutumaskilla
ja saisi piedin). Jos taas itä on bluffilla,
niin hän olisi tehnyt paremmin tarjoamalla
suoraan 4♠, johon joutuisin passaamaan,
enkä pystyisi esittämään herttaväriäni ja
voimaani. Onpa itä siis tosisssaan tai ei,
niin hänen tarjouksensa 3NT on mielestäni joka tapauksessa omituinen valinta.
KOISTINEN: DBL. Taitaa olla SMparifinaalin jako jonkin vuoden takaa.
Tarjosin pohjoisena aivan roskilla ja patatuella 3NT, Lasse Utter passasi etelänä,
sain kahdeksan pietiä, mutta lähes topin
jaosta. Tehtävässä olisi hyvä tietää, kuka
istuu itänä. Tietenkin kahdennus voi johtaa
täyteen katastrofiin, jos itä on rehellinen.
Jos kysymyksessä olisi IMP-kilpailu ja/tai
itänä istuisi rehelliseksi tunnettu pelaaja,
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olisi pass parempi vaihtoehto.
SAASTAMOINEN: Pass. En näe syytä
tarjota. Lähden herttaa, ja tarvittaessa
sakaan jatkossa ruutukuninkaan singeliksi. Jos pelinviejä saa pelinsä kotiin, niin
sitten saa.
ENGELBARTH: DBL. Henkivakuutus,
itä voi olla ”asialla” ja tuskin 4♠ menee
sen kummemmin kotiin.
USKALI: DBL.
KUOKKANEN: Pass. Herttakuninkaalla lähden ja odottelen pietiä. Jos Itä
oli bluffaamassa ja meillä on oma täyspeli
saa partneri vapaasti lynkata minut.
6. Itä, ei kukaan vaarassa, parik
♠ A 9 4 2 ♥A J 10 9 8 ♦ - ♣ 9 7 6 3
Länsi Pohjoinen
			
1♠
2♣
Tarjous Pisteet
4♦
10
5♣
7
3♣
4
4♣
1
3♥
0
Pass 0
DBL 0

Itä
1♦
2♠

Paneeli
5
3
2
0
0
0
0

Etelä
1♥
?

Lukijat
1
2
13
3
1
1
1

ELSINEN: 4♦. Pisteitä ei ole kovin
paljon, mutta slammi on helposti jos partnerilla on x xx xxxx AKxxxx
PATANA: 5♣. Hahmottelen partnerille
tyylin ♠x ♥Qx ♦xxxx ♣KQxxxx kortteja,
jolloin slammikin voisi olla mahdollinen.
Näillä voimilla täyspelikin vaikuttaa silti
jo paljolta, joten tyydyn siihen.
AHONEN: 3♣. Ei minulle ainakaan
kaksi pataa riitä.
PEKKINEN: 4♦. Voimaa on vain vähän,
mutta sointu on varmasti hyvä.
NIEMI: 5♣. Odotan partnerille 1246/

1255/1156 -tyyppistä jakautumaa ja hyvää ristiväriä. Meillä voi olla slammi,
jos partnerilla on AKxxxx ristissä, mutta
en tee splinteriä 4♦. Splinteriin minulla
pitäisi olla pykälän parempi herttaväri,
esim. AQJxx., sillä partneri puskisi varmasti slammiin kädellä x,xx,Axxx,AQJxxx.
Mikäli vastustaja kahdentaa tämän (meillä voi olla selkeä pistevähemmistö) niin
vastakahdennan.
KOISTINEN: 4♦. Splinter. Arvopistevoimaa saisi olla hieman lisää, mutta yhteensopivuus vaikuttaa ihanteelliselta.
SAASTAMOINEN: 4♦. Hyvät on,
mutta slammia en uskalla yksin tarjota.
Jos partneri tarjoaa vielä jotain positiivista ennen viittä ristiä, tarjoan 6♣.
ENGELBARTH: 4♦. Kontrolli ja odotan innolla herttakontrollia. Ilman sitä
tyydyn viiteen ristiin ja partnerin tarjottua sen menen kohti ristislammia.
USKALI: 5♣. Näyttäisi siltä, että hertasta ja rististä on tikki menossa.
KUOKKANEN: 3♣.
7. Etelä, P-E vaarassa, parik.
♠K Q 9 ♥A J 10 ♦7 ♣A Q J 10 5 3
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♥
3♦
Tarjous Pisteet
4♥
10
DBL 7
4♦
7
3♥
7
4♣
4
3♠
0
3NT 0
4NT 0

Paneeli
3
2
2
2
1
0
0
0

Etelä
1♣
?

Lukijat
4
2
8
1
3
2
1
1

ELSINEN: 4♥. En keksi mitään muutakaan.
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PATANA: DBL. Kahdennus jättää eniten ovia auki eikä minusta ole rankkari
vaan voimaa ilman sopivampaa tarjousta.
Partnerin 3♥ nostan neljään, kolmeen
pataan tarjoan 4♣ (joka ehkä vihjaa 3k
herttaan koska en heti tarjonnut 4♣), 3NT
passaan, neljään ristiin tarjoan varmaan
4♥, neljään ruutuun 6♣ ja neljän hertan
jälkeen kysyn ässät. Neljään pataan taidan passata. Suoraan 4♥-tarjoukseen
valtit näyttävät huonoilta: ruutukupin
jälkeen pitäisi saada risti nousemaan ja
valtit pois ja päästä vielä hakemaan ristit,
joten hyvä herttapeli löytynee paremmin
kahdennuksen jälkeen. Ristitarjouksien
jälkeen herttaan on hankala päästä, joten
donkkaan.
AHONEN: 4♦. Minulla on hyvät kortit.
PEKKINEN: 3♥. Tämä on vaikea, parasta olisi jos voisi tehdä pass vaatimuksena. Pitäisiköhän sellainen systeemi kehittää.
NIEMI: DBL. FEM:in dokumentaatio
ei kerro mitään yleisestä kahdennuslinjasta toisella tarjousvuorolla, enkä näe
systeemin kirjoittajan pään sisään, mutta
otaksun, että tämän tyyppisissä tilanteissa
kahdennukset ovat ilmaisevia. Jos partneri tarjoaa 3♥/♠, niin tarjoan 4♥. Jos
partneri passaa, niin aloitan valtilla.
KOISTINEN: 4♣. Ehkä vähiten huono
vaihtoehto. Kertoo lisävoiman ja pitkän
ristin, mutta ohittaa sangitäyspelin ja saattaa hukata yhteisen herttavaltin. Houkuttelevana vaihtoehtona 3♠ ja seuraavaksi
4♥, joka kertoisi lisävoiman, kolmen kortin hertan ja lyhyen ruudun. Tämä ratkaisu johtaisi kuitenkin varmasti väärään
loppusitoumukseen, jos partnerilla sattuisi olemaan neljä korttia pataa.
SAASTAMOINEN: 4♦. Hyvä tehtävä.
Valehtelen korttini hyväksi herttanostoksi.
Jos partneri tarjoaa 4♥, sillä saa.
ENGELBARTH: 3♥. Olen tarjonnut
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vapaaehtoisesti, tosin alitarjous. Suora
4♥ parikilpailussa on hieman liian kova,
koska pelkään ruutumeneviä partnerin
kädessä ja silloin risti täytyy saada nopeasti nousemaan. Ajatus ruutujen kuppaamisesta hertta J:lla ja kympillä ei ihan
miellytä.
USKALI: 4♥. Pelataan sitä vaikka olisi
4-3 hertta. Kertoo pisteet kuitenkin oikein
17-21.
KUOKKANEN: 4♥. Kiva tehtävä. Olisiko DBL rankaisu eli lupaisiko ruutua ?
Neljä herttaa on käytännön tarjous.
8. 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
Tarjous Pisteet
♠10 10
♦A
8
♠2
8
♠7
5
♦10 5
♥7
5
♥K
0
♥Q
0
♣9
0

Itä
1NT
2♥
3NT

Paneeli
3
2
2
1
1
1
0
0
0

Etelä
pass
pass
pass

Lukijat
4
0
2
2
0
2
7
1
4

Pelipöydässä partnerini löysi ruutulähdön
ja se oli ainoa piedittävä lähtö sillä kertaa.
Omasta mielestäni ruutu olisi muutenkin
paras, koska pöytään tulee usein neljän
kortin pata ja partnerilla on silloin 3-4
korttia kyseisessä värissä.
ELSINEN: ♠2. En halua lähteä hertasta, joten pata jää ainoaksi vaihtoehdoksi.
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PATANA:
♠2. Onneksi itä kertoi
herttansa, niin ei tarvitse päättää,
lähdenkö pienellä vai isolla (varmaan
pienellä lähtisin). Inviittisarjan perusteella
vastustaja on tiukassa täyspelissä, eivätkä
kortit istu kovin tasan. Pata näyttää suht
turvalliselta ja saattaa osua partnerin 4k
väriinkin. Päädyn lähtemään säännön
mukaan pienellä. Ehkä joskus pitäisi
lähteä isolla, jotta pöydän välikortti
voidaan lopulta maskata pois (esim.
AQ95 partnerilla ja 82 pelinviejällä).
Toisaalta pienellä pitää lähteä, jos parilla
on AJ98 ja pelinviejällä Qx (toisella
patakierroksella käännän 10:n, saan tikin
ja pääsen lävistämään K:n uudelleen).
AHONEN: ♠10. Toivottavasti osuu
partnerin apuihin tai ei ainakaan anna
pelinviejälle kovin montaa tikkiä. Näyttää
siltä, että pelinviejällä voi olla tekemistä
kotipelissä ja lähtö voi olla tosi tärkeä.
Hertasta tai ruudusta en halua antaa
ylimääräistä tikkiä ja risti ei näytä vievän
mihinkään.
PEKKINEN: ♦10. Ristiä en lähde koska
partneri ei kahdentanut ja se voisi syödä
partnerin kuvan, on myöskin usein pelinviejän pääväri. Hertassa partnerilla on
useimmiten singeli joten sitäkään ei kannata lähteä. Pata olisi toinen vaihtoehto,
mutta sekin helposti auttaa pelinviejää.
Ruudusta lähden kympillä vastoin kaikkia
sopimuksia. Se antaa varmasti vähiten ja
mahdollistaa uuden arvion, jota ässälähtö
ei tee. Pieni ruutu taas saattaa laittaa
värin blokkiin.
NIEMI: ♦A. Tehtävä näyttää olevan
sama kuin tehtävä 8 paneelissa 1/99,
tosin silloin länsi oli passannut pohjalle,
ja me olimme vaarattomassa. Herttalähtö
pienellä on hyvä, jos partnerilla on 9x tai
parempi kombinaatio värissä, ja jos hän
pääsee kiinni ennen kuin ruutuässä on
ajettu alas. Kahdessa jossissa on kuitenkin

toinen liikaa. Toivon partnerille hyvää
ruutuväriä (jakautuma esim. 3154) ja
aloitan ässällä. Ässä on parempi valinta
kuin pienemmät kortit, sillä nyt partneri
osaa laistaa toisen kierroksen, jos hänellä
on Kxxxx. Pienellä lähdettäessä D K tulisi
luultavasti pelatuksi ensimmäiseen tikkiin
ja yhteydet saattaisivat katketa
KOISTINEN: ♠10. Pata tuntuu parhaalta vaihtoehdolta. Pienempi pata on
väärin jos partnerilla on Jxxx ja pelinviejällä H9.
SAASTAMOINEN: ♠7. Hyvä tehtävä!
(Anna Tero partnerille vaikka ♠AJ63 ja
pelinviejälle ♠98.) ♠10 voi olla oikein,
mutta ehkä liian hankalaa partnerille.
ENGELBARTH: ♥7. Mielestäni ainoa
realistinen lähtö pietin haussa. Partnerilla on n. 6 pistettä ja vaihtoehtoinen ruutulähtö vaatisi liikaa ruudussa. Nyt riittää
Jx tai jopa 10x.
USKALI: ♠10.
KUOKKANEN: ♦A. Ruutu 10 lienee
teknisesti parempi kuin ässä, mutta aiheuttaa
partnerille enemmän ongelmia kun hän tulee
kiinni ainoalla isolla kortillaan.

Tämä oli viimeinen paneelini (ainakin
näillä näkymillä), joten paljon kiitoksia
kaikille lukijoille ja monille panelisteille.
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PANEELI 1/10
Hulda Ahonen
Tiina Elsinen
Kari Engelbarth
Kauko Koistinen
Pasi Kuokkanen
Matti Niemi
Kari Patana
Markku Pekkinen
Mauri Saastamoinen
Pekka Uskali

1
Pass
3NT
Pass
4♠
3NT
4♥
Pass
Pass
Pass
DBL

2
2♦
2♦
2♦
2♦
2♦
2♥
2♦
1NT
2♦
1NT

Paneelin suosikki

Pass 2♦

DBL 4♥

Lukijoiden suosikki

4♥

2♦

2♥

LUKIJAKILPAILUN
1/10
TULOKSET
Pekka Ranta
65
Jonna Kaminen
63
Mauri Maunula
59
Jari Kemppainen
58
Juha Hämäläinen
58
Aimo Salmi
53
Matti Rosen
50
Jukka Rantamäki
49
Mauri Äyräväinen
49
Pasi Kattilakoski
49
Juhani Huhtamäki
47
Jyrki Hakala
46
Aarno Huhtamäki
44
Vesa Viirelä
44
14

3
DBL
2♣
DBL
DBL
3♦
2♣
DBL
DBL
3♦
5♦

4
4♥
5♦
4♥
5♥
4♥
4♥
4♥
5♥
5♣
5♥

4♥

5
DBL
DBL
DBL
DBL
Pass
4♥
Pass
Pass
Pass
DBL

6
3♣
4♦
4♦
4♦
5♣
3♣
5♣
4♦
4♦
5♣

7
4♦
4♥
3♥
4♣
4♥
DBL
DBL
3♥
4♦
4♥

8
♠ 10
♠2
♥7
♠ 10
♦A
♦A
♠2
♦ 10
♠7
♠ 10

DBL 4♦

4♥

♠ 10

DBL 3♣

4♦

♥K

Björn-Olof Lindholm
Mauri Laasonen
Harry v. Haartman
Jorma Isaksson
Jaana Isotalo
Kari Viertola
Hermanni Huhtamäki
Paula Nurmi
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43
43
41
41
36
32
28
28

PUUTALO OPEN
Salon Bridgekerho Ry järjestää

MP-JOUKKUEBAROMETRIN
Salon seudun ammattiopistolla Venemestarinkatu 35,
lauantaina 8.5.2010 alkaen klo 10.00.
Pelataan kaksi MP-kilpailua:
Avoin kilpailu: avoin MP-joukkuekilpailu
B-kilpailu: joukkueen jäsenillä yhteensä enintään 50
mp.
Kummassakin kilpailussa pelataan n. 54 jakoa ja puolivälissä pidetään ruokailutauko.
Kilpailut pelataan vihreänä hissinä samoilla, valmiiksi
tehdyillä jaoilla.
Molemmissa sarjoissa jaetaan stipendit ja tavarapalkintoja.
Kilpailumaksu 60 €/joukkue.
Juniorit pelaavat ilmaiseksi!
Ilmoittautumiset Bilboon 6.5.2010 mennessä.
Kilpailunjohtaja: Kati Sandström puh: 040-5265611
Lisätietoja: Jarmo Laakso puh: 0400-532385

TERVETULOA!
Salon Bridgekerho ry.
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Heinz’s systemhörna
Heinz Guthwert

Hitta femkorts högfärg efter en 1 sang
Ett stort problem i standardsystemet är
den balancerade handen med femkorts
högfärg och styrka för 1 sang (15–17 hp).
Säg att ni har ♠ K Kn x x x  ♥ E D x  ♦ K
x  ♣ K Kn x. De flesta hos oss i Finland
tycker om att öppna på den här handen
med 1 spader, men det kan ställa till problem. Säg att budgivningen inleds:
VÄST ÖST
1♠
1 NT
?
Vad bjuder ni nu?
Ni är inte stark nog för 2 sang, som visar
18–19 hp och inget bud passar särskilt bra
in. Ni kan inte heller passa eftersom Öst
kan ha upp till 10 hp. Det enda alternativ
är 2 klöver, men det kan leda till problem
senare.
Vissa föredrar att öppna med 1 sang för
att slippa dessa återbuds problem. Det
finns två stora nackdelar med att sangöppna: dels kan ni komma i fel delkontrakt
och dels kan ni komma i fel utgång den
gången 4 spader är bättre än 3 sang. Om vi
ger er partner: ♠ D 10 x  ♥ K x x  ♦ x x  ♣
E x x x x, höjer han troligen till 3 sang, när
4 spader är ert rätta kontrakt.
Puppet Stayman hjälper
Det finns dock flera botemedel för detta
— ett av dem är Puppet Stayman. Denna
konvention är mycket bra om man vill
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kunna öppna med 1 sang även med femkorts högfärg. Den enda skillnaden mellan detta och ett vanligt sangsystem är att
man låter 2 klöver fråga efter femkorts
högfärg, i stället för efter 4-korts. Spelar
man någon Efos variant eller med vanliga överföringar (jo, jag känner flera äldre
som ännu använder dessa metoder), då
blir det sällan några större förandringar.
Så här fungerar det:
Svarsbud på 1 sang:
2 klöver frågar efter femkorts högfärg.
Efter 1 sang – 2 klöver
2 ruter – ingen femkorts hö.
Om partnern svarar 2 hö är den fortsatta
budgivningen naturlig. Om ni är van med
3 i färg som okrav, forsätter ni med det,
och föredrar ni att ha de buden som krav
går det lika bra. Välj själv.
Den stora skillnaden blir när öppningshanden förnekar femkorts högfärg med 2
ruter. Nu krävs det specialkonventioner för
att ta reda på en eventuell högfärgsanpassning. Så här ser det hela ut i tabellform:
1 sang – 2 klöver
2 ruter – ingen femkorts högfärg -->
2 hjärter = 4 korts spader
2 spader = 4 korts hjärter
2 NT = invit med 4 – 4 i hö.
3 klöver = utgångskrav med minst 4-4 i hö.
3 sang = slutbud
Det finns ett otal olika varianter man kan
använda sig på 3- läget, men detta är inte
rätt forum för att gå djupare in på dessa
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svarsbud än så här. Med dessa svarsbud
löser ni de flesta problem.
Svarshanden visar högfärg
När svarshanden visar en högfärg med
2 hjärter eller 2 spader är budgivningen
helt normal. Med minimum och trumfstöd
bjuder sangöppnaren högfärgen på lägsta
nivå och med maximum och trumfstöd
kan sangöppnaren bjuda över i högfärg.
Utan trumfstöd bjuder öppnaren 2 sang
med minimum. Med femkorts lågfärg och
maximum, bjuder han 3 färg, eller 3 sang
utan stöd och maximum.
Om svarshanden bjuder 2 sang (4 – 4 i
hö), är det inga konstigheter. Öppningshanden fastställer slutbudet Efter svarshandens 3 klöver svarar öppningshanden
som på vanlig Stayman. Skulle öppningshanden förneka högfärg med 3 ruter, kan
svarshanden bjuda 3 hjärter med femkorts
spader och 4 korts hjärter samt 3 spader
med femkorts hjärter och 4 korts spader.
Gemon att skifta dessa båda bud får man
fördelen att öppningshanden blir spelförare den gången han har 3-kortsstöd. Om
svarshanden hoppar till 3 sang är detta
slutbud. Orsaken till att svarshanden gick
via 2 klöver var att han letade efter 5-korts
högfärg hos öppningshanden.

Några exempel:
♠EDx
♥Exx
♦KDxx
♣ Kn x x

W

N
S

E

♠Kxx
♥Kxx
♦xx
♣Exxxx

VÄST ÖST
1 NT
2♣
2♦
3 NT
Öst undersöker om man har en högfärgsanpassning. När så inte är fallet bjuder
Öst utgång i sang.
♠EDx
♥Exxxx
♦Dxx
♣Kx

W

N
S

E

♠Kxx
♥Kxx
♦xx
♣Exxxx

VÄST ÖST
1 NT
2♣
2♥
4♥
Den här gången får Öst napp, då Väst visar sig ha 5-korts hjärter. Därmed blir 4
hjärter den logiska konklusionen.
♠KDxx
♥EKx
♦Dxx
♣ Kn x x
VÄST
1 NT
2♦
2♠

W

N
S

E

♠ Kn x x x
♥xxx
♦Exxx
♣Ex

ÖST
2♣
2♥
pass

En perfekt giv för systemet. När Öst visar
4 korts spader med 2 hjärter, bjuder Väst
2 spader för att visa 4 korts stöd och minimum. Öst passar och man stannar redan
i 2 spader, när det är klar risk att redan 3
spader går bet!
BRIDGELEHTI 2/10
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♠ K Kn x
♥ D 10 x
♦Kxx
♣EKxx
VÄST
1 NT
2♦
3♦
4♠

W

N
S

E

♠EDxxx
♥ K Kn x x
♦xxx
♣x

ÖST
2♣
3♣
3♥
pass

Kit Woolsey

Öst kollar först efter 5 korts högfärg och
visar sedan med 3 klöver utgångsstyrka
och minst 4 – 4 i högfärger. Väst förnekar
först 5-korts högfärg, sedan 4-korts hö.
När Öst så visar 5-korts spader och 4-korts
hjärter med 3 ♥ bjud, bjuder Väst utgång
i spader. Notera hur viktigt det kan vara
att få spelföringen på sanghanden. Hittar
försvaret ruter ut och ruteresset sitter fel,
går 4 spader normalt bet om spelföringen
är på Östs hand.
♠ E Kn x x
♥KDxx
♦Dx
♣Exx

W

N
S

E

♠xxx
♥xxx
♦ K Kn 10 x x
♣xx

♠ K D 10 x
♥ Kn 10 x
♦EKx
♣Exx
VÄST
1 NT
2♦
3 NT

W

N
S

E

♠xx
♥EDxx
♦ Kn x x x
♣Kxx

ÖST
2♣
2♠
pass

Öst försöker hitta en 4 – 4 anpassning i
hjärter. Med maximum för sangöppningen
hoppar Väst till utgång efter hjärtervisande 2 spader. Nu vet motståndarna mindre
om öppningshanden än de gjort efter en
normal Stayman budgivning:

VÄST ÖST
1 NT
2♣
2♦
pass

VÄST ÖST
1 NT
2♣
2♠
3 NT

Här kan Öst bjuda 2 klöver utan att vara
orolig för att hamna i ett dåligt delkontrakt. Partnern bjuder oftast 2 ruter och
skulle han plocka fram en 5-korts högfärg
är det lika välkommet.

Fördelarna med Puppet Stayman överväger nackdelarna , särskilt om man vill kunna öppna med 1 sang med 5-korts högfärg.
De största nackdelarna är att motståndarna
ibland kan utspelsdubbla och att man inte
kan fråga efter 4-korts högfärg med 5 – 4 i
högfärger och svaga kort.
Puppet Staymans fader är amerikanske
toppspelaren Kit Woolsey. Men även vissa
av de fortsättningar är skilda påfund.
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Marty Bergens variant
Den amerikanske budteorikern Marty
Bergen har kommit fram med den intressanta idén att använda 2 klöver som vanlig Stayman och 3 klöver som fråga efter
femkorts högfärg. Budet 3 sang förnekar i
allmänhet fyrkorts högfärg.
Fortsättningen:
1 NT – 3 klöver – 3 ruter:
3 hjärter = 4-korts spader
3 spader = 4-korts hjärter
3 NT = ingen 4-korts hö
4 klöver = båda högfärgerna

♠Kxxx
♥EDx
♦ K Kn x x
♣Dx

W

N
S

E

♠xxxx
♥Kxx
♦ED
♣ K Kn x x

VÄST ÖST
1 NT
3♣
3♦
3 NT
Denna gång får Öst besked om att Väst
inte har någon femkorts högfärg eller någon bra 4-korts högfärg. Man undviker då
med den dåliga utgången 4 spader.
		

Som synes samma fortsättning som tidigare i Puppet Stayman, fast en tricknivå
högre.
Marty Bergen har till och med gått ett steg
längre. Om öppningshanden har följande:
♠ E x x  ♥ E K Kn x  ♦ x x  ♣ K x x x,
svarar han 3 hjärter på 3 klöver som bara
behöver visa en bra 4-korts högfärg. Fördelen med detta är dels att man kan hitta
en bra utgång på 4 – 3, dels att man undviker 4 i högfärg med för dålig trumf.
Ett par exempel:
♠ E D Kn x
♥ K Kn x
♦xxx
♣ E Kn x

W

N
S

E

Det finns mycket intressant att skriva om
sangbudgivningar och jag hoppas att kunna återkomma till ämnet senare.

♠Kxx
♠EDx
♦xx
♣Dxxxx

VÄST ÖST
1 NT
3♣
3♥
4♠
När Öst får höra att Väst har en bra fyrkorts spader eller 5-korts spader väljer han
4 spader framför 3 sang.
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SWISS SM-parikilpailu 2010
Kauko Koistinen

Järjestyksessään kolmas Swiss SM-parikilpailu pelattiin helmikuun puolivälissä
Helsingissä Bridge Areenalla. Kilpailumuoto oli sama kuin aikaisempina vuosina. Neljätoista kuuden jaon kierrosta,
kaksi ensimmäistä kierrosta arvottuna ja
seuraavat vihreä hissi -periaatteen mukaan.
Heti ensimmäisessä jaossa oli hyvä
isoslammi.
JAKO 1
N/♠ K2
♥ A762
♦ A10
♣ AQ763

♠ Q64
♥ J1043
♦ 985
♣ 954
W

N
S

E

♠ J73
♥ KQ98
♦ 76432
♣8

♠ A10985
♥5
♦ KQJ
♣ KJ102

Parit Kalma-Priimägi, Pesonen-Stubb
ja Granström-Patana saivat ansaitut 10
IMP:tä seitsemän ristin tarjoamisesta. Pari
jakoa myöhemmin:
JAKO 4
W/ALL		
♠ AKJ965
N
♥ 10
W
E
♦ KQ106
S
♣ 98
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♠ 43
♥ 92
♦ A743
♣ AKQ53

Missä sitoumuksessa haluaisit olla? Kuusi ruutua on melko hyvä slammi. Herttalähtö ja -jatko tosin vaikeuttaa pelinviejän
tehtävää. Vaikka puolustuksen ruutu ja
pata olisivat tasan 3-2, niin lännen käden
kasvattaminen vaikeutuu kahden herttakierroksen jälkeen. Yksikään pari ei löytänyt kuutta ruutua, eikä tosin ollut syytäkään löytää, kun pohjoisella oli ♠ 872
♥ KJ63 ♦ J9852 ♣ 2. Kuuteen pataan asti
oltiin tarjottu kahdessa pöydässä. Toisessa pataslammissa etelä oli kahdentanut,
mutta pohjoinen ei noudattanut Lightnerkehotusta vaan aloitti singeltonristillään,
EW +1860 ja 16 IMP:tä.
Myös toisella kierroksella oli slammijako:
JAKO 10
E/ALL
♠ AK953
♥ AK
♦ AJ93
♣ K9

W

N
S

E

♠ QJ104
♥2
♦ K8754
♣ J43

Olet päätynyt idän korteilla pelinviejäksi viiteen ruutuun. Etelä aloittaa pienellä
ristillä, pelaat pienen pöydästä, pohjoinen
voittaa tikin ässällä ja palauttaa väriä pöydän kuninkaalle. Miten jatkat? Entä jos
sitoumus on kuusi ruutua?
Viidessä ruudussa pelinviejän pitää välttää kahden valttitikin menetys ja oikein
on jatkaa kolmanteen tikkiin ruutuässällä.
On kummalla tahansa puolustajista kaikki neljä korttia valttia, joutuu tämä tyyty-
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mään yhteen valttitikkiin. Entäpä pikkuslammissa? Nyt pelinviejä ei saisi menettää
yhtään valttitikkiä. Todennäköisyyksien
mukainen valttikäsittely on topata väri ässällä ja kuninkaalla. Pelaa kuitenkin ruutua kuninkaalle toiseen tikkiin. Tällä kertaa pohjoinen ei tunnusta ensimmäiseen
valttikierrokseen ja pääset maskaamaan
etelän Q1062 kombinaation. Millä tavalla
palaat takaisin käteen toista valttimaskia
varten? Paras on varastaa vahva hertta käteen. Kun pohjoisella on ruuturenonssi, ei
olisi mikään ihme, että etelällä olisi patarenonssi. Ei tällä kertaa, vaan etelällä oli ♠
86 ♥ QJ6 ♦ Q1062 ♣ Q1075. Ruutuslammi oli tarjottu kolme kertaa ja jokainen pelinviejä oli osannut oikean tavan käsitellä
valttivärin. Pataslammiin oli päädytty neljässä pöydässä, joista kahdessa pelinviejä
ei ollut onnistunut tehtävässään.
JAKO 28
W/N-S

♠ 10753
♥ AQ1062
♦ AQ5
♣4
W

N
S

E

♠ KQJ984
♥ J3
♦ J92
♣ A10
Länsi passasi jakajana, pohjoinen avasi
yhdellä hertalla, itä tarjosi väliin kolme
ristiä, länsi uhrautuu neljän padan päälle
viidellä ristillä ja päädyt pelaamaan etelän
korteista viittä pataa. Länsi aloittaa herttanelosella (10-12). Suunnittele pelinvienti!

Kari Patana saavutti hopeaa.
Ensimmäinen kysymys on, pitääkö lähtö ottaa ässällä vai onko oikein riskeerata
maski? Jos lähtö on singelton, niin maskaamalla puolustus ottaa kaksi ensimmäistä
tikkiä ja myöhemmin pietin valttiässällä.
Mutta lännellä tuskin voi olla herttasingeltonia idän osoitettua pitkän ristivärin.
Pelaat siis pienen pöydästä, itä tunnustaa
seiskalla ja voitat ensimmäisen tikin herttasotamiehellä. Mitä seuraavaksi?
Lännen lähtökorttivalinta oli hieman erikoinen. Ei partnerinsa välitarjousväriä,
vaan kuninkaan alta pöydän tarjoamaa väriä. Mistä on kysymys? Siitä, että lähtijällä on pitkä herttaväri ja hän lähtenyt hakemaan partnerinsa lyhyttä väriä. Jos jatkoit
toiseen tikkiin valttia, pelasit sitoumuksen
pietiin. Länsi voittaa korteilla ♠ A ♥ K9854
♦ 763 ♣ 8763 tikin ja antaa partnerilleen
herttavarkauden. Itä jatkaa ristiä ja tämän
jälkeen pelinviejä menettää vielä tikin
ruutukuninkaalle. Oikein on ottaa ensin ristiässä, varastaa risti pöytään ja vasta tämän
jälkeen pelata valttia. Itä saa varkautensa,
mutta on samalla kiinni-istutettu ja joutuu
joko kääntämään ristiä kaksoisrenonssiin tai
ruutua pöydän AQ-haarukkaan.
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HANGON BRIDGEVIIKKO 2010
Perjantai 23.7. klo 19.00
Lauantai 24.7. klo 11.00
		
klo 15.00
Sunnuntai 25.7. klo 15.00
		
klo 18.30
Maanantai 26.7.klo 10.30
		
klo 10.30
		
klo 16.30
Tiistai 27.7.
klo 10.30
		
klo 10,00
		
klo 16.30
Keskiviikko 28.7. klo 10.30
klo 10.30
		
klo 16.30
Torstai 29.7. klo 10.30
		
klo 15.00
		
klo 15.00
Perjantai 30.7. klo 10.30
		
klo 15.00
		
klo 15.00
		
klo 15,00
		
klo 21.00
Lauantai 25.7. klo 11.00
		
klo 11.00
Sunnuntai 26.7. klo 10.00

Warm-UP Maret,SBL
Hangö Cup, session 1 Voimakasiini, HBK
Hangö Cup, session 2 Voimakasiini, HBK
Hangö Cup, session 3 Voimakasiini, HBK
Hangö Cup, session 4 Voimakasiini, HBK
Good Morning Hanko Maret, SBL
Veteraanit, SM-parikilpailu Voimakasiini, SBL
MP-pari Voimakasiini, SBL
Good morning Hanko Maret, SBL
Koulutusseminaari Voimakasiini, SBL
MP-pari, Swiss IMPs Voimakasiini, SBL
Good Morning Hanko Maret, SBL
Suomen Cup, finaali Voimakasiini
MP-joukkue, Vihreä hissi Voimakasiini, HBK
Good Morning Hanko Maret, SBL
MP-joukkue, jatkuu Voimakasiini, HBK
MP-pari Voimakasiini, HBK
Good Morning Hanko Maret, SBL
B-SM-pari Voimakasiini, SBL
MP-pari Voimakasiini, SBL
Mixed-parikilpailu
Palkintojen ja merkkien jako Voimakasiini
B-SM, joukkue Voimakasiini, SBL
Cid Holmin muistokilpailu,henk.koht.Voimakasiini
Bridgerally +Mp 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 22.7. mennessä Lasse
Utterille puh. 040 -7478528 tai lasse.utter@kolumbus.fi tai SBL:n kotisivujen
ilmoittautmisohjelmaan. B-SM-pari, Cid Holmin muistokilpailuun ja Bridgerallyyn päivää ennen kilpailunjohtoon.
Kaikissa kilpailuissa palkitaan erikseen paras B-pari.
Bridgeviikkoa koskevat tiedustelut: Ilkka Lindén, 040-7641762.
Majoitus Hangon Kaupungin Matkailutoimiston kautta puh. 019-2203411

TERVETULOA HANKOON
Hangö Bridgeklubb r:f.

22

BRIDGELEHTI 2/10

BRIDGEVECKAN I HANGÖ 2010
Fredag 23.7.
Lördag 24.7.
		
Söndag 25.7.
		
Måndag 26.7.
		
		
Tisdag 27.7.
		
		
Onsdag 28.7.

kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 18.30
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 10.30
		
kl. 16.30
Torsdag 29.7. kl. 10.30
		
kl. 15.00
		
kl. 15.00
Fredag 30.7. kl. 10.30
		
kl. 15.00
		
kl. 15.00
		
kl. 15.00
		
kl. 21.00
Lördag 25.7. kl. 11.00
		
kl. 11.00
Söndag 26.7. kl. 10.00

Warm-UP Maret, FBF
Hangö Cup, session 1 Smörmagasinet, HBK
Hangö Cup, session 2 Smörmagasinet, HBK
Hangö Cup, session 3 Smörmagasinet, HBK
Hangö Cup, session 4 Smörmagasinet, HBK
Good Morning Hangö Maret, FBF
FM-par, veteraner, Smörmagasinet, FBF
MP-par Smörmagasinet, FBF
Good Morning Hangö Maret, F
Skolningsseminarium
MP-par, Swiss IMPs Smörmagasinet,
Cood Morning Hangö Maret, FBF
Finlands Cup, finalen Smörmagasinet, FBF
MP-lag, Gröna hissen Smörmagasinet, HBK
Good Morning Haangö Maret, FBF
Mp-lag, fortsätter Smörmagasinet, HBK
MP-par Smörmagasinet, HBK
Good Morning Hangö Maret. FBF
Mixed, par Smörmagasinet, FBF
B-FM-par Smörmagasinet, FBF
MP-par Smörmagasinet, FBF
Pris och märkesutdelning Smörmagasinet
B-FM-lag Smörmagasinet, FBF
Cid Holms minnestävling, inviduell, FBF
Bridgerally+Mp, Smörmagasinet. FBF

Huvudtävlingsledare Kauko Koistinen
Deltagaravgifter: MP-tävlingar 12 EUR/ spelare, Hangö Cup/dag och FMtävlingar 15 EUR/ spelare.
Anmälningar: Sessionsbarometer och FM för juniorer senast den 22.7 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 2/10
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Seuraavan jaon teema on myös suoraan
oppikirjasta:
JAKO 39
S/ALL
♠ K54
♥ K952
♦ 86
♣ A732

♠ 108762
♥ J764
♦ A93
♣5
W

N
S

E

Itä avasi neljännestä kädestä yhdellä sangilla, länsi tarjosi kaksi ristiä, itä kielsi ylävärit minkä jälkeen länsi hyppäsi kolmeen
sangiin. Etelä aloittaa ruutukuninkaalla ja
jatkaa toiseen tikkiin ruuturouvalla. Otatko yli vai pelaatko pienen?
Kahdessa pöydässä kolmeen sangiin tuli
ylitikki, kun pohjoinen pelasi toiseen tikkiin pienen blokeroiden värin, kun etelällä
oli: ♠ J93 ♥ 108 ♦ KQJ72 ♣ J94. Pohjoisen
vika? Ei, vaan etelän. Hänen pitää jatkaa
toiseen tikkiin ruutusotamiehellä. Ruuturouvalla jatketaan, jos on lähdetty kombinaatiosta KQx. Vastaavanlainen tilanne
on, jos partneri aloittaa sangia vastaan
rouvalla ja sinulla on kuningas kolmantena. Jos hän saa pitää ensimmäisen tikin
ja jatkaa sotamiehellä, älä ablokeeraa kuningasta! Jos partnerilla olisi QJ10x, hän
jatkaisi toiseen tikkiin kympillä. Jos partneri jatkaa toiseen tikkiin sotamiehellä,
on pelinviejällä luultavasti A10xx ja ablokeerauksen jälkeen pelinviejä saisi kolme
tikkiä värissä. Otetaanpa vielä samasta
jaosta tarjousongelma. Passaat korteilla
♠ J93 ♥ 108 ♦ KQJ72 ♣ J94, OPV avaa
yhdellä sangilla, VPV tarjoaa kaksi ristiä
ja OPV kieltää ylävärit kahdella ruudulla.
Kahdennatko? Toivottavasti et! Ei kai sinun pidä antaa lähtökorttivihjettä itsellesi? Kahdessa pöydässä etelä kävi varoittamassa ruutupidon puuttumisesta ja EW
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Esa Väliahon oli tyytyminen pronssiin.
oli päätynyt parempaan täyspeliin, neljään
herttaan. Pohjoinen aloitti ruutuässällä ja
puolustus valttimattasi pelinviejää, mutta
kun pohjoisella oli vain kolme ruutukorttia, joutui puolustus tyytymään kolmeen
tikkiin.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin ja taas
puolustustehtävän eteen.
JAKO 48
W/E-W

♠ KJ1054
♥ K1096
♦ 98
♣ K5
♠ Q8632
N
♥ AQ742
W
E
♦ 103
S
♣3

Pelinviejä on luvannut massiivisen alavärikäden, viittä ruutua vastaan länsi aloittaa pataässällä ja jatkaa herttaa, kymppi,
rouva ja varkaus. Seuraavaksi pelinviejä
pelaa ristiä kuninkaalle ja jatkaa pöydästä
pienellä ristillä. Sinun vuorosi! Varastatko
tämän tikin ja jos, niin mitä jatkat seuraavaan tikkiin?
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Pelijnviejän käsi: ♠ 7 ♥ - ♦ AKQJ75 ♣
AJ9876. Jos erehdyit varastamaan, ei ole
väliä mitä käännät seuraavaan tikkiin.
Myöhemmin pelinviejä poistaa ruutukymppisi ja varastaa yhden ristin pöytään.
Pääsääntöisesti on väärin varastaa pelinviejän meneviä tikkejä. Jos sakaat yläväriä neljänteen tikkiin, ei pelinviejällä ole
mitään kotipelimahdollisuuksia.
Seuraavaksi tarjousongelma. Katselet läntenä kortteja ♠ A9 ♥ J853 ♦ 642 ♣ Q1042,
etelä on luvannut massiivisen alavärikäden
ja pohjoinen päätyy pelinviejäksi kuuteen
ristiin. Kahdennatko? Kahdessa pöydässä
kuusi ristiä oli kahdennettu, joista toisessa
länsi sai katua ratkaisuaan jaon päätyttyä.
Itä aloitti herttaässällä, pelinviejä varasti ja
pelasi seuraavaksi ristisotamiehen. Tämän
jälkeen puolustukselle ei kuulunut muuta
kuin yksi valttitikki, NS 1090 ja muhkeat
15 IMP:tä. Kun vastapuoli tarjoaa vapaaehtoisesti slammin, kannattaa puolustajan
kahdentaa vain pyytääkseen epätavallista
lähtöä. Koko jako:
JAKO 48
W/E-W
♠ A9
♥ J853
♦ 642
♣ Q1042

♠ KJ1054
♥ K1096
♦ 98
♣ K5
♠ Q8632
N
♥ AQ742
W
E
♦ 103
S
♣3
♠7
♥♦ AKQJ75
♣ AJ9876

Kun vain kaksi kierrosta oli kilpailusta
pelaamatta, oli tilanne kärjessä äärimmäisen jännittävä:
Timo Halttunen - Kari Noponen
Pia Nurmi - Petri Ukkonen
Martin Arle - Johan Linden
Lasse Utter - Ari Pöppönen
Mika Salomaa - Pekka Viitasalo

217
216
216
215
215

Viisi parasta paria kahden pisteen sisällä!
Kilpailu ratkesi 13. kierroksella. Salomaa
- Viitasalo voitti ottelunsa Pesonen - Stubbia vastaan murskaavasti 25/5. Seuraava
jako oli ratkaisevin tässä ottelussa:
JAKO 74
E/ALL
♠ Q1096543
♥ 53
♦K
♣ Q86

♠♥ AJ74
♦ AJ963
♣ 10932
W

N
S

E

♠ 872
♥ KQ10982
♦ Q8
♣ 75

♠ AKJ
♥6
♦ 107542
♣ AKJ4

Länsi Pohjoinen
Itä
Pesonen Salomaa Stubb
			
2♦
2♥
dbl
pass
pass
6♦
pass
pass

Etelä
Viitasalo
dbl
3♦
pass

Mikan kahdennus lupasi joko hyvät kortit tai herttavärin ja toisella vuorollaan hän
päätti sarjan ”käytännön tarjouksella”. 13
IMP:n voittobrikka kun vain yksi toinen
pari, Jari Kemppainen - Aki Lehtinen, oli
löytänyt pikkuslammin.
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Mika Salomaa ja Pekka Viitasalo voittivat erittäin jännittäväksi muodostuneen
SM-SWISS-IMPS mestaruuden. Onnea!
Myös hopeamitaleiden kohtalo ratkesi samaisella kierroksella kun Juho Granström
- Kari Patana voittavat ottelunsa Hannu
Luhtala - Pasi Suomista vastaan selvästi 23/7. Kaksi kärkiparia voittavat myös
viimeisen ottelunsa, tosin niukasti 16/14.
Pronssille kiilaavat Kari Mäkikangas Esa Väliaho, kun onnistuvat voittamaan
viimeisen ottelunsa selkeästi 20/10.
Edellisvuosien mestarit eivät onnistuneet
toivomallaan tavalla. Viimevuotinen voittajapari Ari Pöppönen - Lasse Utter joutui
tyytymään kahdeksanteen ja toissavuoden
mestarit Risto Nokka - Osmo Parviainen
kahdenteentoista sijaan.
Ensimmäisissä Swiss SM-parikilpailuissa
v. 2008 osallistujamäärä oli 32 paria ja viime vuonna peräti 43 paria. Toivottavasti
tämävuotinen 28 paria ei ole osoitus yleisestä laskusuunnasta, vaan onnettomien
yhteensattumien summa. Oma poissaoloni sellittyi sillä, että sisarentyttäreni päätti
järjestää häät juuri helmikuun toisena lauantaina enonsa vastusteluista huolimatta.
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LOPPUTULOKSET:
1 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo

241

2 Juho Granström - Kari Patana

234

3 Kari Mäkikangas - Esa Väliaho

230

4 Martin Arle - Johan Linden

229

5 Pia Nurmi - Petri Ukkonen

228

5 Alpo Järvinen - Juuso Leikola

228

7 Timo Halttunen - Kari Noponen 224
8 Ari Pöppönen - Lasse Utter

223

9 Harri Huotari - Mika Kiiskinen

221

10 Jüri Aava - Mikk Mirme

220

10 Seppo Niemi - Kaj Sundsten

220

12 Osmo Parviainen-Risto Nokka 217
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Junnutoimikunta tiedottaa
Jo perinteiseksi muodostunut SBL:n junnuleiri järjestetään tänä vuonna jo keväällä 14.-16.5. Leiri järjestetään
Hämeenlinnassa ja on ilmainen osallistujille, joista
on maksettu SBL:n jäsenmaksu. Matkakustannukset jäävät kuitenkin leiriläisten itse maksettaviksi.
Leirin ohjelma ja aikataulu tarkentuvat lähempänä ajankohtaa. Jotta leiriä voitaisiin suunnitella täyspainoisesti
pyydämme ilmoittautumaan, joko
Hulda Ahoselle: executive.officer@bridgefinland.com tai
Milko Nuutilalle: milko.nuutila@vaasa.fi
viimeistään 23.4.2010 mennessä.
Hauskaa leiriä odotellessa:
- Junnutoimikunta -

Bridgesudoku 1/10 Ratkaisu
Sue Bäckström

Tämä oli tällä kertaa viimeinen sudoku. Kiitos kovasti Ilkka Korhoselle
Puolaan suuresta avusta ja kiitokset muillekin lukijoille, jotka olette sudokua tehneet.
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Honkavuorten huikea
hattutemppu
Ranan Rimon

Vanajavedessä lienee viime vuonna virrannut jotain poikkeuksellisen voimakasta korttipelimahlaa, sillä Hämeenlinnaan
matkasi kilpailuvuoden 2009 aikana lähes
parikymmentä erilaista bridgen SM-mitalia. Makeimman kakun korjasi ”Kirkkorinteen tsaaripariskunta” Honkavuori
kolmella Suomen mestaruudellaan, mikä
saavutuksena lienee maamme bridge-historiassa aivan ainutlaatuinen.
Tässä artikkelissa toteutan vuosien takaisen ”uhkaukseni” julkaista muistiinpanoistani jakoja, joissa jompikumpi tai
molemmat Honkavuoret ovat kanssani tai
vastustajinani näytelleet tähtiartistin roolia.
”Tärkeintä ei ole tulos, vaan oikea peli”
sanoi Raimo, kun hän viime keväänä
Kosicen grand prix-turnauksessa jo ensimmäisen illan lämmittelykisassa ns.
Rimonin kakkosavauksen päätteeksi iski
grandilapun pöytään:

N/ N-S

♠J74
♥ J 10 9
♦AJ9643
♣6

North
2♠
5♣
5♥
pass

♠Q862
♥A3
♦7
♣K98532
♠3
♥ KQ87542
N
W
E ♦Q62
S
♣ 10 4
♠ A K 10 9 5
♥6
♦ A 10 5
♣AQJ7

East
3♥
pass
dbl
pass

South
4♥
5♦
7♠

West
dbl
pass
pass

“Ollaankohan liian korkealla”, mutisin itsekseni, kun idän herttalähdön jälkeen leivitin korttini pöydälle. Mitään ongelmaa
ei ”vanhalla Mursuviiksellä” kuitenkaan
pelinviennissä ollut, ja tyytyväinen hehkutus ”minä kun olen niin hyvä pelinviejä” tuli nopeasti ja aksiomaattisena lohdutuksena huoleeni jo tikin yksi kohdalla.
On tainnut Tuula-rouvakin käydä ”kovaa
ja korkealle” - kurssin hänkin, mikä tuli
esiin seuraavassa jaossa eräässä viime
vuoden B-19 kerhoillassa, kun Tuulan
partnerina sijaistin Ramia hänen kulinaarikerhonsa illallisen aikana:
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N/ ALL

♠AJ4
♥94
♦ J 10 9 5
♣ Q 10 8 5

North
1♥
2♦
4♠
5♠
pass

♠ Q 10 2
♥AQ532
♦AK85
♣6
♠65
N
♥ J 10 8 7
W
E
♦76
S
♣KJ942
♠K9873
♥K6
♦Q32
♣A73
East
pass
pass
pass
pass
pass

South
1♠
3♣
4NT
6♠

West
pass
pass
pass
pass

Tuulan neljännen värin tarjouksen jälkeen näytin hänelle hypyllä valttituen ja
hyvän avauskäden, minkä jälkeen arvon
rouva yli 500 mestaripisteen ponduksella
minimivoimastaan huolimatta otti empimättä slammiasenteen. Länsi lähti ruutusotamiehellä, ja nyt piti selvitä yhdellä
valttimenevällä, tai muuten ottaisi ohraleipä. Hertan kasvattaminen kyllä huolehtisi
ristimenevistä. Tuula voitti tikin käteen
rouvalla ja pelasi sitten muitta mutkitta
valttia pöydän kympille. Elementary, Mr.
Watson.
On kovin inhimillistä ja psykologisesti ymmärrettävää, että bridgen harrastaja
mielellään muistaa sellaiset jaot, joissa
korkea sitoumus on mennyt hienosti kotiin, varsinkin jos tarjoussarjan aikana tai
pelinviennissä itse on päässyt loistamaan.
Toisaalta mieleeni on myös jäänyt Israelin
bridge-festivaaleista isoslammi, jossa vastustajien upeassa ilotulituksessa jouduimme
nielemään nollatuloksen karvaan kalkin:

N/ -

♠♥ A 10 5
♦94
♣ A Q 10 9 7 5 4 2
♠ Q 10 9 4 2
♠KJ87653
N
♥QJ6
♥
9
W
E
♦532
♦
8
7
S
♣83
♣KJ6
♠A
♥K87432
♦ A K Q J 10 6
♣North
1♣
7♦

East
3♠
pass

South
6♦
pass

West
6♠
pass

Patapyristelymme ei auttanut mitään,
ehkä pikemminkin innosti vastustajia purjehtimaan grandiin saakka. Etelänä istunut
vakuutusjohtaja Yair Navon näytti meille,
miten safety play isoslammissa rakennetaan. Koska hertan tasajako näytti hänestä epätodennäköiseltä, varasti hän tikissä
yksi patalähdön ja samalla ässänsä pöytään luoden siten sinne yhden tarpeellisen kiinnioton ristivärin kasvattamiseksi.
Tämän jälkeen seurasi nopeassa tahdissa
ristivarkaus kympillä, valttia yhdeksikölle
ja toinen ristivarkaus. Nyt oli valttauksen
aika ja herttaässällä pöytään, minkä jälkeen tämän jaon osalta esirippu kohdallamme laskeutui.
Toinen mieleeni vahvasti painunut ja
kannaltamme kurja tulos osui kohdallemme Maastrichtin bridge-olympialaisissa
vuonna 2000, kun arubalaiset vastustajamme vahingossa hölmöilivät, mikä
varsin erikoisella tavalla johti oivallisen
sitoumuksemme kaatumiseen:
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S/ N-S

♠  3
♥Q9
♦KJ9864
♣K642

South
1♠
6♠

♠J92
♥864
♦AQ
♣ J 10 9 8 7
♠865
N
♥ K 10 7
W
E
♦ 10 7 5 2
S
♣Q53
♠ A K Q 10 7 4
♥AJ532
♦3
♣A

West
2♦
pass

North
2♠
pass

East
3♦
pass

Rami tarjosi suoraviivaisesti slammin,
jonka hän pitkän väittelyn jälkeen myöhemmin myönsi “ehkä hieman ylimitoitetuksi”. Vastustaja mutisi itsekseen ”good
enough to bid, good enough to lead” ja
lähti toivorikkaasti ruudulla, johon Rami
viiksiään sukien ja samalla ilmeisesti itselleen kiukkuisesti puhisten pelasi menestyksellisesti rouvan. Tämä ei kuitenkaan
vielä ratkaissut menevien herttojen kohtaloa, joten hyvät neuvot olivat tarpeen.
Muuta parkkipaikkaa kuin risti ei ollut,
joten tuumasta toimeen: ristiässä ruutuässälle ja ristisotilas tielle. Hänen suunnitelmansa oli antaa tämä tikki lännen kuvalle
ja ”tappaa” sitten idän todennäköinen ristin toinen huippukuva varkaudella saadakseen värin vahvaksi herttahakkujen sakauksia varten. Tämä olisikin onnistunut,
ellei ”tonttu” länsi olisi nukkunut prinsessa Ruususen unta ja laestanut ristisotilaan!
Valtin vinojaon vuoksi ei peli enää voinut
mennä kotiin. Seuraavan ristin itä peitti
rouvalla, Rami varasti ja pelasi viimeisenä
toivonaan kaksi kierrosta valttia päätyen
pöytään. Kun länsi tuli kiinni ristikuninkaallaan, oli hän valitettavasti nyt hereillä
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ja pelasi neljännen ristin, jonka itä varasti viimeisellä valtillaan. Näin jäi Ramille
vielä yksi herttamenevä, ja sitoumukseen
tuli pieti.
Seuraavassa jaossa Tuula Bratislavassa
vuonna 2007 pelatessaan Ramin kanssa
Tolvasen Jormaa ja minua vastaan ei langennut korttisokeuteen, vaan laski huolellisesti menevänsä:
E/ -

♠  5 2
♥ A 10 9 8
♦ 10 6
♣Q8532

North
		
pass

♠AK
♥  J
♦ Q 8 7 4 2     
♣ A K 10 7 4
♠QJ96
N
♥7
W
E
♦
AJ953
S
♣J96
♠ 10 8 7 4 3  
♥KQ65432
♦K
♣East
2♠
pass

South
4♥
pass

West
dbl

Avattuani Rimonin kakkosella länsi lähti
padalla pöydän ässälle. Tuula vältti houkutuksen hukata menevä ruutukuningas risti
ässälle ja jatkoi ruutua. Itä kaappasi heti
ässänsä ja jatkoi pataa pöydän kuninkaalle.
Nyt Tuula pääsi eroon käden kolmesta patahakustaan kahdelle ristin huippukuvalle ja
ruuturouvalle. Tämän jälkeen puolustus sai
enää kaksi valttitikkiä ja Tuula vuorostaan
kotipeliin tarvittavat 10 tikkiä: viisi herttaa,
kaksi pataa, kaksi ristiä ja yhden ruudun.
Linja, jossa tikissä kaksi olisi sakattu ruutukuningas ja otettu yksi patavarkaus pöydän
valttisotilaalla, olisi tällä kertaa valtin jo tarjoussarjan perusteella todennäköisen vinoistunnan
vuoksi johtanut väistämättömään pietiin.
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Albuquerquen MM-kisoissa vuonna
1994 Rami vuorostaan näytti pelinvientitaitojaan luodessaan kauniin kiristyksen
patatäyspelissään:
E/ ALL

♠62
♥K632
♦ A J 10 5   
♣ K 10 2
♠  6
♠QJ3
N
♥ 10 8 5 4
♥ AQ J 9
W
E
♦KQ9762
♦85
S
♣63
♣AJ87
♠ A K 10 9 8 5 4  
♥7
♦4
♣Q954
North
		
pass

East
1♣
pass

South
4♠

West
pass

Idän ristiavauksen jälkeen Rami hyppäsi
suoraan neljään pataan, ja sillä sai. Länsi lähti ristikuutosella, jonka Rami voitti
käden yhdeksiköllä. Padan huippukuvat
paljastivat valttimenevän, ja nyt näytti
pieti väistämättömältä, sillä puolustus oli
valtin lisäksi saamassa hertan ja kaksi ristitikkiä. Saadakseen lisää miettimisaikaa
sekä ehkä jonkinlaisen kääntöedun pelinviejä istutti nyt idän kiinni valtilla. Hikipisarat otsallaan, hyvää kääntöä kun ei
näyttänyt olevan, itä jatkoi ruutua partnerinsa rouvalle ja pöydän ässälle. Vaan mitä
nyt sitten? Ruutusotilaan jatkaminen ja
hertan sakaus kasvattaisi kyllä ruutukympin, mutta hakemaan sitä idän avauksen
muistaen ei kyllä enää millään pääsisi. Paremman puutteessa Rami varasti ruudun
ja pelasi valttia seuraavaan viiden kortin
asetelmaan:

E/ ALL

♠  ♥ 10 8 5
♦K
♣3

♠♥K63
♦ -   
♣ K 10
W

N
S

E

♠ 5  
♥7
♦♣Q54

♠♥ AQ
♦♣AJ8

Viimeiselle padalle sai pöydästä mennä
pieni hertta, mutta itä oli vaikeuksissa.
Hertan sakaaminen merkitsisi kiinni-istutusta ässällä ja kahta ristitikkiä pelinviejälle, minkä vuoksi vastahakoisesti pieni
risti sai mennä. Se merkitsi kuitenkin samaa lopputulosta, kun Rami pelasi ristiä
kuninkaalle ja idän ässälle, jolloin herttaässä jäi entistä hikisemmän vastustajamme viimeiseksi puolustustikiksi.
Ihmeellinen tosiasia on, että toisten pelaajien virheet johtavat auttamattomasti
pohjatulokseen, kun taas toiset ”mokansa” jälkeen putoavat tukevasti jaloilleen,
toisinaan toki taitavan tai onnekkaan korjausliikkeen ansiosta. Raimo Honkavuori
on epäilemättä yksi näitä Hannu Hanhikerhon jäseniä, mistä on todisteena muun
muassa seuraava Armenian avoimissa
mestaruuskilpailussa kanssani vuonna
2006 pelattu koominen tapaus:
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E/ N-S

♠  Q J
♥5
♦ Q 10 8 7 5
♣J8763

North
		
6♦
pass

♠ A 10 8 6 5
♥ Q 10 7 2
♦ 6   
♣Q92
♠K92
N
♥ 98
W
E
♦KJ9432
S
♣ 10 5
♠ 7 4 3  
♥AKJ643
♦A
♣AKJ

East
3♦
pass
pass

South
dbl
6♥

West
5♦
pass

Varsin räväkän tarjoussarjan jälkeen vastustajamme olivat päätyneet slammiin, jolla
periaatteessa kahden patamenevän vuoksi
ei pitänyt olla kotipelimahdollisuuksia.
Vaan hups, Ramilta putosi väärä patalähtökortti eli sotilas, jonka pelinviejä voitti
ässällään. Nyt hän poisti valtit ja eliminoi
alavärit päätyen pöytään. Pöydästä pelatun
patajatkon voitin yhdeksiköllä, sillä herra
Hanhi oli huomannut virheensä ja kiireesti
päässyt toisella valttikierroksella eroon
blokeeraavasta Mustasta Maijastaan! Näin
patakuningas toi toivotun pietin. Minua
vieläkin hirvittää ajatella, miten ilman
Ramin korjausliikettä olisin ottanut tikin
kuninkaallani, jolloin lännen ”mahdoton”
patarouva olisi pudonnut, ja pöydän patakymppi olisi kasvanut kotipelitikiksi!
”Tietysti minä osaan puolustaa oikein, eikös
juu”, oli Ramin kommentti.
Tämän artikkelin viimeinen Honkavuorimuistelo on Rooman EM-kisoista vuodelta
1995, jossa voitimme seniorien consolationkilpailun. Mielestäni tuossa kilpailussa Rami
esitti erään elämänsä parhaan pelinviennin:
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Raimo Honkavuori pelaamassa Bridge
Areenalla tammikuussa 2010.

W/ N-S

♠72
♥ Q J 10 6
♦ J 6 2   
♣QJ83
♠  J 10
♠Q9654
N
♥853
♥ K94
W
E
♦ Q 10 9 8 7 4 3
♦
S
♣7
♣ 10 6 5 4 2
♠ A K 8 3  
♥A72
♦AK5
♣AK9
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West
3♦
pass
pass
pass

North
pass
3♥
5♣
pass

East
pass
pass
pass
pass

South
dbl
4♦
6NT

Olimme päätyneet kivikovaan slammiin,
joka patalähdön jälkeen herttaleikkauksen
onnistuessakin näytti edelleen varsin ongelmalliselta, sillä menossahan oli ruutu
ja pata. Yksi toive oli löytää länsi varustettuna kuningas-dubbeltonilla hertassa,
jolloin mustien värien eliminaation jälkeen
tapahtuvalla hertan kiinni-istutuksella hän
joutuisi antamaan pelinviejälle kolme
ruututikkiä ja siten kotipelin. Ristin huippukuvat paljastivat kuitenkin nopeasti tämän
toiveen illuusioksi, sillä jos lännellä olisi
vain kaksi herttaa, hän pääsisi ulos padalla ja siten kaatamaan koko sitoumuksen.
Ei siis auttanut muu, kuin mennä ristillä
pöytään ja leikata herttakuningasta. Itä ei
kuitenkaan halunnut auttaa pelinviejää ja
oikeaoppineesti jätti kaksi kertaa peittämättä. Nyt oli tultu seuraavaan seitsemän
kortin lopputilanteeseen:
W/ N-S

♠ 10
♥8
♦ Q 10 9 8 7
♣-

♠7
♥ 10 6
♦ J 6 2   
♣J
W

N
S

E

♠ K 8 3  
♥A
♦AK5
♣-

♠Q954
♥K
♦♣ 10 6

Hertan mahdollinen tasajakauma ei näyttänyt olevan avuksi, sillä pöytään ei enää
ollut sisäänpääsyä. Vai oliko sittenkin?
Kyllä, sillä Meidän Raimo keksi keinon:
ristisotilaalle hän pääsi eroon ruutuässästä, ja sitten vain herttaässä, patakuningas
ja pieni ruutu kohti pöytää ! Ja yhtäkkiä
pöytä olikin rautaa, bravo!
Kun päällekirjoittanut, nuori ylioppilas
talvella 1959 astui muiden alokkaiden
mukana suorittamaan asevelvollisuuttaan
Porin Prikaatiin, toivotti meidät joukkueenjohtaja kersantti Alpo Musakka tervetulleiksi seuraavin sanoin: ”Nimeni on
Musakka, arvoni näette kauluslaatoista, ja
tapani tulette tuntemaan!” Ensi Vappuna
Raimo Honkavuori täyttää 80 vuotta, ja
hänen kunniakseen järjestetään Hämeenlinnassa grand prix-turnaus. Tulkaa ihmeessä kaikki bridgen harrastajat mukaan
juhlimaan ja pelaamaan. Nimi on Raimo
Honkavuori, arvo on suurmestari, kodin
seinätaulu on täynnä SM-mitaleja, joista
kolme kultaa vuonna 2009, ja pelitavat
sellaiset, kuin mitä yllä on kuvattu. Lähes
30 vuotta kestäneen ystävyyden ja pelitoveruuden pohjalta voin vakuuttaa, että
osallistuminen kannattaa.
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RAMIN
80-VUOTISJUHLAKILPAILU
Lauantaina 1.5.2010 klo 11.00
Hämeenlinna, Hämeen Suoja
Palokunnankatu 12

MP-KILPAILUN OHJELMA:
Klo
11-14 Pelataan
Noin klo 14-16 Kevyt vappulounas ja kakkukahvit, ohjelmaa ym.
Noin klo 16-19 Peli jatkuu ja päättyy
Palkintojen jako
Kilpailumaksu 35€ / pelaaja, sisältää maljan ja lounaan
Kilpailunjohtaja: Kati Sandström
Pakollinen ilmoittautuminen viimeistään 23.4.2010 joko Bilboon
tai Katille
Puh. 040-5265611, sähköposti katarina.sandstrom@novia.ﬁ
40 ensimmäistä paria mahtuu mukaan
Majoitus: Hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu 18, puh. 03-64881
2hh/70 €/vrk, 1hh/60 €/vrk (koodi ”Bridge”)
Tiedusteluihin vastaa Paavo Isotalo, puh. 044-2043808.

Tervetuloa!
Hämeenlinnan Bridge 19
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Tarjouspaneeli 2/10
Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty tiedot jaosta (kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet) sekä Sinun korttisi ja tarjoussarjan kulku.
Palauta vastauksesi 15.7.2010 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠ 10 6 5 ♥ A K 8 2 ♦ 10 6 5 ♣ A Q 4
Länsi Pohjoinen
Itä
				
2♦
dbl
pass

Etelä
1♥
?

2. Jakaja Etelä, P-E vaarassa, IMP
♠AQ975 ♥J9532♦-♣AQ9
Länsi Pohjoinen
Itä
				
dbl
rdbl
2♣

Etelä
1♠
?

3. Jakaja etelä, ei kukaan vaarassa, IMP
♠ 9 ♥ A J 9 6 5 4 3 ♦ A Q ♣ Q 10 7
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass
pass
3♠
pass

Etelä
1♥
2♥
?

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

Pohjoinen
pass
pass

Itä
pass
pass

Etelä
1♥
?

5. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ 6 ♥ K Q 4 ♦ K Q 10 7 6 3 ♣ 9 7 3
Länsi
		
1♠

Pohjoinen
1♣
2♣

Itä
pass
2♠

Etelä
1♦
?

6. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ A Q J 10 7 ♥ 10 6 ♦ 9 7 5 ♣ A 8 3
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♥
2♦

Itä
pass
pass

Etelä
1♠
?

7. Jakaja länsi, I-L vaarassa, IMP
♠ 3 ♥ K Q 10 8 3 ♦ K J 7 5 4 ♣ 10 2
Länsi
pass
2♠

Pohjoinen
1♣
pass

Itä
1♠
4♠

Etelä
2♥
?

8. Jakaja etelä, ei kukaan vaarassa, IMP
♠KQJ7♥Q52♦J42 ♣965
Länsi Pohjoinen
Itä
				
3♦
dbl
pass

Etelä
pass
?

HUOM:
Paneelissa käytettävä FEM-systeemi löytyy kokonaisuudessaan SBL:n
vanhoilta sivuilta Finnish Expert Methods kohdasta.
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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:♠AQ♥AJ10762♦A4♣K76 Olet
etelä, jakajana, kaikki vaaravyöhykkeessä. Mitä tarjoat?
Yksi hertta. Lupaat 13-21 pistettä ja
vähintään neljä korttia herttaa. Partnerisi
tarjoaa yhden sangin ja vastapuoli passaa.
Mitä partnerisi lupaa tarjouksellaan?
Entä mitä hän kieltää?
6-9 pistettä. Neljä korttia herttaa tai
pataa. Jos hänellä olisi neljä korttia herttaa, hän olisi korottanut väriä. Ja jos hänellä olisi neljä korttia pataa, hän tarjoaisi
tämän värin yhden tasolla. Lupaako partnerisi tasaisen käden sangitarjouksellaan?
Ei. Yleensä sangitarjous kertoo tasaisen
jakautuman, mutta vastaaja voi tarjota
yksi sangi, vaikka hänellä olisi singelton tai renonssi partnerinsa avausvärissä.
Mutta vastaustarjous kaksi tai kolme sangia lupaa 4-3-3-3 tai 4-4-3-2 jakautuman.
Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Kolme herttaa. Tarjoamalla avausvärin
uudelleen kerrot vähintään kuuden kortin värin. Ja hypyllä lupaat 17-19 pistettä.
Partnerisi korottaa neljään herttaan, johon
kaikki passaavat. Länsi aloittaa ristisotamiehellä.
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♠ J96
♥ Q5
♦109762
♣ A82
W

		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

N
S

E

AQ
AJ10762
A4
K76

Kun olet pelinviejänä valttisitoumuksessa, on yleensä viisasta laskea meneviä
tikkejä ja miettiä, miten niitä voisi välttää.
Kuinka monta menevää näet tässä sitoumuksessa?
Neljä. Yksi joka värissä. Molemmissa
yläväreissä on maskitilanne. Jos patakuningas on idällä, selviät väristä menevittä
kun pelaat pataa pöydästä käden rouvalle.
Myös hertassa voi maskata kuningasta.
Jos olet pöydässä kiinni ja päätät pelata
herttaa, niin kumman kortin pelaat, rouvan vai viitosen?
Rouvan. Jos pelaat viitosen sotamiehelle (tai kympille), menetät kuitenkin tikin
herttakuninkaalle, jos tämä kortti on idällä
kolmantena. Jos aloitat pöydästä rouval-
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la, ei itä saa tikkiä, jos hänellä on herttaa
Kxx. Viitonen sotamiehelle on oikein vain
silloin kun lännellä on herttakuningasdubbelton ja idällä patakuningas. Lännen
on pakko voittaa tikki herttakuninkaalla,
jolloin pääset myöhemmin pöytään herttarouvalla patamaskia varten. Pöytään on
harmittavasti vain yksi yhteyskortti, ristiässä, minkä vuoksi pääset kokeilemaan
vain yhtä maskia. Jos otat ensimmäisen
tikin pöytään ässällä ja sinun pitää valita
jomman kumman ylävärimaskin välillä,
niin kumman valitset?
Patamaskin. Jos maski onnistuu, on sitoumus kotona. Jos taas maskaat herttaa
ja maski onnistuu, ei sitoumus ole vielä
välttämättä kotona. Jos idällä on kuningas
neljäntenä herttaa, maski onnistuu, mutta
menetät kuitenkin yhden valttitikin. Patamaskilla saat siis 50% kotipelimahdollisuudet ja herttamaskilla hieman alle. Käytössäsi on kuitenkin pelilinja, joka johtaa
kotipeliin n. 80% varmuudella. Mitä pelaat kolmeen ensimmäiseen tikkiin?
Ristikuninkaan, pataässän ja patarouvan. Kun luovut patamaskista, niin
saat kasvatettua pöydän patasotamiehen
vahvaksi. Voit myöhemmin sakata tälle
kädestäsi ruutu- tai ristimeneväsi. Länsi voittaa patakuninkaalla tikin ja jatkaa
ristisotamiehellä. Mitä pelaat pöydästä
tähän tikkiin?

Herttarouva. Saat ylitikin, jos idällä on
kuningas toisena tai kolmantena. Joudut
kuitenkin tyytymään kymmeneen tikkiin,
kun koko jako on:
		
♠ J96
		
♥ Q5
		
♦ 109762
		
♣ A82
♠ K10732		
♠ 854
♥ 3			 N
♥ K984
W
E
♦ J53			 S
♦ KQ8
♣ QJ103		
♣ 954
		
♠ AQ
		
♥ AJ10762
		
♦ A4
		
♣ K76
Siirry seuraavaksi idän tuoliin. Korttisi
ovat: ♠ AK3 ♥ J1086 ♦AQ862 ♣ 4. Olet
jakaja, kaikki vaaravyöhykkeessä. Mitä
tarjoat?
Yksi ruutu. Etelä tarjoaa yksi pata, länsi
passaa ja pohjoinen tarjoaa kaksi ruutua.
Kysyt, mitä tämä tarjous tarkoittaa ja saat
kuulla pohjoisen tehneen yleisen vaatimustarjouksen hyvällä kädellä. Mitä nyt
tarjoat?

Ässän. Sinulla ei ole mitään syytä laistaa
tätä tikkiä. Olet siis pöydässä kiinni ristiässällä. Mitä seuraavaksi?

Pass. Kaksi ruutua tuskin menee kotiin,
mutta eiväthän vastustajat ole jäämässä
tätä sitoumusta pelaamaan. Jos kahdennat, annat etelälle mahdollisuuden passata
sellaisella kädellä, millä ei muuten voisi
tehdä hyvää tarjousta. Etelä tarjoaa kaksi
sangia, länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa
neljä pataa. On taas sinun vuorosi?

Patasotamies. Olet viimeistä kertaa pöydässä kiinni ja sakaat padalle joko pienen
ruudun tai ristin (ei merkitystä kumman).
Entä seuraavaan tikkiin?

Pass. Kun vastapuoli tarjoaa täyspelin,
voit olla varma, ettei partnerilla voi olla
mitään voimaa. Partnerisi aloittaa ruutusotamiehellä.
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♠ 10864
		
♥ AQ7
		
♦ 53
		
♣ AKQJ
			
♠ AK3
			 N
♥ J1086
W
E
			 S
♦ AQ862
			
♣4
Montako arvopistettä näet pöydässä ja
kädessäsi?
Kolmekymmentä. Partneri aloitti ruutusotamiehellä, minkä jälkeen yhdeksän
arvopistettä on vielä piilossa. Etelä on
tehnyt välitarjoksen, minkä vuoksi lännen
kädessä ei liene enää ainoatakaan kuvakorttia. Montako varmaa puolustustikkiä
on näköpiirissäsi?
Kolme. Ruutuässä ja kaksi korkeata pataa. Mistä pietittävä neljäs tikki voisi tulla?
Ristivarkaudella. Sinulla on singeltonristi eikä pelinviejä pysty poistamaan
kaikkia valttejasi aivan käden käänteessä.
Minkä ruudun pelaat kädestäsi ensimmäiseen tikkiin?
Pienen. Jos haluat ristivarkauden, pitäisi
lännen päästä kiinni jossain pelin vaiheessa. Millä kortilla saat partnerisi kiinni?

Ruutukympillä. Pelinviejä voittaa ensimmäisen tikin ruutukuninkaalla, menee
pöytään herttaässällä ja jatkaa sieltä patakympillä. Minkä kortin pelaat tähän tikkiin?
Ässän tai kuninkaan. Pelinviejå ei ole
ottamassa valttimaskia, vaan yrittää saada
sinut tekemään virheen ja pelaamaan ”toinen käsi matalaa”. Saat siis tikin korkealla
valtilla. Mitä jatkat seuraavaksi?
Ristinelosen. Pöytä voittaa tikin ja sieltä
jatketaan pienellä valtilla. Miten aiot puolustaa loppujaon?
Korkea pata ja pieni ruutu. Partneri
pääsee ruutukympillä kiinni ja ristivarkaus tuo puolustukselle neljännen tikin.
Onko olemassa vaara, että etelä voittaisi
ensimmäisen tikin singeltonruutukuninkaalla, eikä puolustus saisi ainoatakaan
ruututikkiä?
Ei. Muista tarjoussarja! Etelä tarjosi kaksi sangia, mitä hän ei tietenkään tekisi
singeltonkuninkaalla vastustajan avausvärissä. Otetaan vielä sama jako pelinvientiongelmana.
		
		
♠ 10864
		
♥ AQ7
		
♦ 53
		
♣ AKQJ
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W

N
S

E

♠ QJ975
♥ K93
♦ K7
♣ 1097

Pelaat etelän korteista neljää pataa idän
avattua yhdellä ruudulla. Länsi aloittaa
ruutusotamiehellä ja itä tunnustaa kakkosella. Mikä on pelinvientisuunnitelmasi?
Ota tikki ruutukuninkaalla ja jatka
toiseen tikkiin lisää ruutua. Tämän jälkeen puolustus on voimaton. Länsi saa
hänelle kuuluvat kolme tikkiä, mutta länsi
ei pääse koskaan kiinni antamaan idälle
ristivarkautta.

Koko jako:
		
♠ 10864
		
♥ AQ7
		
♦ 53
		
♣ AKQJ
♠ 2			
♠ AK3
♥ 542			 N
♥ J1086
W
E
♦ J1094		 S
♦ AQ862
♣ 86532		
♣4
		
♠ QJ975
		
♥ K93
		
♦ K7
		
♣ 1097

Gunnars snapshörna
Gunnar Almark från Ekenäs bridgeklubb har under årens lopp
skrivit en mängd bridgerelaterade snapsvisor.

4. Kan du spela bridge

(G. Almark. Mel: Bä, bä, vita lamm.).

Kan du spela bridge, kan du dra en skvis?
Ja, ja kära barn, ja naturligtvis.
Heldagschock får far
då krav blir pass av mor
och två par betar tar lille, lille bror
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Kilpailutuloksia

Tammisimultaani 25.-28.1.
141 paria (10 parasta)		 % Mp.
1 Timo Halttunen-Kari Noponen
68 2.0
2 Ismo Koponen-Matti Hanski
67 1.5
3 Mauri Saastamoinen-M.Pekkinen
67 1.3
4 S-L Hernesmaa-Kari Surma-Aho
67		1.1
5 Olli Perkiö-Heikki Roschier
66 1.0
6 Göran Björkman-Pasi Suominen
65 0.9
7 Roger Lindberg-Sten Söderholm
65 0.9
8 Ari Pöppönen-Juha Luostarinen
63 0.8
9 Kari Koskimaa-Timo Marin
62 0.7
9 Piia Ruottinen-Jouko Leander
62		0.7
Oulun BK 29.-31.1.
Mp-IMP-parikilpailu 11 paria
p. 		Mp.
1 Tuomo Tikkanen - Juha Porma
214 1.2
2 Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä
126 0.8
3 Timo Tero - Antti Kauppila
102 0.4
MP-parikilpailu 11 paria
%		 Mp.
1 Janne Vesterinen-Kauko Vartiainen 55 1.2
2 Lasse Utter - Osmo Haljoki
55 		0.8
3 Mika Suopajärvi-Erkki Hartikainen
53 0.4
Mp-joukkuekilpailu 4 joukkuetta p.		 Mp.
1 Utter - Haljoki - Tero - Kauppila
59 		1.0
KUB, Tuusula 30.-31.1.
Mp-paribarometri, 21 paria		 %
1 Jukka Pesonen-Sakari Stubb		60,26
2 Johan Linden-Osmo Parviainen		60,11
3 Vilma Noponen-Kari Koivisto
58,26
4 Matti Holmsten-Seppo Asikainen
54,84
5 Alpo Järvinen-Juuso Leikola		53,99
6 Seppo Castrén-Matti Sihvola		53,17
Mp-joukkuekilpailu, 6 joukkuetta p. Mp.
1 Alpo Järvinen-Juuso Leikola
88 0.9
Markku Pekkinen-Esa Väliaho
1 Pasi Kuokkanen-Kenneth Simonsen
88 		0.9
Timo Halttunen – Kari Noponen
Runeberg Cup 4.2.
Mp-joukkuekilpailu, 10 joukkuetta		 p. Mp.
1 Anni Mäkelä-Juho Granström 		 91 2.1
Johan Herrgård-Juha Hämäläinen
2 Jussi Tamminen-Vesa Leskelä 		 88 0.8
Esa Väliaho-Markku Pekkinen
3 Mikko Toivonen-Seppo Niemi 		 86 0.4
Johan Linden-Martin Arle
SM-joukkue Piirimestaruudet 6.2.
Helsinki-Uusimaa, 8 joukkuetta
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1. Jussi Angervo-Jarmo Kurko
Birgit Bärlund-Christina Herzman
Kaakko, 6 joukkuetta
1. Osmo Parviainen-Olli Perkiö
Hannu Ojanen-Johan Linstedt
(Risto Nokka-Tatu Heikkinen)
Häme,7 joukkuetta
1.Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
Timo Halttunen - Kari Noponen
Kenneth Simonsen - (Petri Ukkonen)
Pohjanmaa, 7 joukuetta
1 Clas Nyberg - Osmo Kiema
Pekka Viitasalo - Mika Salomaa
(Kauko Koistinen-Jouni Juuri-Oja)
Itäpiiri,3 joukkuetta
1. Lasse Utter-Jari Bäckström
Markku Pekkinen-Arttu Karhulahti
(Sue Bäckström-Ari Pöppönen)
Pohjoinen, 4 joukkuetta
1. Timo Sairanen - Timo Tero
Timo Jalopaasi - Antti Kauppila
(Osmo Haljoki - Ari Sippola)
Lounais-Suomi, 9 joukkuetta
1. Mikko Nieminen-Lasse Bergroth
Kristina Fagerlund-Jaakko Grundström
Lauri Kurki-Martti Mäkelä
Avoin SM-swiss-IMP`S 13.-14.2.
28 paria
p. Mp.
1 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
241 3.9
2 Juho Granström - Kari Patana
234 2.1
3 Kari Mäkikangas - Esa Väliaho
230 1.3
(lisää tuloksia kts. s. 26)

Savuton, Helsinki 16.2.
Mp-mixed, 12 paria 		 %

1 Pia Nurmi-Harry von Haartman		56,67
2 Birgit Bärlund-Osmo Parviainen 55,45
3 Leena Bützow-Seppo Niemi
52,67
3 Kirsi Virtanen-Vesa Leskelä
52,67
X Ristimerkkikilpailu, Tampere 20.2.
14 paria, parikilpailu		 %		Mp.
1 Elena Puumalainen-Mikko Sinkko 64 1.0
2 Niko Seppälä-Raija Uusitalo-Seppälä 60 0.6
3 Mikko Voutilainen-Tauno Raittila 57		0.4
4 Mirjami Närvä-Tero Vyyryläinen		 57 0.2
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Mp-tukijoukkue, Tammmerbridge 20.2.
6 joukkuetta		 p. Mp.
1. SALO
85 		1.3
Riitta-Liisa Mäkelä-Timo Mäkelä
Jarmo Laakso-Markku Kanerva
2. JESH
83 0.5
Elina Laukkanen-Sari Kulmala
Jussi Pölkki-Hulda Ahonen
Kokkolan BK, 20.2.
Mp-parikilpailu, 12 paria
%		 Mp.
1 Aimo Salmi - Vesa Voutilainen
58 1.3
2 Milko Nuutila - Sanna Kitti
58 0.8
3 Helge Kattilakoski - Jorma Pitkonen 55 0.5
Helmisimultaani 1.3.-5.3.
134 paria (10 parasta)
%			Mp.
1 Ari Laine-Olli Perkiö
71 2.0
2 Martti Mäkelä-Jaakko Grundström 68		1.5
3 Mauri Ala-Louko-Matti Kauma 66 1.3
4 Marjukka Raines-Esa Väliaho
65 1.1
5 Sirkkaliisa Hernesmaa-Kari Surma-Aho 65 1.0
6 Karri Kytömaa-Jari Ronkainen
64 0.9
7 Irma Kanko-Ilkka Kanko
64 0.8
8 Lasse Bergroth-Mikko Nieminen 63 0.7
9 Piia Ruottinen-Jouko Leander
63 0.7
10 Hannu Isotalo-Teuvo Kärnä
61 0.6
Pieksämäen BK, 26.2.-28.2.
Mp-parikilpailu, 19 paria
%		 Mp.
1 Veijo Nikkanen-Hannu Luhtala 66 2.0
2 Jarmo Rytkönen-Matti Laaksonen 60 1.1
3 Markku Seppänen-Martti Seppänen 58		0.8
4 Lasse Utter-Ilmo Jäppinen
57 0.5
5 Unto Kettunen-Liisa Kettunen
55 0.3
Rally II, tasoitusk. 23 paria
%		 Mp.
1 Veijo Nikkanen-Ari Juutistenaho 66 2,3
2 Oskari Koivu-Tero Koivu
63 1,3
3 Jonna Kaminen-Mikko Koli
62 0,8
4 Yrjö Karttunen-Timo Pohjola
62 0,6
5 Unto Kettunen-Liisa Kettunen
61		0,4
6 Eero Juntunen-Väinö Kettunen
60		0,2
Mp-paribarometri, 23 paria
%		 Mp.
1 Veijo Nikkanen-Ari Juutistenaho 57 2,3
2 Yrjö Karttunen-Timo Pohjola
57		1,1
2 Jonna Kaminen-Mikko Koli
57		1,1
4 Ari Laine-Olli Perkiö
55		0,6
5 Unto Kettunen-Liisa Kettunen
54		0,4
6 Toivo Tikkanen-Seppo Pursiainen 54		0,1
6 Oskari Koivu-Tero Koivu
54		0,1
Mp-swiss-IMP´S, 13 paria
p.		 Mp.

Nuori Sami
Mäki on pärjännyt alkuvuoden
kilpailuissa
hienosti.
Hän edustaa
Tammerbridgekerhoa.
1 Kari Varto-Toivo Tikkanen
108 1.3
2 Päivi Hämäläinen-Mikko Koli
104 0.8
3 Hannu Luhtala-Jonna Kaminen 102 0.5
3 Janne Seppälä-Pekka Söderlin
102 0.5
HKY, Helsinki 27.-28.2.
Mp-parikilpailu, 8 paria
%
1 Pirkko Leander-Kauko Koistinen 63,49
2 Sue Bäckström & Johan Lindstedt 61,51
Mp-joukkuek., 4 joukkuetta
p.		 Mp.
1 Hulda Ahonen – Raija Tuomi
60 1.0
Birgit Bärlund – Pirkko Savolainen
2 Sue Bäckström – Harry v. Haartman 52 0.3
Kari Stadigh – Kauko Koistinen
Pörssiklubin 100v juhlakilpailu 13.3.
Mp-parikilpailu, 48 paria
%		 Mp.
1 Kenneth Simonsen - Pasi Kuokkanen 59 4.2
2 Raimo Raunto - Paavo Leskelä
58 2.1
3 Kari Patana - Petri Ukkonen
58 1.3
4 Kauko Koistinen - Kari Stadigh 58 0.9
5 Matti Niemi - Jorma Valta
57 0.7
6 Alpo Järvinen - Markku Pekkinen 57 0.5
7 Christina Hertzman - Johan Lindén56 0.4
8 Peter Fagerman - Georg Schauman 55 0.3
9 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
55 0.3
10 Jarmo Laakso - Ranan Rimon
55 0.2
11 Eeva Parviainen - Suvi Marttila 54 0.2
12 Finn Wardi - Lasse Utter
54 0.1
Seinäjoen 50v Juhlabarometri 20.-21.3.
Mp-paribarometri 27 paria (2-päivää)%		Mp.
1 Lasse Utter - Johan Blomqvist
62		3.9
2 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 61 2.1
3 Holger Kuni - Kaj Finne
55 1.4
4 Timo Ollila - Olavi Kivipensas
54 0.9
5 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki
54 0.5
6 Sami Mäki - Ari Juutistenaho
54 0.5
7 Timo Sairanen - Timo Tero
53 0.2
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KILPAILUKALENTERI
TOUKOKUU

HUHTIKUU
10. Järviseudun TUPLA
La MP-parik.
klo 10.00
La MP-IMP
klo 16.30
10.-11. Lahden BK, Lahti
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP
klo 10.00
16.-18. H-6 Turku
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-BAM-jouk. klo 10.00
19. Tapiolan Trikki, Espoo
Ravintola Vihtori, Tapiola
MP-joukkue
klo 18.00
23.-25. B-55, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Pe MP-mixed
klo 18.00
La Rally-Tupla IV klo 11.00
Su MP-IMP
klo 10.00

Ennakkoilmoittautuminen Bilboon.

23.-25. Napapiirin barometri
Ravintola Oppipoika, Toripuistikko 5-7.
Pe Warm Up
klo 19.00
La barometri alkaa klo 11.00
Su barometri jatkuuklo 10.00
42

1. Raimo Honkavuoren 80-vuotis
juhlakilpailu, Hämeenlinna
La MP-parik.
klo 11.00
Pakollinen ilmoittautuminen
viimeistään 23.4.2010.
kts. ilmoitus s. 34.
8. Puutalo Open, Salo
La Mp-joukkuebarometri		
			
klo 10.00
La MP-B-joukkuebarometri
(yht alle 50mp)
klo 10.00
Ennakkoilmoittautuminen
6.5.2010 mennessä.
kts. ilmoitus s. 15.
14.-16. Rauman helakisat
Pe MP-mixed
klo 18.30
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-imp-cross klo 10.00
14.-16. Junnuleiri 2010
Junnuleiri 2010 järjestetään Hämeenlinnassa.
Alkaa Perjantaina noin klo 16.00
Loppuu viimeistään klo 15.00
Sunnuntaina
Lisää: www.bridgefinland.com
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KILPAILUKALENTERI
TOUKOKUU

KESÄKUU

17. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Pe MP-IMP parik. klo 18.30

7. Kirkkonummen BK,
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP-tukiparik.
klo 18.00

22.-23. SM joukkue Finaali
Bridge Areena, Perttulant.6,
La alkaen		
klo 11.00
Su alkaen		
klo 10.00

10.-13. Tammerbridgen kesäkisat
Ravintola Kalax, Kuntokatu 5
To MP-imp parik. klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00

24. Tapiolan Trikki, Espoo
Ravintola Vihtori, Tapiola
MP-mixed parik. klo 18.00
26.-30. 43rd Tallinn Bridge Festival
Kts. www.bridge.ee/festival/
fest10.htm

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

15. Kulobridge, Helsinki
Santahamina
MP-parikilpailu klo 18.00
16. B-55, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP-tukiparik.
klo 18.00
17.-20. Puijon kesäkisat, Kuopio
Hotelli Iso Valkeinen
To MP-imp parik. klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
Pe MP-sivuparik. klo 18.00
La MP-p.barometri klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
Hangon viikon ohjelma kts. s.
22-23

BRIDGELEHTI 2/10

43

ISSN
0789-5208

Suomen Bridgeliitto ry
tiedottaa
Suomen Bridgeliitto ry:n kevätkokous järjestetään

Bridge Areenalla 21.4.2010 alkaen klo 17.00.
Sääntöjen mukaisesti SBL:n kevätkokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan ääniluettelo
6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman,
taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
8. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus tai tilinpäätös antaa aihetta
9. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat
Jos liiton varsinainen jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen
käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Kutsu kokoukseen toimitetaan viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta varsinaisten jäsenten sähköiseen osoitteeseen.
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Päätoimittajan kynästä

Kevät on mennyt kuin siivillä ja liitossa
on touhuiltu monenlaista.
Suurena tapauksena tulee olemaan Matti
Niemen kirjoittaman suomenkielisen
bridgekirjan julkaisutilaisuus Hangossa
tiistaina. Hienoa työtä ovat tässä yhteydessä
tehneet myös koulutustoimikuntalaiset
Mauri Saastamoisen johdolla. Matin
kirjan julkistamistilaisuuden jälkeen
alkaa koulutusseminaari, jossa käydään
läpi uuteen kirjaan perustuvaa SAYCsysteemiin perustuvaa kurssimateriaalia.
Kaikki innokkaat ovat lämpimästi
tervetulleita tähän tilaisuuteen! Kerhoille
on lähetetty kutsu, jossa kerrotaan
tilaisuudesta tarkemmin.
Liitto on myös hankkinut suuren määrän
uusia SBL:n virallisia pelikortteja (jotka
komeilevat myös lehden kannessa). Nämä
kortit on tarkoitettu kaikkien kerhojen
ja pelaajien varusteiksi, joten muistakaa
hankkia omanne!
Nyt on kuitenkin kesä jälleen täällä ja
kaikki ihanat kesäkilpailut.
Suomi osallistuu Oostendessa, Belgiassa,
pelattaviin EM-joukkuekilpailuihin
kokonaisen kolmen joukkueen voimalla.
Avoimen- ja naisten joukkueiden urakka
alkaa 23.6. Senioreiden kilpailut alkavat
vasta 26.6.
Joukkueitamme ei ole sijoitettu
ennakkoarvailuissa kilpailujen kärkeen

(eikä edes sen tuntumaan). Tämä on
ymmärrettävää, kun kaikkien kolmen
joukkueen kokoonpano on muuttunut
aiemmista arvokilpailuista.
Avoimessa joukkueessa pelaavat Kauko
Koistinen (pc) ja Antti Elsinen , Kari
Patana ja Juho Granström , Vesa Leskelä
ja Jussi Tamminen. Naisten joukkueessa
allekirjoittaneen partnerina ja joukkueen
kapteenina pelaa Raija Tuomi. Muut
kaksi paria ovat Birgit Bärlund ja Pirkko
Savolainen ja Taru Suppula ja Tiina
Elsinen. Senioreiden joukkueessa pelaavat
Jarmo Laakso, Timo Mäkelä , Markku
Kanerva , Mauri Sirkiä, Jaakko Grunström
ja Olli A Manni.
Takuuvarmasti jännittäviä kilpailuja voi
seurata BBO:ssa. Suomen joukkueiden
menestystä ja kaikkien kolmen kategorian
mitalisteja voi vielä arvailla, mutta
varmuudella tulokset tiedetään 3.7. jolloin
kilpailut ovat kaikkien joukkueiden osalta
ohi.
Toivotan kaikille rentouttavaa ja
pelirikasta kesää. Viimeistään Hangossa
nähdään!
Lempäälässä 16.6.2010
Hulda Ahonen
P.S. Pitkäähän peukkuja meille EMkisojen ajan.

SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
ELO-SYYSKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 30.7.2010
ILMOITUKSET viimeistään 4.8.2010
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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.

Osmo Parviainen

4

Hannu Ojanen
BRIDGELEHTI 3/10

Mestareiden Osmo Parviaisen ja Hannu Ojasen systeemi on esitetty tarkemmin lehden numerossa 3/09.
Haastajien Janne Kallungin ja Kaarlo Ylisen systeemi on täynnä erilaisia
konventioita. Ristiavaus lupaa 15+ pistettä. Ruutuavaus lupaa risti- tai
ruutuvärin ja 9-14 pistettä. Yläväriavaukset lupaavat 4+ korttia 9-14 pistetta ja pidempi alaväri on mahdollinen.
Sangiavaus on vaarattomassa 9-11 ja vaaravyöhykkeessä 12-14 pistettä. Jatkossa kaksi ristiä on Stayman. Kahdesta ruudusta kahteen sangiin
tarjoukset ovat ylivientejä. Kolme väriä lupaa kuuden kortin värin ja
16+/13+ pistettä. , nonforcing Blackwood.
Kahden tason avaus lupaa joko kuuden kortin värin tai viisi korttia väriä
ja sivuvärin. Pistevoimaa avaus lupaa 5-8. Kaksi sangia kysyy sivuväriä
ja on vaatimus.
Kahden sangin avaus lupaa 22-23 pistettä ja tasaisen käden. Jatkotarjouksena kolme ristiä on Baron.
Konventioita:
Michael´s Cue, UNT, Splinter, Crowhurst, negatiiviset kahdennukset
kolmeen pataan asti, responsiiviset kahdennukset kolmeen pataan asti.

Janne Kallunki

Kaarlo Ylinen
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2. Jakaja LÄNSI, KAIKKI vaarassa, IMP

1. Jakaja ITÄ, ITÄ-LÄNSI VAARASSA, IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠ A432
♠ J 10 8 5		
♥ K3
♥ AQJ92
♦ KQ
♦ 7
♣ K Q J 10 5
♣ A96
Parviainen

Ojanen	Kallunki

Ylinen

		
1♥		
1♥
2♣
3♣
2♣
2♥
4NT
5♥
2♠
3♠
6♣
pass
4♣
4♦
		
4♥
5♣
			
5♦
5♥
			
5♠
6♣
			
6♠
pass
		
Slammi- etenkin alavärislammijaot ovat
vaikeita tarjota. Mestareiden sarja oli onnistunut. Hannun kolmen ristin tarjous sopi
Osmolle einomaisesti ja RKCB:n jälkeen
pari päätyi optimisitoumukseen.
Haastajille jako tuotti vaikeuksia. Jannen valitsema kahden padan tarjous oli
mielestäni huono valinta näin heikolla
värillä. Pta kuitenkin sovittiin näinolleen
matalalla tasolla valtiksi ja cue-sarjan
jälkeen Kaarlo yritti pysähtyä oikeaan
loppusitoumikseen, mutta Janne ei ymmärrettävästi osannut passata.
PISTEET

6 ristiä.............................. 10
5 herttaa............................. 7
5 ristiä................................ 6
4 pataa................................ 5
6 herttaa............................. 3
5 pataa 6/sangia................. 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......10,
Kallunki - Ylinen................0,
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LÄNSI		 ITÄ
♠K
♠AQJ
♥AJ7
♥K983
♦KJ72
♦Q64
♣97642
♣AK5

Parviainen

Ojanen	Kallunki

Ylinen

1♣
1♦
1♦
2NT
2♣
2♠
3♣
3♦
2NT
3♣
3NT
pass
3♦
3♥			
3NT
4NT
		
5♦
6♣
pass		

Tämä jako taas tuotti mestareille suuria
vaikeuksia. Osmon avattua heikolla ristivärillään hän oli heti toisella tarjouskierroksella vaikeuksissa. Kaksi ristiä näytti
kuuden (5) kortin värin ja kaksi pataa oli
vain vaatimus. Kolme ristiä varmisti valtin
Neljän sangin merkitysksestä pari oli eri
mieltä. Janne teki mielestään kvantitatiivisen tarjouksen, kun taas Osmo otti sen ässäkyselynä. Näin pari päätyi toivottamaan
sitoumukseen.
Haastajien sarja taasen toimi moitteettomasti. Ruutuavaus vois sisältää molemmat
alavärit. Kaksi sangia oli vaatimus 15+
ja tasainen. Kolmne ristiä oli väri, johon
kome ruutua lupasi tuen Kolme sangia
päätti sarjan.
PISTEET

3 sangia ........................... 10
4 sangia.............................. 8
5 sangia.............................. 6
4 herttaa............................. 5
5 ristiä................................ 4
5 herttaa............................. 3
5 ruutua.............................. 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......10,
Kallunki - Ylinen..............10,
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3. jakaja LÄNSI, EI KUKAAN vaarassa, IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠QJ65
♠ A 10
♥♥ K Q 10 6 5 4
♦AKJ32
♦♣ 10 6 5 2
♣KQ873
Parviainen

1♦
1♠
3♣
4♦
6♣

Ojanen	Kallunki

Ylinen

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

Mestareiden alku oli lupaava. Kaksi ristiä
oli neljäs väri johon kolme ristiä 4-0-5-4
jakauma. Neljä ristiä oli slammivihje. Sitä
seurasi kaksi kontrollitarjousta ja odotin
jännityksellä Osmon seuraavaa tarjosta.
Hän ei jättänyt mitään arvaikujen varaan
ja hyppäsi heikolla kädellään suoraan
slammiin.
Haastajien sarja tuntuu lievästi sanottuna
oudolta. Ruutuavaukseen yksi hertta oli rele
0-5 tai 10-14 pistettä. Yksi pata oli väri ja
hyppy kolmeen herttaan oli oli kuuden kortin väri ja ei vaatimus. Janne katsoi heikolla
kädellään ja hertta renonssilla parhaaksi
passata ja päätti sarjan. Todettakoon, että
Kaarlo olisi voinut toisella kierroksella
tarjota kaksi ristiä, eikä sarja luultavasti
olisi päättynyt pitkään aikaan.
		
PISTEET
3 sangia ........................... 10
5 ristiä................................ 9
2 herttaa/2NT/4 ristiä......... 6
3 herttaa/4 NT.................... 4
6 ristiä................................ 3
4 herttaa............................. 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......13,
Kallunki - Ylinen .............14,

4. JAKAJA ETELÄ, (P TARJOAA 2 ♦), KAIKKI VAARASSA, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠KQ93
♠ A J 10 4 2
♥7
♥A62
♦ 10 7 5
♦6
♣AKJ83
♣ Q 10 6 4
Parviainen

Ojanen	Kallunki

Ylinen

1♣ (2♦)2♠
1♠ (2♦)3♠
4♥
5♥
4♣
4♦
5♠
pass
4♥
5♠
			
7♠
pass
Jäleen slammijako tuotti vaikeuksia
molemmille pareille. Mestareiden alku oli
toiveita herättävä. Hyppy neljään herttaan
oli splinter luvaten patatuen. Mutta sitten
Hannu yllätti tarjoamalla viisi herttaa,
jonka merkityksestä Osmo ei ollut varma. Hannu olisi voinut tehdä tilanteen
selväksi kysymällä ässiä, jolloin pari olisi
löytänyt kuusi pataa. Nyt hyvä slammi jäi
pakkaan.
Myös haastajien sarja meni täysin pieleen.
Kolme pataa lupasi viisi korttia ja 11-12
pistettä. Kolmen kontrollitarjouksen jälkeen Kaarlo puolestaa yllätti tarjoamalla
viisi pataa. Janne oli hämmästynyt Kaarlon
tarjouksesta ja ihmetteli miksei partneri
käyttänyt ässäkyselyä. Hän päätyi tarjoamaan suoraan seitsemän pataa.
PISTEET

6 pataa.............................. 10
6 ristiä................................ 9
5 pataa................................ 5
5 ristiä................................ 4
3 pataa................................ 3
4 ristiä................................ 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......18,
Kallunki - Ylinen..............14,
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5. Jakaja itä, kaikki vaarassa, parik.

LÄNSI		 ITÄ
♠A97652
♠8
♥43
♥ A K Q 10 5 2
♦AK4
♦ J 10 7 6
♣A2
♣76
Parviainen

1♠
2♠
4♣
5♥

Ojanen	Kallunki

2♥
3♥
4♥
pass

1♣
1♠
2NT
pass

Ylinen

1♥
1NT
3NT

Mestareiden alku oli luonnolinen. Kolmen hertan jälkeen Hannulla ei ollut mitään
lisättävää, mutta Osmo oli sitä mieltä, että
oli syytä lisätarjoamiseen. Pari päätyi näin
riskialttiille viiden tasolle.
Haastajien osalta sarja oli tavallista lyhyempi. Yksi hertta lupasi viiden kortin värin
ja 9+ pistettä. Yksi sangi kielsi patatuen
ja keroi 0-3 kontrollia. Kaksi sangia oli
luonnollinen ja kolme sangia pelattavaksi. Todettakoon, että kolme sangia on on
vaarassa ristilähdöllä, kun taas neljä herttaa
on turvallinen peli.

6. Jakaja etelä, pohjoinen-etelä vaarassa,
Parik.

LÄNSI		 ITÄ
♠K9
♠ Q J 10 5
♥QJ76
♥3
♦AKQJ76
♦ 10 8 4 2
♣4
♣AK52
Parviainen

		 1♦
2♥
3NT

Ojanen	Kallunki

1♣
4NT
pass

1♠
2NT
pass

Ylinen

Vaihteeksi näemme jaon, jossa mestareiden sarja oli aivan luonnollinen. Vain
kahden sangin tarjouksesta he kävivät
keskustelua. Osmon mielestä siihen saa
passata, kun taas Hannu oli sitä mieltä,
että se on vaatimus. Joka tapauksessa pari
päätyi parsitoumukseen.
Haastajien ristiavausta seurasi kolme
ruuta, joka lupasi hertta marmicin ja
10+ pistettä. Jannen oikea tarjous olisi
mielestäni kole sangia tai neljä ruutua.
Vanha sääntö, jossa todetaan, ettei ässiä saa
kysyä jos itsellä on vain yksi kädessä päti
taas. Nyt pari päätyi kuitenkin onnellisesti
turvalliselle tasolle.
PISTEET

PISTEET

3 NT(L)............................ 10
3 NT(I)............................... 8
5 ruutua.............................. 7
4 NT(L).............................. 6
4 NT(I)............................... 4
2 NT/4 ruutua.................... 2

4 herttaa........................... 10
5 herttaa............................. 7
3 sangia.............................. 6
4 sangia.............................. 6
6 herttaa............................. 3

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......25,
Kallunki - Ylinen..............20,
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3♦
5♦

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......33,
Kallunki - Ylinen..............27,
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7. Jakaja ITÄ, p-e vaarassa, etelä tarjoaa 1 ♠
JA POHJOINEN 3 ♠, Parik.

LÄNSI		 ITÄ
♠6
♠ 10
♥ K 10 5 2
♥AJ8
♦ A K 10 4
♦QJ853
♣ 10 7 6 4
♣AKQ5

8. Jakaja länsi, i-l vaarassa, jos mahdollista p
tarjoaa 2♥ jOLLOIN e tarjoaa 3♥, parik.

LÄNSI		 ITÄ
♠ J 10 6 4 3 2
♠AQ
♥♥A432
♦2
♦KQ9763
♣ A K J 10 9 7
♣2
Parviainen

Parviainen

Ojanen	Kallunki

		
1♦
(1♠)DBL (3♠)4♣ (1♠)3♥ (3♠)
4NT
5♣
4NT
6♦
pass
6♦

Ylinen

1♣
4♦
5♠
pass

Vastustajien voimakas häirintä ei haitannut kilpailijoita laisinkaan, mutta
jälleen Osmo tarjosi liikaa. Ässäkysely
vei mestarit mahdolliselle pietitasolle.
Hän olisi hyvin voinut tyytyä viiteen
ruutuun.
Haastajien osalta vahvaa ristiavausta
seurasi häirintä, johon Janne tarjosi kolme herttaa, luvaten patamarmicin. Neljä
ruutua lupasi viiden kortin värin, johon
Janne olisi voinut tehdä maltillisen cuetarjouksen. Nyt ässäkysely oli hieman
harkitsematon ja myö haastajapari päätyi
kuuden tasolle.

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......40,
Kallunki - Ylinen..............34,

Ylinen

PISTEET

4 pataa.............................. 10
5 pataa/ristiä....................... 7
3 herttaa DBL.................... 5
3 pataa................................ 3
4 ristiä................................ 2

PISTEET

5 ruutua............................ 10
5 ristiä................................ 8
6 ruutua.............................. 7
6 ristiä................................ 6

Ojanen	Kallunki

2♠
2NT
1♠
(2♥)3♦
4♣
4♠
(3♥) 3♠ 4NT
pass		
5♦
5♠
			
pass
Mielestäni lännen käsi ei sovi kahden
padan avaukseen. Tosin tällä kertaa
itä-länsi sai tarjota rauhassa Osmon avauksesta johtuen. Osmon hyppy ristiin
sopinut Hannulle ja järkevästi hän jäi
täyspeliin.
Haastajista Janne avasi ysi pata. Kolme
ruutua oli luonnollinen. Kolme pataa
lupasi kuusi korttia. Jäleen neljä sangia
ei ollut kovin harkittua. Nyt opstimistinen tarjoaminen vei haastajat turhaan
viiden tasolle.

Lopputilanne:
Parviainen - Ojanen 50
Kallunki - Ylinen 41
Kiitämme Jannea ja Kaarloa osallistumisesta ja toivotamme että he jaksavat
jatkossakin kehitellä systeemiään.
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IN MEMORIAM

RONALD BACKMAN
8.2.1932-6.4.2010
En stor bridgepersonlighet har lämnat oss. Den 6 april avled Ronald Backman på
lasarettet i Heinola efter en olyckshändelse i hemmet några dagar tidigare. Han sörjs
av hustru, tre barn, sex barnbarn och en stor skara vänner av vilka en hel del spelade
bridge.
Ronny var en färgklick, som hela det gamla gardet kände. Helsingforsligan hade under förra seklet varit betydligt fattigare utan ”gubben från Heinola” som han själv
kallade sig. Som ordförande i Finlands Akademiska Bridgeförbund och före det i Teknologföreningens bridgeklubb samt senare som drivkraft i bridgeklubben i Heinola
gjorde sig Ronny  känd som en förträfflig administratör. Denna egenskap kom fram i
allting som han uträttade både i arbetslivet och under sin fritid.
År 1958 grundade Ronny teknologlaget Ratata och kommenderade sina mannar till
spel i Helsingforsligans division III. Efter några säsonger var man uppe i division
I, där man framledes för det mesta höll till, men två nesliga degraderingar fick man
under decenniernas lopp lov att svälja. Förutom Ronny spelade Per-Olof Stenroos
alla säsonger i laget. Cid Holm fanns inte med i laget riktigt från början, men hängde
sedan troget med ända till sin bortgång. Övriga spelare kom och gick, en del försvann
helt och hållet från ligan och några föredrog att ansluta sig till främmande skaror och
stanna där.
Ronny var givetvis kapten för laget och hans budsystem hette också Ratata. Det gick
i korthet ut på följande:
1 i färg 12-15, öppning med högsta färgen utom med 4-6
1NT 16-19
2 i färg 20-23, öppning med högsta färgen utom med 4-6
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Enda kravbudet var 4 klöver, som samtidigt var ässfråga.
I den fortsatta budgivningen var 2 över 1 (4-7 poäng) svagare än 1NT (8-11), alla
hoppande bud starka och 4 klöver var alltid ässfråga.
Alla dubblingar var straffdubblingar (upplysningsdubbling existerade alltså inte) och
alla redubblingar under utgång var SOS-redubblingar.
Högmarkeringar enligt Goren (iso pyytää). Inga längdmarkeringar.
Utspel enligt 11-regeln samt högsta kort i partnerns bjudna färg. Den som inte spelade
ut en singelton mot ett färgkontrakt fick skylla sig själv. Inga ursäkter eller förklaringar
godtogs.
Om man protesterade mot Ratatasystemets bristfälligheter med argumentet att man
omöjligt kunde veta vad Ronald hade blev man avhuggen med: ”Men det kan inte
motståndarna heller!” Ronny underströk också att hans system var bra för att det var
så enkelt, man behövde inte fundera utan kunde ägna all sin energi åt de stora spelen.
(Stora spel = 3NT och eventuella högre utgångskontrakt samt slammar)
Ni kanske tycker att ovanstående metoder är mera avskräckande än Culbertsons antika system, men faktum är att de ledde till ligamästerskap 1967, 1972, 1974 och 1998.
Ronnys största merit var dock guld i FM-lag 1973. Partävling var ingenting som
intresserade den gode Ronald. Enda gången jag kommer ihåg att jag sett honom spela
denna tävlingsform var i en inbjudningstävling i Uppsala 1967, där bl.a. det årets
svenska mästare deltog. Ronny spelade med en för honom helt okänd svensk och blev
tvåa i ett stenhårt fält. När jag frågade svensken hur det hade varit att spela med Ronny
var svaret:”Han var fantastisk på 3 sang”. Faktum är att 3NT i alla tider var Ronnys
absoluta favoritkontrakt och han har säkert rekord på antalet hemspelade ”omöjliga”
tresangare.
Förutom att han var en föredömlig lagkapten var Ronny också en generös och gästvänlig lagledare. Varje ligamedalj belönades med en sits i Heinola eller Helsingfors för
lagmedlemmarna. Vid två tillfällen hölls sitsen i Tallinn. När Ratata fyllde jämna år
ordnade han större tillställningar dit också forna Ratatateknologer inbjöds. Mest imponerande var dock ett årligen återkommande träningsläger inför ligastarten. Det ägde
alltid rum på Rönnskär, en holme i Borgå skärgård där Ronny hade sin sommarstuga.
Sju personer inbjöds och på programmet fanns en 112 brickors individuell tävling,
som pågick i två dygn inklusive mat- och sovpauser.
Tack Ronny för en lång vänskap. Måtte dina sangspel få en ännu större dimension i
din nya omvärld.
				
Martin Arle
BRIDGELEHTI 3/10
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KULOSAAREN BRIDGEKERHO

40 VUOTTA
			
			

LA 25.9.2010 KLO 11
ARMO HEIKKILÄN
JUHLAKILPAILU (IMP-PARI)

			
			
			

KULOSAAREN CASINO
HOPEASALMENPOLKU 1
00570 HELSINKI

		

Kilpailunjohto Kauko Koistinen 050-5458476
Kilpailumaksu 20 euroa
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen Bilboon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ILTAJUHLA CASINOLLA
KLO 19.00

			

Lisätietoja: www.kulobridge.net
tai Mauri Saastamoinen 050-5747557
12
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Juhlien kevät
Kauko Koistinen

Kuluneella keväällä järjestettiin
peräti kolme juhlakilpailua, kun kerhot ja kilpailut täyttivät tasavuosia.
Ensimmäinen näistä juhlakilpailuista oli maaliskuun 13. päivänä järjestetty Pörssiklubin 100-vuotisjuhlakilpailu. Palaute kisoista on ollut
pelkästään positiivista ja mukana
olleet ovat kovasti toivoneet lisää
tällaisia tapahtumia.
Osallistumismaksu 100€ / pelaaja
vaikutti aluksi suurelta, mutta kun
huomasi mitä hintaan kuului, niin
rahalleen sai todellakin vastiketta!
Alkudrinkki, lounas kilpailun keskellä, upea iltabanketti ja mahtavat
palkinnot eivät olisi olleet mahdollisia ilman runsaskätisiä sponsoreita.
Kiitos Mandatum Life ja OdgersBerndtson.
Kun aloin katsella pelattuja jakoja
netistä, huomasin kauhukseni, että
olin tehnyt väärän merkinnän heti
ensimmäisessä jaossa. Puolustimme partnerini Kari Stadighin kanssa
vastustajien kolme sangia kolmeen
pietiin, mutta olin jostain syystä merkinnyt bridgemateen 3NT 10 tikkiä.
Kolmen pietin ja ylitikin ero oli 28
pistettä. Hävisimme voiton ja 2000€
25 pisteellä... Tästä en tietenkään

voi syyttää kuin itseäni. Olisikohan
pitänyt tarkistaa tulokset jo paikan
päällä eikä kolmen kuukauden jälkeen netistä...?
Kilpailussa, missä on hyvin vaihteleva taitotaso, menestymiseen ei riitä oma hyvä peli. Tärkeintä on pitää
pistepussin suuta mahdollisimman
avoinna ja toivoa ystävällisten vastustajien lapioivan sitä urakalla täyteen. Oman ehkä suurimman lahjamme saimme jo toisella kierroksella.
JAKO 7
♠ K98632
S/ALL
♥ Q107642
		
♦		
♣9
♠ AQ4		
♠5
N
♥ AK98		
♥ J53
W
E
♦ AJ83		 S
♦ K942
♣ AJ			
♣ K8763
		
♠ J107
		
♥		
♦ Q10765
		
♣ Q10542
Länsi
		

2♦
pass
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Pohjoinen
Itä
Koistinen		

3♠

pass

Etelä
Stadigh

pass
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Vastustajinamme oli miellyttävä
englantilainen mixedpari ja kaksi
ruutua deklaroitiin keinotekoiseksi täyspelivaatimukseksi. Kolmen
padan välitarjous ei ollut aivan kirjoittamani oppikirjan sivuilta, mutta
aikomuksenani oli päästä vielä esittämään jakokäteni myöhemmällä
herttatarjouksella. Tämä kuitenkin
jäi vain aikomukseksi, kun rouva
läntenä yllätti passaamalla.
Itä aloitti pienellä ruudulla, jonka
varastin käteen. Tätä seurasi kolme herttakuppia pöytään ja kolme
ruutukuppia käteen. Jatkamani ristiyhdeksikön itä kiirehti voittamaan
kuninkaalla jatkaen väriä, jolloin
sain jo viidennen varkaustikin käteen. Kun jatkoin herttarouvalla, itä
teki viimeisen virheen varastamalla
tämän tikin pienellä valtillaan. Ristijatkon jälkeen patakuningas edusti väkisin yhtä tikkiä. Yhteensä 10
ap:tä ja 6-3 valttiväri, jolla yhdeksän
valttitikkiä!
Seitsemännellä kierroksella vastaamme asettui jo huomattavasti
kovempi vastus, Alpo Järvinen ja
Markku Pekkinen. Ei kukaan vaarassa, Alpo avaa kolme ristiä, Kari
kahdentaa ja Markku passaa. Itselläni on ♠ K96 ♥ AQ1075 ♦ 654 ♣ 95.
Kolme vai neljä herttaa? Tällaisissa
sarjoissa kahdentaja ”budjetoi” partnerin käteen noin kahdeksan pistettä, joten siinä mielessä ei kädestä
löydy paljoa ekstraa, joten tyydyin
kolmeen herttaan, joka myös päätti
sarjan.
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Kaj-Gustaf Bergh ja Finn Wardi
JAKO 27
♠ J874
S/-		
♥ J93
		
♦ KQ2
		
♣ A83
♠ AQ53		
♠ K96
N
♥ K2			
♥ AQ1075
W
E
♦ A9873		 S
♦ 654
♣ 76			
♣ 95
		
♠ 102
		
♥ 864
		
♦ J10
		
♣ KQJ1042
Puolustus aloitti kolmella ristikierroksella, jolloin pääsin sakaamaan
käden toisen ruutumenevän ja sain
yhden ylitikin.
Pelinviejä saa kuitenkin ylitikin
myös omin avuin, jos puolustus
Jatkuu s. 16

BRIDGELEHTI 3/10

Suomen Bridgeliitto Ry julkaisee:

SBL:n viralliset pelikortit

SBL:n viralliset pelikortit ovat valmistuneet. Kortit on tilattu Ruotsista ja ne ovat erittäin laadukkaat. Viralliset pelikortit
ovat myös duplimate - yhteensopivia.
Viralliset SBL:n pelikortit sopivat erityisen hyvin bridgen peluuseen. Ne ovat täysin symmetriset ja näin täyttävät kilpabridgen vaatimukset. Lisäksi kortit tuovat hyvin esille lajiamme ja toki sopivat erinomaisesti myös lahjaksi.
Pelikorttien hinta on 3,5 €/kpl. Yksittäisiä pakkoja voi ostaa
Bridge Areenalta. SBL:n jäsenkerhoille pelikortteja myydään
tukkuerissä 2,5 €/kpl hintaan.

Suomen Bridgeliitto Ry kehottaa kaikkia jäseniään
hankkimaan SBL:n pelikortit!
BRIDGELEHTI 3/10
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lännen KORTIT

1. Jakaja ITÄ, ITÄ-LÄNSI VAARASSA, IMP

		
		
		

♠A432
♥K3
♦KQ
♣ K Q J 10 5		

		
		
		
		

♠K
♥AJ7
♦KJ72
♣97642

		
		
		
		

♠QJ65
♥♦AKJ32
♣ 10 6 5 2

		
		
		
		

♠KQ93
♥7
♦ 10 7 5
♣AKJ83

		
		
		
		

♠A97652
♥43
♦AK4
♣A2

		
		
		
		

♠K9
♥QJ76
♦AKQJ76
♣4

		
		
		
		

♠6
♥ K 10 5 2
♦ A K 10 4
♣ 10 7 6 4

		
		
		
		

♠ J 10 6 4 3 2
♥♦2
♣ A K J 10 9 7

		

2. Jakaja LÄNSI, KAIKKI vaarassa, IMP

3. jakaja LÄNSI, EI KUKAAN vaarassa, IMP		

4. JAKAJA ETELÄ, (P TARJOAA 2 ♦), KAIKKI VAARASSA, IMP.

5. Jakaja itä, kaikki vaarassa, parik.

6. Jakaja etelä, pohjoinen-etelä vaarassa, Parik.

7. Jakaja ITÄ, p-e vaarassa, etelä tarjoaa 1 ♠
JA POHJOINEN 3 ♠, Parik.

8. Jakaja länsi, i-l vaarassa, jos mahdollista
p tarjoaa 2♥ jOLLOIN e tarjoaa 3♥, parik.
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erehtyy ottamaan kaksi ristiä kannelta. Oletetaan, että pohjoinen kääntää
esimerkiksi pataseiskan kolmanteen
tikkiin. Kääntö voitetaan pöytään,
josta jatketaan pienellä ruudulla. Patajatko kuninkaalle, ruutuässä pois
(Vienna Coup), jonka jälkeen jatketaan valtit pohjaan. Viimeiselle valtille pohjoinen on kiristyksessä padan ja ruudun kanssa. Tämä kiristys
ei toteudu, jos puolustus osaa joko
lähteä ruudulla tai kääntää väriä toiseen tikkiin.
Kymmenennellä kierroksella katselen kortteja
♠ AK107 ♥ AK6532 ♦ - ♣ 853
ja partneri avaa yhdellä ristillä. Tarjoan yhden hertan ja partneri kaksi ristiä. Entä nyt? Jos Exclusion
Blackwood olisi käytössä, voitaisiin
tarjota neljä ruutua kysyen avainkortteja ruudun ulkopuolelta. Jos tähän vastaus olisi viisi ristiä, luvaten
kaksi avainkorttia ja valttirouvan,
voitaisiin sarja päättää seitsemään
ristiin. Koko jako:
JAKO 39
♠ J9843
S/ALL
♥ J9
		
♦ AJ3
		
♣ J106
♠ Q			
♠ AK107
♥ 7			 N
♥ AK6532
W
E
♦ K9854		
♦S
♣ AK9742		
♣ 853
		
♠ 652
		
♥ Q1084
		
♦ Q10762
		
♣Q
Tällä kertaa vastaus olisi neljä sangia (kaksi avainkorttia ilman risti-
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rouvaa), jolloin idän pitäisi tyytyä
pikkuslammiin ristissä. Käytännön
valinta olisi suora hyppy kuuteen
ristiin. Jos partnerin valttivärin laatu ei olisi riittävän hyvä, niin tässä
kilpailussa pietislammi tuottaisi n.
20-30% merkinnän, joten päädyin
itsekkäästi tarjoamaan neljä herttaa.
Etelä lähti padalla pöydän rouvalle,
ruutukuppi käteen, patakuppi pöytään ja toinen ruutukuppi käteen.
Kaksi korkeaa valttia, ristllä pöytään
ja ruutuvarkaus käteen pohjoisen
tunnustaessa ässällä. Kun seuraavaksi jatkoin ristille kohti pöytää, oli
etelällä valittavanaan vain huonoja
vaihtoehtoja. Teki hän mitä tahansa,
joutuisi hän tyytymään vain kahteen
herttatikkiin. Ylitikki antoi EW:lle
75% merkinnän. Ristipikkuslammi
oli löytynyt vain neljässä pöydässä.
Mielestäni kisojen suurin ennakkosuosikkipari Jari Bäckström ja Jouni
Juuri-Oja ilmeisesti unohti voittavan taktiikan tällaisissa kilpailuissa.
Kuusi ristiä olisi antanut neljään kertaan jaetun topin kun taas isoslammi
pietiin tuotti vaivaiset neljä pistettä!
		
Kilpailun viimeinen jako oli kuin
suoraan jatkokurssikirjasta.

idän KORTIT

1. Jakaja ITÄ, ITÄ-LÄNSI VAARASSA, IMP

		
		
		

♠ J 10 8 5
♥AQJ92
♦7
♣ A 9 6		

		
		
		
		

♠AQJ
♥K983
♦Q64
♣AK5

		

2. Jakaja LÄNSI, KAIKKI vaarassa, IMP

3. jakaja LÄNSI, EI KUKAAN vaarassa, IMP		

♠ A 10
♥ K Q 10 6 5 4
♦♣KQ873
4. JAKAJA ETELÄ, (P TARJOAA 2 ♦), KAIKKI VAA-

		
		
		
		

RASSA, IMP.

		
		
		
		

♠ A J 10 4 2
♥A62
♦6
♣ Q 10 6 4

		
		
		
		

♠8
♥ A K Q 10 5 2
♦ J 10 7 6
♣76

		
		
		
		

♠ Q J 10 5
♥3
♦ 10 8 4 2
♣AK52

		
		
		
		

♠ 10
♥AJ8
♦QJ853
♣AKQ5

		
		
		
		

♠AQ
♥A432
♦KQ9763
♣2

5. Jakaja itä, kaikki vaarassa, parik.

6. Jakaja etelä, pohjoinen-etelä vaarassa, Parik.

7. Jakaja ITÄ, p-e vaarassa, etelä tarjoaa 1 ♠
JA POHJOINEN 3 ♠, Parik.

8. Jakaja länsi, i-l vaarassa, jos mahdollista
p tarjoaa 2♥ jOLLOIN e tarjoaa 3♥, parik.
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JAKO 48
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

♠ AKQJ42
♥ KJ43
♦ 10
♣ 52
W

N
S

E

♠ 876
♥ A96
♦ QJ
♣ AJ943

Puolustuksen valtti on jakautunut
tasan 2-2. Puolet pelinviejistä otti
valtit pois ja maskasi herttaa. Itä
otti rouvalla tikin, tasan kotiin ja NS
13/46 pistettä. Oikein on tietenkin
ensin testata ristin jakautuma antamalla ensimmäinen ristitikki puolustukselle. EW:n kortit:
♠ 53			
♥ 1052		 N
W
♦ A9543		 S
♣ Q107		

Kahdessa pöydässä oltiin päädytty
optimistisesti kuuteen pataan, missä sitoumuksessa ei tietenkään ollut
mitään mahdollisuuksia. Kaikissa
muissa pöydissä pelattiin patatäyspeliä pohjoisen kädestä. Miten pelaisit jaon, kun puolustus aloittaa
kahdella ruutukierroksella?

E

♠ 109
♥ Q87
♦ K8762
♣ K86

Kun puolustuksen ristiväri oli tasan
3-3, niin pohjoisen molemmat herttamenevät katosivat pöydän risteille.
Ylitikki tuotti NS:lle 34/46 pistettä.

Kari Stadigh, Juha Saarikoski ja Kauko Koistinen Pörssiklubilla.
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Heti seuraavana viikonloppuna oli
Seinäjoen bridgekerhon 50-vuotisjuhlakilpailu. Kilpailun voitto
ratkaistiin, kun kohtasimme lauantai-iltana Johan Blomqvistin ja Lasse Utterin.
Clas avasi pohjoisen kahdella padalla, joka lupaa meillä kuuden kortin värin ja 5-7 ap:tä. Katselin etelänä
melkoisen vahvaa kättä: ♠ AQ1095
♥ A ♦ A10742 ♣ A7. Mitä tarjota?
Sopivaa partnerin kättä vastaan
isoslammikin on mahdollinen, esim.
Kxxxxx xxx x Kxx tai Kxxxxx xxx
Kx xx. Tällaisen ihanneyhteensopivuuden tutkimiseen ei kuitenkaan
ole keinoja ja ”tyydyin” tarjoamaan
kuusi pataa. Tämä ratkaisu tuotti meille jakamattoman nollan kun
koko jako oli:
JAKO 37
N/N-S
		
		
♠7
♥ J982
♦ KQ3
♣ QJ853
		
		
		
		

♠ K86432
♥ Q10
♦ 986
♣ 109
		
♠J
N
♥ K76543
W
E
♦ J5
S
♣ K642
♠ AQ1095
♥A
♦ A10742
♣ A7

Clasin käsi ei ollut todellakaan yhteensopiva kortteihini nähden! Olin
lepääjänä ensin tyytyväinen kun Lasse aloitti hertalla eikä pelkäämälläni
ristillä, mutta iloni oli lyhytaikainen,
kun hetken kuluttua sitoumus päätyi
kahteen pietiin.

Seuraavassa sangitäyspelissä idän
pelaajien piti pelata hyvin saadakseen pelastettua edes meedelimerkinnän.
JAKO 59
♠ 109873
S/-		
♥ QJ954
		
♦ 932
		
♣♠ Q52		
♠ AKJ6
♥ A7		 N
♥ K10
W
E
♦ 1065		 S
♦ AK84
♣ Q10432		
♣ A87
		
♠4
		
♥ 8632
		
♦ QJ7
		
♣ KJ965
Kahdessa pöydässä itä oli saanut
kolmeen sangiin kaksitoista tikkiä
etelän aloitettua pienellä ristillä.
Millä tavoin?
Kun itä saa ensimmäisen tikin halvalla, on hänellä kymmenen tikkiä
valmiina ja yhdestoista voidaan helposti kasvattaa rististä. Minkäänlaisia yhteyksiä kiristykseen etelää
vastaan ei kuitenkaan löydy.
Pelinviejän pitää ottaa ensin neljä
patakierrosta, joille etelän on sakattava kolme herttahakkua. Kun pelinviejä ottaa seuraavaksi kaksi herttakierrosta, on etelä vain näennäisesti
kiristyksessä. Nyt hänellä on varaa
sakata risti, koska pöytään ei ole
enää yhteyksiä kasvavan ristin hakemista varten.
Mutta pelinviejä jatkaakin kolmella ruutukierroksella istuttaen etelän
kiinni. Tämä joutuu kääntämään
ristiä kombinoituun haarukkaan ja
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Seinäjoen kerhon banketti oli hieno ja hauska tilaisuus.
pelinviejä saa kahdennentoista tikin
ruutuhakullaan. Entäpä jos etelä ei
lähde ristiä, vaan esimerkiksi herttaa. Onko tällöin mahdollista saada
kolme ylitikkiä?
Jos itä ottaa toiseen tikkiin ristiässän sekä jatkaa väriä, ottaa etelä kuninkaalla tikin ja pelaa vielä
kolmannen ristikierroksen. Tämän
jälkeen pelinviejä ei saa yhtätoista
tikkiä enempää.
Mutta kokeillaanpa pientä ristiä
toiseen tikkiin. Jos etelä pelaa pienen, saa pelinviejä halvalla tikin ja
istuttaa etelän myöhemmin kiinni
kääntämään ristiä kombinoituun
haarukkaan. Jos taas etelä ottaa heti
kuninkaalla tikin, joutuu hän myöhemmin kiristykseen alaväreissä.
Oletetaan hänen jatkavan herttaa
ristikuninkaan jälkeen (yhdenteke-

20

vää), pelinviejä ottaa tikin, ablokeeraa ruutukuvansa ja pelaa padat
pohjaan. Viimeiselle padalle etelä ei
haluaisi luopua mistään kortista. Ne
pelinviejät, jotka olivat saaneet kaksitoista tikkiä, olivat varmasti pettyneitä kun tuloksena oli tasan 50%
merkintä. Yllättävän moni oli NS:n
korteilla päätynyt herttatäyspeliin
asti kahdennettuna murheellisin seurauksin.
Maaliskuussa Jyväskylässä oli taas
juhlan paikka kun Pääsiäisbridge
juhli 40-vuotista taivaltaan.
Joukkuekilpailun pelasin Antti Elsisen kanssa, tarkoituksena sopia
kuvioita ensi kesällä pelattavaa EMjoukkuekilpailua varten. Joukkuetovereina olivat naisten maajoukkueen
pari Tiina Elsinen ja Taru Suppula.
Seitsemän kierroksen ottelussa ees-
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tiläisiä vastaan Antti osoitti pelivientitekniikkansa olevan kunnossa.
JAKO 41
N/E-W
		
		
		
		
		
		
		
		

♠ K98
♥ AJ875
♦ AK9
♣ A7
W

N
S

olisi Antin pitänyt selvittää valttiväri
menevittä. Tällöin olisi oikein pelata ensin herttaa kuninkaalle ja myöhemmin arvata väri oikein.
Heti seuraavalla kierroksella kohtasimme joukkuetoverimme tulevissa Ostenden EM-kilpailuissa.

E

♠ Q74
♥ K943
♦ 754		
♣ K63

Antti pelasi pohjoisen korteista
neljää herttaa. Mart Maastik aloitti
idän korteista patakolmosella (10-12
sääntö) ja Ivar Kalma tunnusti tikkiin kympillä. Mikä olisi oma pelinvientisuunnitelmasi?
Yksi ruutu on varmasti menossa,
padassa yksi tai kaksi tikkiä ja hertassakin on aukkoja. Jos voitit tikin
kuninkaalla sekä jatkoit herttaa kuninkaalle ja mietit sen jälkeen, miten
arvaat valtin, on sitoumus jo auttamatta pietissä.

JAKO 47
♠ J52
S/N-S
♥ J854
		
♦ 106
		
♣ A1042
♠ AQ1087643 		
♠9
♥ A6			W N E ♥ K732
♦ K5			 S
♦ AQJ743
♣ 8			
♣ J9
		
♠K
		
♥ Q109
		
♦ 982
		
♣ KQ7653
Kauko Koistinen on juhlinut koko
kevään 2010!

Toiseen tikkiin Antti antoi patakahdeksikon kiertää ja länsi voitti ässällä tikin. Nyt kun padassa oli vain
yksi menevä, oli valttivärissä varaa
safety-käsittelyyn. Ruutujatkon Antti voitti ässällä ja otti seuraavaksi
herttaässän. Hyvä pelinvienti palkittiin, kun länsi ei tunnustanut ja idän
oli tyytyminen yhteen valttitikkiin.
Lännen kortit:
♠ A1052 ♥ - ♦ J832 ♣ Q10952.
Jos lännellä olisi ollut AJ10x pataa,
BRIDGELEHTI 3/10
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Bridgerallyyn sain partnerikseni
Oskari Koivun. Kilpailun neljännellä kierroksella kohtasimme isä Teron
ja pikkuveli Aarnen.
JAKO 12
♠ 84
W/N-S
♥ J7
		
♦ A86
		
♣ QJ8542
♠ AKQ92		
♠ 65
N
♥ A1063		
♥ KQ8
W
E
♦ KQ10		 S
♦ J9742
♣ K			
♣ 963
		
♠ J1073
		
♥ 9542
		
♦ 53
		
♣ A107

Lasse Utter 40. pääsiäisbridgessä.
Oula Wichmann, JBK:n puheenjohtaja.
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Patana Elsinen Granström Koistinen

				
1♠
pass
3♣
pass
pass
3♦
DBL
pass
pass
pass
4♥
pass
pass
pass
pass

pass
DBL
4♣
4♦
6♦

Kolme ristiä lupasi kuuden kortin
ruudun ja inviittivoiman. Kun Kaapo
sai kuulla Juholta herttakontrollin, ei
hänen ollut vaikeuksia päättää sarja
ruutuslammiin. Kaikki muut parit
olivat tyytyneet jaossa patatäyspeliin. Hyvin tarjottu. Toivottavasti
otteet jatkuvat samanlaisina myös
kesällä Belgiassa!
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Tunnelmia Pääsiäisbridgestä.
vajaa toppi. Nuoren miehen otteet
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
jatkuivat kisan loppuun asti yhtä vaAarne
Kauko
Tero
Oskari
kuuttavina ja näin Jyväskylässä teh2♣
pass
2♦
pass
tiin suomalaista bridgehistoriaa, kun
2♠
pass
3♦
pass
maahamme saatiin tähän asti nuorin
3♥
pass
3NT
pass
MP-kilpailun voittaja.
pass
pass
Kuusi ruutua on hyvä sitoumus,
mutta sen löytäminen ei ole mikään
yksinkertainen asia. Tero toivoi hieman parempaa ristiä partnerin käteen ja päätti sarjan kolmeen sangiin. Hetkeäkään epäröimättä Oskari
löi pöytään ristiässän ja jatkoi väriä.
Seitsemän ensimmäistä tikkiä puolustukselle ja NS:lle kahta pistettä
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LähiöPubiBridgeä
Länsi-Tampereella
Pasi Suominen

Lauantai 27.3.2010 klo 15.00 kokoontui innokkaita bridgen pelaajia
toivottavasti mielenkiintoiselle bridgekierrokselle. Tarkoituksena oli
kiertää Pubeja/ravintoloita LänsiTampereella, siirtymätaipaleet kävellen tahi Nyssellä.
Matkalle olivat lähdössä Jonna,
Hana, Mikko ja Pasi. Ensimmäinen
etappi oli Keskustorin kioski, josta
ostettiin 24h matkailijaliput (6 €/
kpl).
Välittömästi paikalle saapuikin sopiva kulkuväline ja matkaa jatkettiin
linjanumerolla 16 kohti Lentävänniemeä. Vajaan 20 minuutin kuluttua
saavuttiin matkan avaussatamaan
Lentsun Krouviin. Tuopposet eteen
ja pöydänvaltaukseen, joka löytyikin
iltapäivällä helposti. Taustalla tyttöset luistelivat ja hyppivät hyvinkin
vähäpukeisina (lopputuloksena tosin
Laura nappas MM-ronssia).
Tarjouslaatikot ja brikat esille ja
hommiin. 1. jako ainakin alkoi mielenkiintoisesti. (Koko päivä pelattiin
vain 4 brikalla, joten vyöhykkeet
aina jakojen 1-4.)
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Jako 1 N/-

♠ 987xxx
♥ Qx
♦ Qx
♣ Kxx

Länsi

		
pass
pass
pass

♠ 10
♥ J9xxx
♦ 109xx
♣ Axx
♠x
N
♥AKxx
W
E
♦ AKxx
S
♣ J98x
♠ AKQJx
♥ 109
♦ Jxx
♣ Qxx

Pohjoinen

pass
pass
rdbl

Itä

1♣
dbl
pass

Etelä

1♠  
pass
pass

Puolustuksen pikku avustuksella
peliin tuli 7 tikkiä ja tauluun 520
pinnaa.
Lentsun Krouvissa oteltiin 7 muutakin jakoa ja kokonaispistetilanne
oli:
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Mikko
Jonna
Hana
Pasi

2640
380
-380
-2640

Seuraavaksi vuorossa oli naapurissa oleva Pub Carlos. Paikka oli
hyvin rauhallinen musiikkia lukuun
ottamatta. Johtuneeko kovemmalla
soivasta musiikista vai 20c kalliimmasta tuopposesta. Loppuviimein jäi
kuitenkin kuva, että Lentsun Krouvi oli hiukan mukavamman oloinen
ainakin bridgen peluuseen. 8 jakoa
huideltiin jälleen ja tilanne näytti
seuraavalta
Mikko
Jonna
Hana
Pasi

1990
1030
-550
-2470

Pasi Suominen, bridgeaktiivi,(ja
aikamoinen velikulta).

16 pelatusta jaosta merkintä oli 13
kertaa NSllä.
Sitten olikin aika vaihtaa lähiötä.
Pikaisen b(p)ussikaljojen haun jälkeen hypättiin jälleen nummeron
16 kyytiin ja ajeltiin Nokian moottoritien päähän. Sitten oli vuorossa
pieni jaloitteluosuus radan toiselle
puolelle.
Matkan varrella tsekkailimme mitä
kuului Squad Hyhkyyn (jokainen
voipi selvitellä mikä lienee). Saimme myös kutsun sisälle vallattuun
taloon, mutta aikataulu vaati matkan
jatkamista kohti Tesomaa.
Linja 26 saapui ensimmäisenä, joten kyytiin vaan. Kymmenisen minuutin kuluttua (n. 18) saavuimme

Tesoman keskukseen, joka oli aikalailla teinien valtaama. Nooh, kyynärpäätaktiikka käyttäen saimme
raivattua tiemme yläkerrassa sijaitsevaan Pedro’s Pubiin. 4 jakoa jäi
Tesoman saaliiksi ja kokonaismääräksi saatiin täten 20. Jälleen kerran
tuuri ei ollut kohillaan ja kokonaistilanne hahmottui muotoon:
Mikko
Jonna
Hana
Pasi

2970
2010
-1530
-3450

Seuraavaksi etapiksi keksittiin Ripen Pub Raholassa. Nyssetkään eivät oikein tue poikittaisliikennettä,
joten vajaan kilometrin taival mentiin apostolin kyydillä.
Ripen Pub olikin melko mukava
lähiöPub kitaran soiton säestyksel-
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Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

			
pass
1♥
2♠
3♣
pass
?
			
Meillähän tuo sarja jatkui 4♥ ja kolme passia. Ehkäpä 3 patahakullakin
pitäisi jotain keksiä, mutta mitä?
Nopeat 12 tikkiä ja jako kirjattiin
ylös kaikenlaisen analysoinnin kera.
28 jakoa huideltu tilanteen ollessa
maatusta slammista huolimatta Mikon ylivoimaa.
Mikko
Jonna
Hana
Pasi
Jonna Kamista ei tarvinnut montaa kertaa pyytää mukaan LänsiTampereen kierrokselle.
lä. Mukavan tunnelman (vai raskaan
kävelylenkin) vuoksi teimmekin
poikkeuksen ja päätimme ottaa ko.
paikassa tuplakierroksen.
Sattuipa eteen myöskin seuraavanlainen jako. Mitäpä tulisi mieleen
tarjoilla?
Jako 22 E/NS
♠ Kxx
♥ xxx
♦ xxxxx
♣ Jx
♠ 9xx
♠x
N
♥ AQ
♥ KJ109xxx
W
E
♦ AQ
♦
KJx
S
♣ AQxxxx
♣ Kx
♠ AQJ10xx
♥x
♦ 10xx
♣ 10xx
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4640
340
-1140
-3840

Rahola jätettiin taakse ja pikku
reippailun jälkeen jälleen 26 kyytiin
ja kohti Epilää.
Ravintola Patarouvassa kerittiin
pelaileen vain 4 jakoa, kun ruokailusessio vaati oman aikansa. Kello
näytti 21.30, joten aikaakin oli vierähtänyt. Täältäkö alkaa pohjasakan
nousu ja peruskunto jylläämään.
32 jaon jälkeen oltiin tilanteessa:
Mikko
3470
Hana
30
Jonna
-830
Pasi
-2670
Jälleen ekan paikalle saapuvan
linjabiilin kyytiin ja kohti Pispalaa. No mitäpä Pispalasta tuleekaan
mieleen…Rajaportin sauna, Vaakon
Nakki ja Pulteri (ja varmaan paljon
muutakin).
Eka oli jo kiinni, joten pistäydyimme höyrymakkaroilla Vaakon Nakissa. Sitten Pulteriin kellon ollessa yli
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kymmenen. Pulterissa nähtiin päivän ensimmäinen roundpass kierros
jaossa 40.
40 jaon jälkeen kokonaistilanne
oli:
Mikko
Jonna
Hana
Pasi

3250
-610
-630
-2010

Nyssevuorot olivat harventuneet
lauantai-illan ratoksi, joten jouduimme odottelemaan sopivaa kyytiä hiukan pitemmän tovin. Kaikki linjat
toki kävivät, mutta Tampereellakin
tuntuu olevan normaali rykelmäajo
poikaa ts. kaikki vuorot ajavat peräkkäin. Matka kuitenkin pääsi viimein jatkumaan kohti Pyynikintoria
ja siellä olevaan Tuoppia (ihan paikan nimi).
Raskaan urakan uuvuttamina pelitahti oli hivenen hidastunut ja yleinen seurustelu lisääntynyt.
Tuopissa pelattiin kuitenkin kiertueen viimeiset 5 jakoa ja viimeisenä
tietysti kotiinlyöty yläväritäyspeli.
Pelit loppuivat 1.50 sunnuntaiaamuna.
Päivän saldo oli 45 jakoa, 6 bussimatkaa ja 6 pubia (Teerenpeli (7.)
vielä jälkipeleissä).
Epävirallisen kokonaiskisan tilanteeksi jyrähti
Mikko
Jonna
Hana
Pasi

4340
-700
-1720
-1920

Hannu ”Hana” Luhtala.
45 jakoa sisälsi vain 2 slammia
(toinen pietiin), 1 maattu slammi ja
monia hyvin mielenkiintoisia jakoja.
Lisäksi tutustuttiin sekä julkiseen
liikenteeseen että julkisiin taloihin.
Matkalla mukana olleet olivat hyvin
tyytyväisiä päivän saldoon.
Pubeista ykköseksi taisi yltää Ripen
Pub Raholassa. Missään paikassa ei
kielletty tai edes puututtu kortin peluuseen. Valitettavasti ulkopuoliset
eivät juurikaan kiinnostuneet tekemisistämme, vaikka mielellämme
olisimme lajin saloja hiukan avanneetkin.
Keskustassahan kaikki ovat käyneet, mutta entäs lähiöt? No nyt on
Länsi-Tampere koluttu, joten seuraavaksi lienee vuorossa Itä-Tampere.
Mitä se sitten eteen tuokaan, selvinnee aikanaan….
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Martens Bridge University
Kauko Koistinen

Puolalainen Krysztof Martens on yksi
maailman menestyneimpiä bridgen pelaajia. Martensin meriittilista on hyvin vaikuttava. EM-joukkuekilpailun hän on voittanut kolme kertaa (mm. 1989 Turussa) ja
Bridgeolympialaiset kerran. Himmeämpiä
mitaleita hänellä on tukuittain, mm. neljä
mitalisijaa Bermuda Bowl -kilpailuista.
Martens on myös toiminut yli kymmenen
maan edustusjoukkueiden valmentajana.
Vuosina 1997-99 hän valmensi Hollannin naismaajoukkuetta, joka voitti v. 2000
naisten MM-kilpailut Bermudalla.
Viime aikoina Krysztof Martens on ollut
aktiivinen bridgekirjojen kirjoittaja. Hän
on julkaissut toistakymmentä teosta koskien niin pelinvientiä, puolustusta kuin
tarjoamistakin. Kuten kirjasarjan nimi
viittaakin, Martens Bridge University, kyseessä ei ole kerhopelaajille tarkoitettuja
tehtäviä vaan hyvin vaativia ongelmia,
joiden ratkaisemiseen kokeneenkin pelaajan kannattaa varata paljon aikaa. Otetaan
yksi esimerkki kirjasta ”Tiger and Fly”.
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♠ J93
♥ J542
W
E
♦ A742
S
			
♣ KJ
		
♠ Q1085
♥ KQ8
♦ K9
		
♣ Q752
Länsi
1♦
2♦
3NT

N

Pohjoinen
pass
pass
pass

Itä
1♥
3♦
pass

Etelä
pass
pass
pass

Pohjoinen
aloittaa
herttakuutosella
(11-sääntö). Suunnittele puolustuksesi!
Pelinviejällä on tarjoussarjan perusteella kuusi korttia ruutua eikä aivan
minimiavauskäsi. Jos herttaässä on pelinviejällä, ei puolustuksella ole mitään
mahdollisuuksia, koska pohjoiselle mahtuu vain yksi korkea musta kuvakortti.
Mutta vaikka lähtö olisi ässä viidennestä,
ei sitoumuksen pietittäminen ole helppo
tehtävä. Keksitkö ratkaisun, jos näet kaikki neljä kättä?
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♠ 762
		
♥ A9763
		
♦3
		
♣ 10843
♠ AK4		
♠ J93
♥ 10			 N
♥ J542
W
E
♦ QJ10865		 S
♦ A742
♣ A96			
♣ KJ
		
♠ Q1085
		
♥ KQ8
		
♦ K9
		
♣ Q752
Hertta vaikuttaisi olevan blokissa eikä
puolustukselle kuulu muuta kuin kolme
herttatikkiä ja ruutukuningas. Mutta mitä
tekee pelinviejä, kun voitat ensimmäisen
tikin kuninkaalla ja jatkat toiseen tikkiin
kahdeksikolla! Partnerin on oltava mukana kuvioissa ja tunnustettava kolmosella
toiseen tikkiin. Pelinviejän näkökulmasta
jako vaikuttaa seuraavanlaiselta:
		
♠ 762
		
♥ AQ963
		
♦ 93
		
♣ 1084
♠ AK4		
♠ J93
♥ 10			 N
♥ J542
W
E
♦ QJ10865		 S
♦ A742
♣ A96		
♣ KJ
		
♠ Q1085
		
♥ K87
		
♦K
		
♣ Q7532

Krysztof Martens
ja herttajatkon jälkeen puolustus saa viisi tikkiä. Vain jos pelinviejä antaa etelän
herttakahdeksikon pitää tikin, onnistuu
hän tehtävässään. Tämän hän osaa tehdä
vain jos hän näkee puolustuksen kortit.
Dynamic Declarer Play on kaksiosainen
kirjasarja, joissa molemmissa pelataan
kuvitteellista EM-joukkuekilpailua. Yksi
kirja sisältää 17 ottelua, joissa jokaisessa lukija joutuu ratkaisemaan kymmenen
pelinvientitehtävää. Näden kahden kirjan
vaikeusaste on jonkin verran kevyempi.
Esimerkki ottelusta Israelia vastaan:

Ajatteleva pelinviejä ottaa tikin herttasotamiehellä ja pelaa seuraavaksi ruutuässän. Miksi hän ei maskaa? Koska ruutukuningas ei voi olla pohjoisella. Jos hänellä
on AQ viides herttaa ja sivukuningas, olisi
hän tarjonnut väliin herttavärinsä. Tällä
kertaa ruudun käsittelyllä ei ole merkitystä. Etelä pääsee kiinni ruutukuninkaalla
BRIDGELEHTI 3/10
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BOARD 61
♠ K65		
N
♥ AQ10
W
E
♦ 109842		
S
♣ AK			

♠ A872
♥ J6
♦ KJ7
♣ Q874

Sitoumus 3NT pelinviejänä länsi. Lähtö
herttanelonen (11-sääntö). Suunnittele pelinvienti!
Pelinviejällä on viisi pikatikkiä valmiina
ja herttalähtö tuo heti kuudennen. Ruutuväri on siis kasvatettava ja kaikki on hyvin, jos pohjoisella on värin rouva. Pelaa
ensimmäiseen tikkiin pöydästä sotamies.
Jos etelä peittää kuninkaalla, on kysymys
ylitikkien lukumäärästä. Tällä kertaa sotamies saa pitää tikin etelän näyttäessä
paritonta määrää. Nyt etelä on selkeästi
”vaarallinen vastustaja”. Miten jatkat?
Koko jako:
BOARD 61 ♠ J4
		
♥ K9742
		
♦ A65
		
♣ J92
♠ K65		
♠ A872
♥ AQ10		 N
♥ J6
W
E
♦ 109842		 S
♦ KJ7
♣ AK			
♣ Q874
		
♠ Q1093
		
♥ 853
		
♦ Q3
		
♣ 10653
Jatka toiseen tikkiin pöydästä ruutuseiskalla! Miltä tämä näyttää etelän näkökulmasta? Pelinviejä on pelaamassa ruutua
kätensä ässälle ja ottaa seuraavaksi ruutumaskin sotamiehellä. Etelän pettymys on
kuitenkin kova, kun pelinviejä pelaakin
kympin ja pudottaa myöhemmin ruuturouvan kuninkaalla saaden sitoumukseen-
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sa kaksi ylitikkiä. Jos pohjoisella olisi
ruuturouva, saisi hän tällä turhaan tikin,
mutta sitoumus ei olisi vaarassa. Puolustus ei pystyisi puhkaisemaan herttaväriä
ennen kuin pelinviejä on kasvattanut ruutuvärinsä.
Kirjan ”Practical Aspects of Declarer
Play” ensimmäisen luvun nimi on Camouflage. Sana on ranskaa ja tarkoittaa
peittää tai kätkeä, tarkoituksena piilottaa
asian todellinen luonne. Tässä asiassa kokeneilla kilpailupelaajillakin olisi paljon
opittavaa. Vai miten itse pelaisit seuraavan kuusi sangia kun pohjoinen aloittaa
ristiviitosella?
♠ AJ			
♥ KQJ10		 N
W
E
♦ AQ98		 S
♣ K32		
Länsi
2NT
pass

Pohjoinen
pass
pass

♠ KQ10
♥ 652
♦ J102
♣ AQJ10
Itä
6NT

Etelä
pass

Suoraviivainen pelinvienti olisi ottaa lähtö pöytään ja maskata ruutua toiseen tikkiin. Voiko pelinviejä parantaa tätä 50%
kotipelilinjaa luomalla illuusioita puolustajien ajatusmaailmaan?
Kokeillaanpa herttaa rouvalle toiseen tikkiin. Jos tällä saa tikin, matkustaa pelinviejä ristillä pöytään toista ”herttamaskia”
varten. Koko jako:

BRIDGELEHTI 3/10

		
♠ 8752
		
♥ 943
		
♦ K76
		
♣ 854
♠ AJ			
N
♥ KQJ10		
W
E
♦ AQ98		 S
♣ K32		
		
♠ 9643
		
♥ A87
		
♦ 543
		
♣ 976

(2) Pohjoinen on tullut huijatuksi ”herttamaskin” kanssa ja voi olla, että pietittävä
herttakääntö saattaa jäädä löytymättä.
♠ KQ10
♥ 652
♦ J102
♣ AQJ10

Luettelo kaikista Martensin kirjoista löytyy osoitteesta www.martensuniversity.
com. Kirjat ovat myös myynnissä Bridge
Areenalla. 		
		

Pelinviejä jatkaa savuverhon levittämistä
jatkamalla herttaa sotamiehelle. Tämän
jälkeen hän ottaa ristikuninkaan yli ässällä
ja juoksuttaa ruutusotamiehen. Jos maski
ei onnistu, on pelinviejällä kaksi lisämahdollisuutta.
(1) Pohjoisella on vain kaksi herttakorttia, jolloin pelinviejällä on helppo tehtävä
edessään.
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Kilpailutoimikunta tiedottaa

osallistumisoikeus
MP-kilpailuun

Suomen Bridgeliitto ja sen jäsenkerhot järjestävät pelivuoden aikana paljon
kilpailuja, joista jaetaan menestyjille mestaripisteitä. Kilpailumääräyksissä
on aina ollut maininta, jossa rajoitetaan näihin kilpailuihin osallistuminen
vain liiton kerhojen jäsenille.
SBL:n Kilpailumääräysten mukainen osallistumisoikeus:
4. Osallistumisoikeudet
Saadakseen osallistua mestaripistekilpailuun pelaajan on oltava jonkin
SBL:n jäsenkerhon jäsen, josta jäsenkerho on maksanut liitolle jäsenmaksun, tai jonkin muun WBF:n alaisen liiton pelaaja. Lisäksi osallistumisoikeus on liiton kunniajäsenillä.
Syyskokouksessa 2009 jäsenyhdistykset päättivät, että tätä sääntöä ruvetaan
jatkossa noudattamaan ja valvomaan. Hallitus sai tehtäväkseen asian valmistelun ja vahvisti 4/2010 kokouksessaan 21.4.2010 uuden toimintatavan.
Kilpailunjohtajat ovat velvoitettu 1.7.2010 alkaen tarkistamaan MP-kilpailuihin osallistujien osallistumisoikeus. Mikäli MP-kilpailuun haluaa osallistua pelaaja, jolla ei osallistumisoikeutta ole, on hänen liityttävä kilpailun järjestävän kerhon jäseneksi. Kilpailunjohtaja tilittää jäsenmaksun liitolle.
Jotta varmistatte oman osallistumisoikeutenne, pyydämme teitä jatkossa
maksamaan jäsenmaksunne ajoissa. Mikäli maksatte jäsenmaksunne jostain
syystä myöhässä, voitte joutua todistamaan kilpailunjohtajalle osallistumisoikeutenne jäsenmaksukuitin kopiolla.
Uusi toimintatapa ei koske kerhokilpailuja. Lisäksi kilpailutoimikunta voi
myöntää joillekin kilpailuille, esim. kerhoiltoina pelattaville simultaaneille
sekä liigoille, poikkeusluvan. Mutta mestaripisteet rekisteröidään vain pelaajille, jotka ovat SBL:n jäsenkerhojen jäseniä tai kunniajäseniä.
Kerhojen yhteyshenkilöille on lähetetty tarkempi selvitys uusista käytännöistä. Lisätietoja kannattaa kysyä oman kerhon aktiiveilta tai kilpailutoimikunnalta.
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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 ♠ AKQ2 ♥ A8 ♦ J976 ♣ 976.
Olet etelä, kaikki vaarassa, jakajana
avausvuorolla. Mitä tarjoat?
Yksi ruutu. Kahdesta neljän kortin väristä avataan alemmalla, värien laadusta
riippumatta. Pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä
molempien vastustajien passatessa. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi sangia. Tarjoamalla sangia kerrot
tasaisen jakautuman. Ja tekemällä tämän
alimmalla tasolla kerrot minimiavauskäden voiman. Kaksi pataa olisi huono
tarjousvalinta. Kertoisit tällä tarjouksella
5-4 jakautuman. Ja kun toinen väri on korkeampi kuin ensimmäinen, olisi kysymyksessä reversointi, jolla lupaisit vähintään
17 pisteen käden. Partnerisi korottaa kaksi
sangia kolmeen sangiin, johon kaikki passaavat. Länsi aloittaa herttarouvalla.

		
		
		
		

♠ 86
♥ 72
♦ AQ105
♣ AKJ103
W

		
		
		
		
		

N
S

E

♠ AKQ2
♥ A8
♦ J976
♣ 976

Näyttää hieman siltä, että tällä kertaa olisi pitänyt päätyä harvinaisempaan alaväritäyspeliin kolmen sangin sijasta. Puolustus on löytänyt lähtökortillaan pelinviejän
heikon kohdan. Montako pikatikkiä pelinviejä voi laskea sitoumuksessaan olevan?
Seitsemän. Kolme pataa, hertta, ruutu ja
kaksi ristiä. Lisää hän voi kasvattaa molemmista alaväreistä, mutta jos puolustus
pääsee kiinni, voivat he ottaa pietin kasvaneilla herttakorteillaan. Otatko ensimmäisen herttatikin ässällä vai laistatko?
Laista. Tosin tämä tuskin auttaa mitään.
Laistamalla katkaiset puolustuksen yhteydet herttavärissä, jos se on jakautunut
7-2. Laisto ei kuitenkaan haittaa mitään
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ja joskus länsi voi saada mielenhäriön ja
kääntää toiseen tikkiin jotain muuta maata
kuin herttaa. Tällä kertaa länsi on kuitenkin täysin järjissään ja jatkaa herttasotamiehellä ässällesi. Kummassakin alavärissä voi maskaamalla saada lisätikkejä.
Jos pelinviejä päättää pelata ruutua, niin
mikä on oikea värinkäsittely?
Ensin ruutuyhdeksikkö kädestä ja pieni pöydästä, jos länsi tunnustaa pienellä. Sitoumus menee kotiin ylitikillä, jos
lännellä on ruutukuningas. Etelä saa tikin
ruutuyhdeksiköllä ja jatkaa toiseen tikkiin ruutusotamiehellä ottaen väristä neljä
tikkiä. Entäpä ristiväri. Myös tästä väristä pelinviejä voi saada kolme lisätikkiä.
Mikä on oikea värinkäsittely?
Ensin ristiässä ja jos kaikki tunnustavat pienellä, niin käteen kiinni padalla
ja ristiyhdeksikkö. Jos länsi pelaa toisen
kerran pienen, pelataan myös pöydästä pieni. Peli menee kotiin, jos lännellä
on ristirouva tai jos idällä on tämä kortti
singeltonina. Kummankin alavärimaskin
ongelma on kuitenkin se, että jos leikkaus epäonnistuu, ottaa puolustus vähintään
viisi tikkiä ennen kuin pelinviejä saa otettua omaa yhdeksäänsä. Miten pelinviejän
pitää jatkaa herttaässän jälkeen?
Ottaa ristiässä ja -kuningas. Ottamalla
alavärimaskin pelinviejä turvautuisi 50%
kotipelimahdollisuuteen. Mutta ottamalla
ensin kaksi korkeaa ristikuvaa pelinviejä
saa yhden lisämahdollisuuden - ristirouvadubbeltonin toisen puolustajan käteen.
Jos ristirouva ei putoa kahteen ensimmäiseen ristikierrokseen, palaa pelinviejä
padalla käteensä ja maskaa ruutua. Kun
pelinviejä kombinoi mahdollisuuksiaan,
nousee kotipelimahdollisuudet hieman yli
60%:n. Tällä kertaa kombinointi palkitaan
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kun koko jako on:
		
♠ 86
		
♥ 72
		
♦ AQ105
		
♣ AKJ103
♠ J97			
♠ 10543
♥ QJ1093		 N
♥ K654
W
E
♦ 42			 S
♦ K83
♣ 852		
♣ Q4
		
♠ AKQ2
		
♥ A8
		
♦ J976
		
♣ 976
Kun ristirouva putoaa, on pelinviejällä
kymmenen tikkiä valmiina. Hän voi joko
tyytyä yhteen ylitikkiin tai yrittää loppuja tikkejä ruutumaskin avulla. Tätä ennen
hänen on syytä ottaa kaikki mustat tikit.
Tämän jälkeen ruutumaski johtaa joko
kolmeen ylitikkiin tai, kuten tällä kertaa,
tasan kotipeliin kun puolustus ottaa loput
tikit.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin:
♠ AKQ97 ♥ 9 ♦ K1032 ♣ 653. Olet
jakajana, kaikki vaarattomassa. Mitä tarjoat?
Yksi pata. Etelä tarjoaa yhden sangin,
länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa kolme
sangia. Mitä nyt tarjoat?
Pass. Kun vastustajat päätyvät täyspeliin
ja itselläsi on avauskäsi, tiedät partnerillasi olevan lähes nollakäden. Kolme sangia
jää myös loppusitoumukseksi ja partnerisi
aloittaa patakolmosella.
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♠ 64
		
♥ 6542
		
♦ AJ
		
♣ KQ972
			
♠ AKQ97
			 N
♥9
W
E
			
♦ K1032
S
			
♣ 653
Pohjoisella on neljä korttia herttaa, mutta
hän ei tehnyt ylävärikyselyä. Oliko tämä
järkevää?
Oli. Herttavärin laatu ei voisi olla paljoa
kehnompi. Vaikka parilla olisi yhteinen
4-4 herttavaltti, olisi kolme sangia silti
luultavimmin oikea täyspeli. Mitä pelinviejällä on patavärissä?
Sotamies ja kymppi neljäntenä tai viidentenä. Sangivälitarjouksellaan hän lupasi pidon avausvärissäsi. Mitä partnerilla on patavärissä?
Kolmonen singelton tai 32-dubbelton.
Etelän sangivälitarjous lupasi 15-17 ap:tä.
Paljonko partnerin kädessä on arvopisteitä?
Yhdestä kolmeen. Partnerin käteen mahtuu siis korkeintaan yksi kuningas. Montako pikatikkiä pelinviejällä on sitoumuksessaan?

Seitsemän. Punaiset ässät ja viisi ristitikkiä. Jos kasvatat patavärisi, saa pelinviejä
tästä väristä kahdeksannen tikkinsä. Jotta
puolustuksella olisi mitään toiveita pietittää sitoumus, pitää partnerilla olla herttakuningas. Jos pelinviejällä olisi tämä kortti, olisi hänellä yhdeksän tikkiä valmiina.
Jos partnerilla on herttakuningas, on pelinviejällä kuitenkin kaikki muu piilossa
oleva arvopistevoima, mm. herttarouva ja
-sotamies sekä ruuturouva. Minkä kortin
pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Pienen padan. Jos pelaat ensin kolme
patakuvaa ja annat sitten pelinviejän voittaa tikin sotamiehellään, on viides patahakkusi kasvanut vahvaksi. Ja kun tämän
jälkeen jäät odottamaan kiinnipääsyä ruutukuninkaalla, voi tästä odotusajasta tulla
hyvin pitkä. Pelinviejä ottaa ristitikkinsä
ja maskaa seuraavaksi herttaa ”vaarattomaan käteen”. Länsi pääsee herttakuninkaalla kiinni ja kääntää ruutua, mutta pelinviejä voittaa tämän käännön ässällä ja
ottaa yhdeksän tikkiä koko jaon ollessa:
		
♠ 64
		
♥ 6542
		
♦ AJ
		
♣ KQ972
♠ 32			
♠AKQ97
♥ K10873		 N
♥9
W
E
♦ 98765		
♦K1032
S
♣ 8			
♣ 653
		
♠ J1085
		
♥ AQJ
		
♦ Q4
		
♣ AJ104
Mitä tapahtuu, jos pelaat pienen padan
ensimmäiseen tikkiin?
Pelinviejä maskaa myöhemmin herttaa, länsi voittaa kuninkaalla tikin ja
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jatkaa pataa, minkä jälkeen puolustus
saa viisi tikkiä ja pietin. Sitoumus on pelattavissa kotiin, vaikka itä pelaisi pienen
padan ensimmäiseen tikkiin. Tehtävä ei
kuitenkaan ole helppo ja lienee vain kokeneitten pelaajien ratkaistavissa. Miten sitoumus pitää pelata, jos pelinviejä voittaa
ensimmäisen patakierroksen?

kilpailupelaajalle. Jos itä laistaa lähdön,
on sitoumus pelattavissa kotiin seuraavalla tavalla. Pelinviejä ottaa viisi ristikierrosta, joille itä voi sakata kaksi
ruutuhakkua. Seuraavaksi pelinviejä
ottaa herttaässän ja istuttaa idän kiinni
padalla. Tämä joutuu lopuksi kääntämään
ruutua pöydän AJ-haarukkaan.

Jako pelattiin Jyväskylän pääsiäisbridgessä tänä keväänä. Jos et ratkaissut puolustustehtävää, voit lohduttautua sillä, että
olet hyvässä seurassa. Tehtävä osoittautui
liian vaikeaksi monelle hyvin kokeneelle

Gunnars snapshörna
Gunnar Almark från Ekenäs bridgeklubb har under årens lopp
skrivit en mängd bridgerelaterade snapsvisor.

5. Vi spelat en hel del idag

(G. Almark. Mel: Vi gå över daggstänkta berg..).

Motto: ”Det är skönare att lyss till den sträng som brast
än att aldrig spänna en båge” -V. von Heidenstam.

Vi spelat en hel del i dag, fallera
som alltid är vår sits av märkligt slag, fallera
Men sorger har vi inga
våra brustna strängar klinga
när de spänts av en hand, alltför svag, fallera.
36
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Hangon Bridgeviikko 2010
Kilpailuselosteet:

Hanko Cup (24.–25.7.)
Kilpailumuoto
Kilpailussa pelataan neljä erillistä (kaksi lauantaina ja kaksi sunnuntaina) 22 jaon osakilpailua joiden yhteistulos ratkaisee v. 2010 Hanko Cupin voittajan.
Huom.! jokainen kilpailu on myös oma MP-kilpailunsa (kerroin 0,7 x taulukko )
Osallistuminen
Kilpailumaksu on 15 euroa /pelaaja / päivä
Osakilpailuihin otetaan mukaan myös uusia pareja jolloin pelimaksu on 10 euroa / pelaaja. Parin pelatessa päivän molemmat kilpailut on pelimaksu kuitenkin 15 euroa /
pelaaja.
Kokonaistulosta laskettaessa osakilpailuissa ei voi käyttää varapelaajaa.
Jos pari keskeyttää, on siitä ilmoitettava kilpailunjohtoon heti osakilpailun päättymisen
jälkeen.
Palkinnot
Palkinnot jaetaan siten että jokaisen osakilpailun voittajapari saa 100€ stipendin. Loput
palkintosummasta (palkinnot 40 % pelimaksuista) jaetaan kokonaiskilpailun tulosten
mukaan. Hanko Cupissa palkitaan myös paras B-pari (10MP). Palkinnot jaetaan seuraavana päivänä ennen MP-parikilpailun alkua.
Aikataulu
Lauantai 24.7
klo 11.00
1. osakilpailu
		
klo 15.00
2. osakilpailu
Sunnuntai 25.7 klo 15.00
3. osakilpailu
		
klo 18.30
4. osakilpailu

Good Morning Hanko- kilpailut (26.–30.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailussa pelataan 22 jakoa 2 jakoa kierroksella. Mestaripisteitä jaetaan kertoimella
0,7 x taulukko.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
12 euroa / pelaaja
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Palkinnot
Palkintona on stipendejä. Taulukko palkinnoista on nähtävänä pelipaikalla. Palkinnot
jaetaan heti tulosten valmistuttua pelipaikalla.
Aikataulu
Kilpailut loppuvat noin klo 14.00 mennessä.

Veteraanien SM-parikilpailu (26.7.–27.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailu pelataan vihreähissi periaatteen mukaisesti yhteensä 12 kierrosta, 4 jakoa kierroksella.
Kaksi ensimmäistä kierrosta on arvottu. Parituksessa on kierroksen viive.
Osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua MP-kilpailuoikeuden omaava pelaaja joka tänä vuonna (2010)
täyttää vähintään 67 vuotta.
Kilpailumaksu on 20 euroa / pelaaja.
Palkinnot
Kolmelle ensimmäiselle jaetaan liiton mitalit, lisäksi jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailuiden jälkeen pelipaikalla.
Aikataulu
Kilpailu pelataan kahtena päivänä 6 kierrosta (24 jakoa) päivässä. Molempina päivinä
pelit loppuvat klo 15.00 mennessä.

MP-parikilpailu(26.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailu pelataan parikilpailuna jakomäärän ja kierroksella pelattavien jakojen määrän
riippuessa pelaajien määrästä.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
12 euroa / pelaaja.
Palkinnot
Palkintona on stipendejä. Palkinnot jaetaan seuraavana päivänä ennen Swiss-IMP- kilpailun alkua.

Swiss-Pairs IMP-parikilpailu (27.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailussa pelataan 8 kierrosta a´ 5 jakoa vihreä hissi periaatteen mukaisesti. Ensimmäinen kierros on arvottu. Pareista tehdään ensin imp-vertailu jonka jälkeen imp-ero
muutetaan ottelupisteiksi. Ottelupisteet ratkaisevat paremmuuden.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
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12 euroa / pelaaja.
Palkinnot
Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan seuraavana päivänä ennen joukkuekilpailun alkua.
Aikataulu
Kilpailu loppuu noin klo 23.30 mennessä.

Suomen Cup Hangon viikolla v. 2010 (finaali 28.7.2010)
Välierät
Pelataan viimeistään maanantaina 26.7 (Voimakasiinilla alkaen klo 10.30).
Ottelun pituus on 32 jakoa mutta mikäli joukkueet sopivat voidaan pelata myös 28 jaon
ottelu. Ottelut on siis mahdollista pelata jo ennen Hangon viikkoa.
Finaali
Pelataan Voimakasiinilla keskiviikkona 28.7 alkaen klo 10.30. BBO Finland lähettää
Finaalista lähetyksen jota voi seurata Bridge Base Onlinessa (BBO).

Hangon joukkuekilpailu (28.–29.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailussa pelataan 12 kierrosta 8 jaon otteluita vihreähissi- periaatteen mukaisesti.
Kaksi ensimmäistä kierrosta on arvottu ja sen jälkeen paritus tulee kierroksen viiveellä.
Ensimmäisen päivän jälkeen voi keskeyttää, mutta keskeyttämisestä on ilmoitettava pelinjohtoon viimeistään puoli tuntia ensimmäisen päivän pelien päättymisen jälkeen.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
50 euroa / joukkue / päivä (12,5€ / henk. / päivä).
Palkinnot
Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen pelipaikalla.
Aikataulu
Kilpailu loppuu keskiviikkona noin klo 23.50 mennessä ja torstaina 22.00 mennessä.

B- SM parikilpailu (30.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailu pelataan normaalilla parikilpailulaskennalla noin 42–48 jakoa riippuen pöytämäärästä. Kilpailussa on 2-3 sessiota.
Osallistuminen
Kilpailuun voivat osallistua kaikki MP-kilpailuoikeuden omaavat pelaajat, joiden mestaripisteet ovat alle 10 MP:tä edellisen vuodenvaihteen mestaripistelistalla. Vanha mestari ei myöskään voi osallistua uudestaan.
Kilpailumaksu on 15 euroa / pelaaja
Palkinnot
BRIDGELEHTI 3/10
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Kolmelle ensimmäiselle parille jaetaan liiton mitalit, lisäksi jaetaan stipendejä.
Aikataulu
Kilpailu loppuu noin 21.00 mennessä. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla.

B- SM joukkuekilpailu (31.7.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailu pelataan vihreä hissi periaatteen mukaisesti 6 kierrosta 8 jaon otteluita. Kilpailunjohto voi myös tarvittaessa muuttaa pelimuotoa esim. jos 8 joukkuetta pelataan 6
jaon ottelut kaikki kaikkia vastaan. Kaikissa otteluissa on samat jaot ja pareista lasketaan butler vertailu.
Osallistuminen
Kilpailuun voivat osallistua joukkueet joiden osallistujilla on MP-kilpailuoikeus ja mestaripisteet ovat yhteensä alle 50 MP:tä edellisen vuodenvaihteen mestaripistelistalla.
Kilpailumaksu on 60 euroa / joukkue.
Palkinnot
Kolmelle ensimmäiselle joukkueelle jaetaan liiton mitalit, lisäksi jaetaan stipendejä.
Aikataulu
Kilpailu loppuu noin 19.00 mennessä. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla.

Cid Holmin muistokilpailu (31.7.2010)
Kilpailumuoto
Henkilökohtainen parikilpailu. Kilpailussa pelataan 2 jakoa kierroksella. Pelaajamäärästä riippuen noin 36- 44 jakoa. Kilpailussa kaikki pelaavat samaa (samoja) systeemiä.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
15 euroa / pelaaja
Palkinnot
Kilpailussa on hieno kiertopalkinto. Lisäksi jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan
kilpailuiden jälkeen pelipaikalla.
Aikataulu
Osallistujamäärästä riippuen kilpailu loppuu noin klo 19.00 mennessä.

Bridge Rally-tasoituskilpailu ja MP-parikilpailu yhdistelmä
(1.8.2010)
Kilpailumuoto
Kilpailu pelataan parikilpailuna jakomäärän ja kierroksella pelattavien jakojen määrän
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riippuessa pelaajien määrästä. Kilpailussa pelataan sekä tasoitettu, että tasoittamaton
sarja.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
20 euroa / pelaaja. Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen Bilboon.
Palkinnot
Palkinnot ovat stipendejä, jotka jaetaan molempien kategorioiden kolmelle parhaalle.
Myös molemmista sarjoista jaetaan mestaripisteet.
Aikataulu
Alkaa klo 10.00 ja loppuu noin klo 18.00 mennessä.

Warm up- ja sivuparikilpailut (koko viikko)
Kilpailumuoto
Kilpailut pelataan parikilpailuna jakomäärän ja kierroksella pelattavien jakojen määrän
riippuessa pelaajien määrästä.
Osallistuminen
Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on
12 euroa / pelaaja.
Palkinnot
Palkintona on stipendejä. Palkinnot jaetaan heti tulosten valmistuttua pelipaikalla tai
seuraavana päivänä pelipaikalla.

Nähdään Hangossa!

Lasse Utter, SM-kilpailutoimikunta,
Hulda Ahonen, toiminnanjohtaja SBL
BRIDGELEHTI 3/10
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KILPAILUTULOKSIA

Maalissimultaani 22.-26.3.
157 paria (10 parasta)		 % Mp.
1 Mikko Nieminen-Lasse Bergroth		 68 2.5
2 Ari Laine-Olli Perkiö		 66 2.0
3 Esko Sinisalo-Juhani Autio		 65 1.5
4 Mauri Ala-Louko-Matti Karanta		 65 1.2
5 Heikki Hytönen-Esa Auranen		 64 1.1
6 Marie-Louise Saren-Thore Strandback		 64 1.0
7 Ossi Laaks0-Jari Laakso		 63 0.9
8 Mauri Saastamoinen-Petri Ukkonen		 63 0.8
9 Marko Jaakola-Aku Nieminen		 62 0.8
10 Matti Valtonen-Jaakko Kylmälä		 62 0.7
Joensuun BK 27.-28.3.
MP parikilpailu 9 paria		 %
1 Lasse Utter-Ari Laine
65,83
2 Roope Ronkko-Kari Manner
62,08
MP IMP 6 paria		imp´s
1 Ari Laine-Lasse Utter
+64,50
2 Eero Sarkinen-Kimmo Rasanen +54,50
EM-tukikilpailu, Turku 27.3.
MP-parik. 11 paria		 % Mp.
1 Markku Pekkinen-Martti Mäkelä 59		1.2
2 Lauri Kurki - Mauri Sirkiä
56 0.8
3 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
53 0.4
Jyväskylän Pääsiäisbridge 1.-5.4.
Nightbridge 22 paria		 %
1 Anto Liljander-Tero Koivu		62,95
2 Kari Patana-Ari Pöppönen		61,14
3 Jyri Aava-Mikk Mirne		60,68
4 Olga Frampol-Larissa Feldman		57,27
4 Kati Sandström-Markku Kanerva		57,27
MP-joukkuekilpailu 13 joukkuetta p. Mp.
1 OOSTENDE
171 2.5
Elsinen - Suppula - Elsinen - Koistinen
2 FINEST
168 0.9
Koivula - Kivipensas - Tenn - Simm
3 KALMAAR
158 0.4
Maastik - Kalma - Aava - Mirme
4 LESKELÄ
143 0.1
Leskelä - Tamminen - Patana - Granström
4 AKKAVALTA
143 0.1
Ahonen - Tuomi - Nurmi - Erkkilä - Salomaa
Easter Pairs 36 paria		 % Mp.
1 Riku Erkkilä - Mika Salomaa
60 3.2
2 Jüri Aava - Mikk Mirme
59 1.7
3 Arttu Karhulahti - Lasse Utter
57 1.1
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4 Kirsi Virtanen - Pauli Nieminen 		 56 		0.7
5 Hulda Ahonen - Raija Tuomi 		 55 		0.5
6 Juho Granström - Kari Patana 		 54 0.4
7 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä 		 54 0.2
8 Kari Koivula - Olavi Kivipensas 		 53 0.2
9 Markku Seppänen - Martti Seppänen 53 0.1
Swiss IMPS 28 paria		 vp Mp.
1 Kauko Koistinen-Arttu Karhulahti 117 2.6
2 Leander-Kalevi Paavola
113 1.4
3 Jonna Kaminen-Päivi Hämäläinen		102 0.8
3 Pirjo & Erkki Juuri-Oja		102		0.8
5 Matti Niemi-Jorma Valta		101 0.4
6 Kari Patana-Juho Granström		 99 0.3
7 Pentti Tuhkunen-Kari Ikonen		 98 0.1
Bridge Rally tasoitusk. 36 paria		 % Mp.
1 Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen 62 3.2
2 Kauko Koistinen - Oskari Koivu 59 1.7
3 Oula Wichmann - Ari Renvall
		 58 1.1
4 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 57 0.7
5 Hermanni ja Juhani Huhtamäki 		 56 0.5
6 Mikko Koli - Päivi Hämäläinen
56 0.4
7 Marko Jurvanen - Olli Pitkänen 		 56 0.2
8 Timo Jalopaasi - Timo Tero 		 55 0.2
9 Jouko Leander - Pirkko Leander
54 		0.1
Bridge Rally MP pari. 36 paria		 % Mp.
1 Kauko Koistinen - Oskari Koivu 58 3.2
2 Timo Jalopaasi - Timo Tero
		 58 1.7
3 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 58 1.1
4 Oula Wichmann - Ari Renvall
		 57 0.7
5 Karri Kytömaa - Pauli Nieminen 		 57 0.5
6 Hulda Ahonen - Pia Nurmi
		 57 0.4
7 Jouko Leander - Pirkko Leander
56 0.2
8 Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky 		 56 0.2
9 Jüri Aava - Mikk Mirme
		 55 0.1
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
HEINÄKUU

ELOKUU

2.-4. Kajaanin BK,
Pe: Kartanohotelli Karolineburg, La&Su: Sokos Hotel
Valjus (2. kerr.)
Pe MP- henk.koht. klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-imp parik. klo 10.00
9.-11. Lappeenrannan BK,
Hotelli Lappee,
Pe MP-swiss-imps klo 17.00
La RALLY V
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
Ilmoittautuminen Bilboon.
17.-18. Seinäjoen BK,
Bridgemaraton
Maa- ja Metsätalo, Huhtalantie
2, Seinäjoki
La alkaa		
klo 12.00
Su päättyy.		
klo 12.00
Hangon viikon ohjelma kts.
2/2010 s. 22-23

ELOKUU
7.-8. Porvoon BK,
ravintola Seurahovi
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP IMP		
klo 10.00
11. B-55
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP parik.		
klo 18.00

(JATKUU)

13.-15. B-19, Hämeenlinna
Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12,
Pe MP-imp parik. klo 18.00
La RALLY VII
klo 11.00
Su MP- joukkuek. klo 10.00
Ilmoittautuminen Bilboon.
13.-15. Pyhäsalmen Bk,
Emolahti-Camping Pellikantie 430
Pe MP-IMP		
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
15. Ekenäs Bk, Tammisaari
Rest./rav. Knipan
Su MP parik.		
klo 10.00
17. Kulobridge,
Santahaminan Maanpuolustuskerho (entinen Upseerikerho)
MP-imp parik.
klo 18.00
20.-22. Åbo BK
Kansallinen Palvelutalo, Ruohonpääntie 27
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
28.-29 SM -MIXED-viikonloppu
Bridge Areena, Perttulant.6,
La mixed-parik. klo 11.00
Su mixed-joukkue klo 10.00
Ilmoittautuminen Bilboon.
30. Tapiolan Trikki,
Ravintola Vihtori, Tapiola
MP parik.		
klo 18.00
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Päätoimittajan kynästä

Kesä meni jälleen hujauksessa ja Hangon
viikon tapahtumat ovat onnistuneesti ohi.
Uuden viiden kortin yläväriavauksiin
perustuvan peruskurssikirjan esittelytilaisuuteen osallistui useiden kerhojen
edustajia. Kiitos mielenkiinnosta ja
paljon intoa ja jaksamista uusien kurssien
pitoon.
Suuri kiitos kuuluu myös koulutustoimikunnalle, joka puheenjohtaja Mauri
Saastamoisen johdolla oli valmistellut
uuden kurssin esittelytilaisuuden todella
huolella.
Kaikki aiheeseen liittyvä materiaali on
tulossa myös liiton nettisivuille, kunhan
koulutustoimikunta saa kaiken materiaalin
koottua ja palattua kesälaitumilta.
Myös Matti Niemen kirjan Bridgeä
2000-luvulla julkaisutilaisuus meni hyvin.
Kirjailija sai raapustaa puumerkkinsä
monen bridgelukutoukan opukseen.
Tapaus sai näkyvyyttä myös Uudenmaan
Uutisissa, mikä oli lajimme näkyvyydelle
todella tärkeää.
Sekä uutta kurssikirjaa, että Matti
Niemen kirjaa voi tilata suoraan minulta,
mieluiten sähköpostilla.
SM-kilpailutoimikunta päätti,
että tämän vuoden SM-parikilpailun
piirikarsinnat pelataan joko 18.9.2010

tai piirin niin halutessa 2.10.2010. Syynä
kahteen vaihtoehtoiseen pelipäivään
on Vilnan kansainvälisten kilpailujen
osuminen ensimmäisen pelipäivän
kanssa päällekkäin. Molempiin peleihin
ilmoittautuminen päättyy kuitenkin jo
18.9.2010, jotta jatkoonpääsijät ovat
selvillä jo ensim-mäisenä viikonloppuna
pelaav ille heti pelien päätyttyä.
ILMOITTAUTUKAA KILPAILUUN
SIIS VIIMEISTÄÄN 18.9. 2010 klo 11.00
mennessä!
Kovasti puhetta nostattanut päätös
tuli todellakin hyvin viimetinkaan.
Kilpailukalenterin teko on aina haastavaa.
Viikonloppuja on rajallinen määrä ja
kilpailuja tuntuu koko ajan tulevan lisää.
Kansainväliset suomalaisittain suositut
kilpailut pyritään tietysti huomioimaan
kalenteria tehtäessä, mutta valitettavasti
myös kansainvälisten kilpailujen pelipäivät
muuttavat paikkaansa ja loppujen lopuksi
meidän on laitettava omat kilpailumme
etusijalle. Tulevaisuudessa on selvää, että
välillä joutuu valitsemaan ottaako osaa
ulkomaiseen vai kotimaiseen kilpailuun.
Bridge Areenalla 30.8.2010
Hulda Ahonen

SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
LOKAKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 17.9.2010
ILMOITUKSET viimeistään 24.9.2010
BRIDGELEHTI 4/10

3

Viimeinen jako
Tony Forrester

Kirjoittanut Tony Forrester kirjassa “The Bridge Players’ Bedside Book”
kappale Last Board.
Suomentanut Juha Luostarinen (luvalla).
Raamakommentaattorin ääni jylisi
yleisön yli. ”Bermuda Bowl yhtä hyvänä kuin aina…kolme jakoa jäljellä…joukkue Challengers 33 imppiä
alla…Vanhan Mestarin magiakaan
ei voi enää auttaa heitä.”
Vanha Mestari katsoi alas kortteihinsa, niiden pahviset muodot olivat
etsautuneet lähtemättömästi hänen
mieleensä. Kolme jakoa. Hän katsahti partneriaan. Zettnerin otsa oli
uurteilla. Huolimatta joistakin hyvistä tämän istunnon merkinnöistä
heidän täytyi olla ainakin 30 imppiä
alla. Mestarit, Frawley-Kingston,
olivat hiljaa – he tiesivät voittavansa
taas mestaruuden.
Viisi vuotta he olivat kantaneet
mestarin kruunua ja kuudes voitto
oli vain minuuttien päässä. 56 imppiä päällä – 16 jakoa pelaamatta. Mikään joukkue Bowlissa ei voisi toipua siitä. Vaikka laskettaisiin jotkin
varmat häviöjaot, heidän täytyi olla
ylivoimaisia.
Kun Vanha Mestari odotteli seuraavaa jakoa, vanha kysymys nousi jälleen mieleen. Voisiko tämä olla se,
täydellinen jako, taideteos? Mikä oli
täydellinen jako? Oliko Culbertson
oikeassa? Eikö ollut mitään muuta

4

kuin menestyminen vastustajien virheiden kautta? Mitä olikaan bridgen
kauneus? Oliko se yhdeksän pikatikkiä kolmessa sangissa? Vaikka hän
ei saanutkaan langan päästä kiinni,
hän tiesi, että täytyi olla muutakin.
Jotain, korttien aineetonta voimaa.
Yhtäkkiä hän tunsi itsensä hyvin
väsyneeksi muistellessaan ongelmaansa, joka oli vaivannut häntä
40-vuotisen peliuransa ajan. Prosentit vai hienostuneisuus? Pelatako
voittaakseen vai pelatako täydellisesti? Hänen eteensä nousi hävittyjen pelien ja turnausten varjot, koska hän ei osannut päättää kumpaa
tahtoi. Hän muisti jaon, joka maksoi
hänelle olympiavoiton koska hän
pelasi kiristystä mieluummin kuin
leikkasi.
Frawleyn pass herätti hänet ajatuksistaan. Haave täydellisestä jaosta
häipyi. Hänen partnerinsa avasi yksi
ruutu ja Kinston tarjosi kaksi herttaa, heikko tarjous perustuen pitkään
herttaan. Vanha Mestari katsoi jakoaan:
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♠ J764
♥♦9
♣ AKQJ9764
Tarjotakko kolme ristiä? Neljä ristiä korostaisi värin vahvuutta? Tiedemiehet tietäisivät – he päätyisivät
seisovaan isoslammiin tai välttäisivät mahdottoman pikkuslammin,
mutta heidän mutkikas lähestyminen
asiaan etoi häntä – liian usein tarjoussarja kertoisi vastustajille parhaan lähtökortin. Kaikki olivat vaarattomassa.
”Kuusi ristiä.”
Hän hymyili happamasti ajatellen
mitä kommentaattorit sanoisivat.
Hyppy tuntemattomaan. Se voisi
olla katastrofi, mutta nyt ei ollut aikaa herkutella: todennäköinen herttalähtö antaisi aikaa työstää partnerin ruutuja.
Frawley katsahti häneen nopeasti,
pysähtyi hetkeksi ja passasi. Zettner
passasi ja Kinston kahdensi. Lightner, ruutulähtö. Paha merkki. Kaikki
passasivat ja ruutukaksi tuli pöytään.
♠ AK3
♥ KJ85
♦ Q10875
♣8
♠ Q92
♠ 1085
N
♥ A62
♥ Q109743
W
E
♦ J432
♦ AK6
S
♣ 1053
♣2
♠ J764
♥♦9
♣ AKQJ9764

Vanha Mestari määräsi pienen ruudun ja kuningas voitti.
”Suljetussa huoneessa P-E päätyivät kolmeen sangiin ja saivat 10
tikkiä”, kommentaattori kertoi yleisölle.” Jos kuusi ristiä menee kotiin
haastajat voittavat 12 imppiä, mutta
vaikka itä tekisi ruutuässä jatkon,
menettäisi pelinviejä aina padan.
Veikkaan, että itä jatkaa ristin.”
Itä ajatteli hetken aikaa ja risti ilmestyi pöytään. Vanha Mestari voitti
ja pelasi kaksi kierrosta lisää ristiä
sakaten kaksi herttaa pöydästä. Itä
sakasi 7-4 herttaa.Vanha Mestari
pysähtyi miettimään. Idällä on AK
ruutua. Ei hertta ässää – silloin käsi
olisi liian vahva heikkoon avaukseen. Kuusi herttaa päätyen rouvaan.
Kinston oli tarkka värin laadusta.
Seitsemällä hän olisi tarjonnut suoraan kolme herttaa, ilman rouvaa väri
olisi ollut liian heikko. Todennäköisesti hänellä oli 3-6-3-1 jakauma ja
9 pistettä. Siinä kaikki, patarouvalla
käsi olisi myös liian vahva heikkoon
avaukseen. Siis, lännellä oli patarouva, herttaässä ja ruutujätkä. Se saattaisi olla liikaa tehtäväksi.
Yhtäkkiä vanha mestari ei enää ollutkaan väsynyt. Kun kaikki palaset
loksahtivat kohdalleen, tulos virkisti
hänen mielensä. Hän pelasi kolme
kierrosta lisää ristiä sakaten pöydästä padan, ruudun ja herttajätkän.
Länsi heitti ruudun ja kaksi herttaa;
itä sakasi herttoja. Tämä oli tilanne:
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♠ Q92
♥A
♦ J4
♣-

♠ AK
♥K
♦ Q108
♣W

N
S

E

♠ J764
♥♦♣ 64

♠ 1085
♥Q
♦ A6
♣-

Vanha Mestari pelasi vielä yhden
ristin ja katseli lännen vääntelehdintää. Jos länsi sakaisi padan, AK tiputtaisi rouvan, kun taas ruutu-sakaus
jättäisi jätkän jalattomaksi ja ruudun
saisi kasvatettua kupaten yhdellä
lyönnillä. Länsi tuumi tovin ja lopuksi sakasi hertta ässän. Mutta jako
oli kuin avoin kirja. Pataa pöytään,
ja herttakuningas pani taas lännen
puntariin. Hän sakasi ruutunelosen;
Vanha Mestari kurottautui pöydän
yli koskettaen ruuturouvaa sanoen
pehmeästi, ”Neula on miekkaa mahtavampi.” Kun itä peitti, kuppi, länsi
tiputti jätkän, ja jako oli ohi.
”Kolmivärikiristys…mahtavaa…
Vanhassa Mestarissa on vielä nerouden kipinää…10 vuotta sitten
hän pelasi kansainvälisesti…ollen
kantavana jäsenenä Challengers
joukkueessa…pitkä ura…nyt osoitti
tulleensa takaisin…varmasti toinen
maailmassa…12 imppiä Challengers
joukkueelle…ei tarpeeksi voittoon
saakka…”
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Avoimessa huoneessa Frawley murahti katkerasti Kinstonille. ”Pataa
takaisin tikissä kaksi pietittää sen. ”
Johon Kinston:”Niinpä. Ja minähän
tiesin, että etelällä on jätkä ysi neljäs
pataa. Eikös vaan?”
Vanha Mestari katsoi heitä surullisena. Miksi huipulla on aina niin paljon vihaa? Hän katsahti kun Frawley istahti, tiukkahuulinen jästipää
– ylenkatsoi vastustajia ja partneria
– kieltämättä maailman parhaimmistoa, ei kestänyt hävitä yhtäkään jakoa tai ottelua.
Pannen nämä ajatukset taka-alalle
Vanha Mestari poimi uudet kortit.
Toiseksi viimeinen jako. Ainakin he
olivat tehneet ottelusta tiukan. He
olivat vaarassa, vastustajat vaarattomassa. Partnerinsa jakajana passasi.
Niin teki myös Kinston. Hän katsoi
kokoelmaa:
♠A
♥ AK62
♦ KJ1092
♣ K43
Ja avasi yksi ruutu.
Frawley selvitti kurkkuaan. ”Kolme pataa”.
Zettner passasi, kuten teki myös
Kinston. Mitä nyt? ”Neljä herttaa”
sanoi Vanha Mestari, johon Frawley
”Neljä pataa”.
Vanha Mestari katsahti uteliaana
Frawleyhin. Hiki helmeili Frawleyn
otsalla. Hän vapisi, tuo hieno bridgen
pelaaja, johtava teoreetikko maa-
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ilmassa? Frawley, joka selitti ”tee
estotarjous sillä tasolla mihin kykenet”, rikkoi omia oppejaan? Kolmen padan jälkeen vielä neljä pataa.
Miksi ei neljä pataa kerralla? Vanha
Mestari huomasi Frawleyn vasemman käden hienoisen vapinan.
Zettner pyöritteli hermostuneesti hiussuortuvaansa, aprikoi, sitten
tarjosi viisi herttaa. Kinston kahdensi äänekkäästi ja muut passasivat.
Frawley aloitti patakuninkaalla, ja
pöytä tuli näkyviin.
♠ 63
♥ J854
♦ AQ7
♣ J1092
♠ KQJ108752
♠ 94
N
♥7
♥ Q1093
W
E
♦ 86
♦ 543
S
♣ 85
♣ AQ76
♠A
♥ AK62
♦ KJ1092
♣ K43
”Suljettu huone…neljä pataa kahdennettuna…miinus
kaksi…300
Champions joukkueelle…tulossa iso
ero…etelän täytyy menettää vähintään kaksi herttaa ja risti…viidessä
ruudussa olisi ollut mahdollisuuksia…viisi herttaa toivoton…huono
jakauma…”
Vanha Mestari tutkiskeli korttejaan.
Idällä oli tietenkin ainakin neljä herttaa, ehkä viisi. Ennuste ei ollut hyvä.
Voitettuaan tikin pataässällä, hän
pelasi ruutujätkän. Frawley pelasi
kahdeksikon näyttäen kaksi korttia,

Tony Forrester
laittoi sitten korttinsa pois kuin ne
olisivat polttaneet hänen kättään.
Vanha Mestari näki yhtäkkiä toivon
pilkahduksen pöydän ruutuseiskassa. Kolmantena yhteytenä pöytään.
Voisiko lännellä olla yksi valtti?
Pöydän ässä voitti tikin ja hertta
jätkä pelattiin. Vanha Mestari tunsi
sydämensä hakkaavan…olisiko sittenkin mahdollisuus? Jos idällä oli
Q1097 hertassa, kaikki oli menetetty. Rouva peitti jätkän, Vanha Mestari pelasi ässänsä ja katsoi Frawleyn
korttia. Herttaseitsemän.
Ensimmäinen este oli ylitetty.
Käyttäytyisivätkö muutkin kortit?
Vanha Mestari vajosi bridgeintuition outoon maailmaan. Pelilinjat
juoksivat hänen mielessään, kortit
järjestäytyivät kuvioiksi, katosivat,
ryhmittyivät uudelleen, jakautuen
lopputilanteeseen kuuden tikin pää-
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hän. Tyytyväisenä suunnitelmaansa
Vanha Mestari pelasi ruutukympin
rouvalle pyytäen sitten pöydästä
ristijätkän. Kinston pelasi pienen,
kuten muutkin. Toinen iso risti pöydästä. Tämän Kinston otti ässällään,
jonka jälkeen pakotti Vanhan Mestarin kuppaamaan herttakakkosella
tilanteen ollessa tämän jälkeen:

”Hieno ajoitus ja loppupeli”, raamakommentaattori kiljui kimakasti.
”Jos itä ylikuppaa ja pelaa ristin, etelä kuppaa käteensä ja kuppaa viimeisen ruutunsa pöytään. Jos itä kuppaa
yli ja jatkaa valtin, etelä voittaa sen
ja hänen kätensä on vahva. Ja jos
etelä sakaa ristinsä, pöydän risti kupataan kuutosella…”

♠♥ 854
♦7
♣ 92

Avoimessa huoneessa Vanha Mestari ihmetteli mitä oli tapahtunut.
Olivatko kommentaattorit nähneet
tilanteen kuten hän oli nähnyt? Oliko vielä mahdollista siepata voitto
hain hampaista? Viimeisen jaon pitäisi ratkaista, mutta kuinka lähellä
voitto oli? Hän ei pystynyt kuulemaan kommentaattoria.

♠ QJ10875
♥♦♣-

W

N
S

E

♠♥ K6
♦ K92
♣K

♠♥ 1093
♦5
♣ Q7

Ei, suunnitelmassa ei ollut puutteita. Sen pitää olla oikein. Hän pelasi
ristikuninkaan ja meni pöytään pelaten huolellisesti säästetyn ruutukakkosen seiskalle. Vanha Mestari pääsi
lopputilanteeseen jonka hän oli nähnyt aiemmin. Vastustajilla ei ollut
pakotietä.

”850 Challengers joukkueelle…
11 imppiä…jännittävä loppu…joukkue Champions yhä 10 imppiä päällä…mikä draama…nuoruus vastaan
ikä…mahtava finaali…”
Yleisö oli hiiren hiljaa kun viimeinen jako tuli esiin.

Pieni valtti pelattiin pöydästä. Itä
istui miettien. Hänen pitää pelata
kymppi tai ysi, ajatteli Vanha Mestari; jos ei, minä voitan kuutosella,
pelaan herttakuninkaan ja ruudun
sakaten ristimenevän pöydästä.
Kinston mietti ikuisuuden, ja pelasi
vihdoinkin herttaysin. Pelinviejä pelasi kuninkaan, ja sitten, taianomaisesti, Vanha Mestari pelasi ruudun
kupaten herttakasilla pöydästä.
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Jatkuu seuraavassa numerossa…
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MP-KISAT PORISSA
8.10.-10.10.2010
Pe. 8.10.

klo 18.30 MP-mixed

12 EUR/pelaaja

La. 9.10.

klo 11.00 MP-parikilpailu

15 EUR/pelaaja

Su. 10.10. klo 10.00 MP-IMP-parikisa

10 EUR/pelaaja

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

Tervetuloa
BRIDGELEHTI 4/10
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Matista tuli bridgekirjailija
Tuomo Väliaho

Joskus arkinen käynti kaupassa
johtaa suurempiin tekoihin. Kun
Matti Niemi käväisi vuonna 2006
jyväskyläläisessä kirjakaupassa, hän
huomasi, että pokeri tosiaan on in.
Hyllyiltä löytyi useita pokerikirjoja,
muttei ainoatakaan kirjaa bridgestä.
Suurille massoille tarkoitettua
yleisesitystä pelistä kun ei ole ollut
saatavilla pitkään aikaan.
”Ajattelin, että jos bridge halutaan
saada elpymään, pitää olla kirjoja,
joita voi lainata kirjastosta ja joista
voi opetella itse. Päätin kirjoittaa
sellaisen itse”, Niemi sanoo.
”Taustalla oli myös pieni syyllisyys siitä, etten ole hirveästi tehnyt
suomalaisen bridgen eteen.”
Urakkaan meni lopulta neljä vuotta, ja välillä työ keskeytyi sukututkimusinnostuksen takia.
Nyt jyväskyläläisen matematiikan opettajan kirjoittama Bridgeä
2000-luvulla -teos on ilmestynyt
Bridgeliiton kustantamana. Lisäksi
kirjan pohjalta on tehty peruskurssiopas, josta on otettu sadan kappaleen koepainos.
Itseopiskeluoppaan kirjoittaminen
oli Niemelle luonnollinen lähtökohta, sillä hän itse oppi bridgen alkeet
Ismo Koposen Bridge 1 ja 2 -kirjoista. Ne 14-vuotias poika kantoi kotiin
Pyhäsalmen kirjastosta.
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Koposen perua on myös Niemen
uuden Bridgeä 2000-luvulla -kirjan
selkeä jako pelaamiseen ja tarjoamiseen. Kirjan alussa esitellään peräti
60 sivun verran sangin pelaamista ja
20 sivua valttipeliä ennen kuin päästään tarjoamiseen.
”Opettajatausta ja pedagogiikka
siinä kummittelevat. Jos pelaamista
ja tarjoamista opetetaan rinnan, kokonaiskuva kärsii. Kiinnostus peliin
syntyy pelaamisesta, ei ulkoa oppimisesta. Ja pelaamisen voi aloittaa,
kun osaa tikkipelin”, Niemi perustelee ratkaisuaan.
Niemi kokeili ajatuksensa kestävyyttä luettamalla kirjansa ensimmäistä versiota ihmisillä, jotka eivät
tienneet bridgestä juuri mitään. Ja
huomasi onnistuneensa.
”Sangipeli kiinnosti heitä heti.”
Opettajan ote näkyy myös kirjan
pitkissä johdantoteksteissä, joilla
alustetaan uusia kokonaisuuksia.
”Ei kannata lähteä siitä, että lukija tankkaa ulkoa, mitä bridgegurut
ovat joskus sanoneet. Lukijan pitää
itse oivaltaa, vain siten asian oppii
oikeasti.”
Yksi kimmoke kirjan kirjoittamiselle oli sopiva tietokoneohjelma.
Matemaattis-luonnontieteellisen
tekstin tuottamiseen suunnitellussa LaTeX-ohjelmasta Niemi löysi
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Matti Niemi
37-vuotias
Asuu Jyväskylässä vaimonsa kanssa.
Opettaa matematiikkaa Joutsan lukiossa.
Bridgesaavutukset juniorina:
maajoukkueessa 1993–97, PM-pronssia
1995, toistakymmentä SM-mitalia.
Avoimessa luokassa:
kolme Suomen Cupin voittoa ja muutamia
SM-mitaleita.

laajennuksen bridgeä varten. Se oli
suunniteltu A4-kokoisten kisabulletiinien ja vastaavien tekoa varten,
joten Niemi joutui lisätöihin.
”Käytin varmaan 80 tuntia pelkästään lisäohjelmointiin, jotta sain
tekstin ja jaot vierekkäin A5-kokoiselle paperille. Kaikki kirjan jakokaaviot ja värinkäsittelydiagrammit
on tehty muokkaamieni komentojen
avulla”, Niemi sanoo.
Aikaa paloi myös 350-sivuisen
kirjan tekemiseen.
”Jos kaikki ensimmäisen painoksen 500 kirjaa myydään, pääsen kolmen euron bruttotuntipalkalle. Verojen jälkeen käteen jää rippeitä, joten
ei tätä rahan takia ole tehty”, Niemi
naurahtaa.

bridgeoppaassa yläväri avataan viidellä kortilla, sangin jälkeen tehdään
siirtotarjouksia ja heikkoja kakkosia
maustaa Ogust. Systeemin Niemi
valitsi vasta-alkajien tueksi.
”Aloittelijalle voi olla vaikea löytää kolmea pelikaveria. Netissä peliin pääsee helposti kiinni, ja siellä
vedetään SAYC:ä – tosin vähän korvakuulolta”, Niemi sanoo.

Kirjan nimi Bridgeä 2000-luvulla on sisältöä hyvin kuvaava. Nettibridge on arkipäivää, ja se näkyy
opetettavassa tarjousjärjestelmässä.
Kirjan pohjana on jenkkien perussysteemi Standard American Yellow
Card, eli SAYC.
Niinpä ensi kertaa suomalaisessa
BRIDGELEHTI 4/10
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Oldies but goldies
Martin Arle

Väitetään, että on syytä olla huolestunut, kun vanhat asiat muistuvat
paremmin mieleen kuin ajankohtaiset. Väitteen mukaan olen huolestunut. Tämän vuoden jaoista en muista
kuin muutaman vinositsin. Sen sijaan
ikivanhat jaot tulevat usein kristallin
kirkkaina mieleeni.
Tällä kertaa menemme vuoden 1976
olympialaisiin Monte Carlossa.
W/-

♠AQ9
♥ Q 10 8 2
♦863
♣864
♠763
♠N
♥A763
♥J54
W
E
♦4
♦
A Q J 10 9 5
S
♣ AQ 7 5 3
♣ J 10 9 2
♠ K J 10 8 5 4 2
♥K9
♦K72
♣K
Ottelussa Suomi-Taiwan tapahtumat olivat identtiset molemmissa
pöydissä. Itä avasi 3♦, Etelä tarjosi
3♠ ja Pohjoinen korotti täyspeliin.
Länsi lähti ruudulla ja Idän ässälle
Etelä tunnusti seiskalla. Ristisotilas
toiseen tikkiin tarkoitti, että peli oli
kotona.
Eräässä toisessa pöydässä Uuden
Seelannin Dr. Roy Kerr oli saman
tarjoussarjan jälkeen pelinviejä Argentiinaa vastaan. Kiwi oli vakuut-
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tunut siitä, että ruutuseiska ei estäisi
ruutukuppia joten hän uhrasi kuninkaansa ässän alle!
Tämä syötti oli Idälle tarpeeksi
houkutteleva, ja hän palautti ristisotamiehen ässälle. Kerr varasti
ristijatkon ja meni valtilla pöytään,
josta jatkoi herttakakkosella yhdeksikölle ja ässälle. Kun herttasotamies aikoinaan putosi rouvan alle,
molemmat käden ruutumenevät katosivat. Argentiinalaiset katsoivat
hölmistyneinä toisiaan kun tohtori
Kerr kirjoitti 420 reseptiinsä.
Hollantilaiset Hans Kreyns ja Bobby Slavenburg voittivat parikilpailun
maailmanmestaruuden 1960-luvulla
kotikentällään Amsterdamissa.
Parin nopea pelityyli olisi jopa
jättänyt pariyhdistelmän Jari Bäckström-Kauko Koistinen nuolemaan
näppejään. Myös näissä 1976 olympialaisissa maailmanmestarit pelasivat, mutta nyt vastakkain, sillä Slavenburg edusti Marokkoa.
Tässä jaossa Slavenburg avasi, kuten olemme jo tottuneet, 3♦ ja Kreynsiltä 3♠, johon Pohjoinen laittoi
pykälän päälle. Slavenburg ei ollut
lentänyt Rabat-Saléestä Rivieralle
passaamaan ja tarjosi miettimättä
5♣. Kreyns oli luultavasti tullut junalla Amsterdamista eikä hänkään
ollut matkustanut passaamaan, joten
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hän tarjosi 5♠. Länsi tarjosi 6♣, joka
jäi loppusitoumukseksi.
Peli meni yhtä vauhdikkaasti kuin
tarjoussarja; pata-aloitus varastettiin
kakkosella, ristisotamies, kuningas
ja ässä, ristihakku Idän kympille,
ruutuässä ja -rouva joka sai juosta,
ruutusotilas, -kuningas ja varkaus rouvalla ja valttia yhdeksikölle.
Ruututikkien ja herttaässän jälkeen
puolustukselle jäi yksi tikki mutta
slammi oli kotona!
En pelannut Slavenburgia ja hänen
marokkolaista partneriaan vastaan,
mutta satuin näkemään parin systeemilapun. Se oli lyhin, minkä olen
nähnyt missään bridgekilpailuissa:
1NT 19-20
2-bids strong
High card encouraging.
Siinä kaikki.(vrt. Ronald Backmanin Ratatasysteemi, Bridgelehti
3/2010 ss.10-11.)
Tanska sijoittui 45 maan turnauksessa hienosti sijalle 9. Steffen Steen
Møller ja Stig Werdelin esittivät seuraavassa jaossa loistavan puolustuksen, jossa ei kertaakaan saanut lipsahtaa vaikka esteitä oli monta.

N/NS

♠J53
♥742
♦A95
♣K952

♠K92
♥ J 10 9 8 5 3
♦763
♣A
♠Q864
N
♥6
W
E
♦ Q J 10 8 4
S
♣Q83
♠ A 10 7
♥AKQ
♦K2
♣ J 10 7 6 4

Etelä avasi 1NT ja joutui yliviennin
jälkeen pelaamaan 4♥. Møller kehitti valttilähdön (1 este ylitetty), jonka
jälkeen pelinviejä matkusti ristillä
pöytään ja pelasi ruutua 3,10, K ja
A.
Valttijatkon (2 este) jälkeen ristikupilla pöytään ja ruutukuusi. Werdelin pelasi pienen (3 este) ja partnerilla oli toivottu ykdeksikkö joten hän
pääsi kiinni kääntämään kolmannen
valtin (4 ja helpoin este).
Pelinviejä, Turkin Kortay, pelasi
seuraavaksi ristisotamiehen ja Møller otti pitkän aikalisän. Avaajan
1NT (15-17) oli sisältänyt kolme
korkeinta herttaa, ristisotamiehen
ja ruutukuninkaan. Mukaan mahtui
vielä pataässä tai risti- ja patarouva.
Jälkimmäisessä tapauksessa ♣J piti
peittää, muuten pöydän viimeinen
ruutu lentäisi. Jos taas ♣Q oli partnerilla kolmantena, niin kuninkaan
pelaaminen olisi puolustuksen itsetuhoa. Lopulta (5 este) juutti (ei
juntti) pelasi pienen ja peliin tuli hyvin ansaittu pieti.
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40 pöydässä
pelattiin herttasitoumusta ja muissa 39:ssä pelinviejä oli saanut 10 tikkiä. Oli kuitenkin
lähellä, että Suomi-Espanja ottelussa
luku olisi pudonnut 38:aan.
Meidän onneksemme Jouko Paganus oli Etelänä pelinviejänä 4 hertassa ja hän pelasti Suomelle tasabrikan. Myös hän sai valttilähdön, meni

ristiässällä pöytään ja jatkoi ruutua.
Itä tunnusti rouvalla ja Jouko laistoi! Nyt caballerojen oli tyytyminen
kolmeen tikkiin, koska he eivät pystyneet estämään ruutukuppia Etelän
käteen.
		

Suomen Bridgeliitto Ry:n myynnissä

SBL:n viralliset pelikortit

SBL:n viralliset pelikortit ovat valmistuneet. Kortit on tilattu Ruotsista ja ne
ovat erittäin laadukkaat. Viralliset pelikortit ovat myös duplimate - yhteensopivia.
Viralliset SBL:n pelikortit sopivat erityisen hyvin bridgen peluuseen. Ne ovat
täysin symmetriset ja näin täyttävät kilpa-bridgen vaatimukset. Lisäksi kortit
tuovat hyvin esille lajiamme ja toki sopivat erinomaisesti myös lahjaksi.
Pelikorttien hinta on 3,5 €/kpl. Yksittäisiä pakkoja voi ostaa Bridge Areenalta.
SBL:n jäsenkerhoille pelikortteja myydään tukkuerissä 2,5 €/kpl hintaan.

Suomen Bridgeliitto Ry kehottaa kaikkia jäseniään
hankkimaan SBL:n pelikortit!
14
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Ideer i sangbudgivningen
Heinz Guhtwert

Det finns många olika varianter för
svarshanden till en sangöppnare att
använda sig och vi skall titta närmare på några av dessa. Förutsättningen
är 15–17 sang, Stayman och överföringar. Principerna fungerar även vid
andra sanggränser.
Budgivning utan högfärg för SH
Vi har tidigare i Bridgelehti tittat på
hur svarshanden kan bjuda med en
eller båda högfärgerna. När er partner inleder med 1 sang och ni har:
♠ x  ♥ x x x  ♦ x x x  ♣ D Kn x x x x
Ni vill gärna kunna lägga av i 3
klöver — ett kontrakt som oftast är
bättre än att spela 1 sang. Korten kan
till exempel vara dessa:
♠Exxx
♥Exx
♦Kxx
♣Kxx

♠x
♥xxx
♦xxx
♣ D Kn x x x x

I sang kommer det att gå riktigt
dåligt, medan 3 klöver mycket väl
kan ordna sig om lågfärgerna uppför
sig.
Den klassiska konventionen som

löser de flesta problemen är 2 spader
som lågfärgsfråga. Öppningshanden
svarar 3 klöver med längre klöver
än ruter och i annat fall bjuder han
2 sang. Lägg märke till att ÖH aldrig
kan bjuda 3 ruter. Orsaken till det är
att SH kan väl ha en avläggningshand
i klöver som i vårt exempel ovan. Då
skulle budgivningen gå:
SYD VÄST
1 NT
pass 2 NT
pass pass

NORD ÖST
pass 2 ♠
pass 3 ♣
pass

Eftersom ni som svarshand får reda
på er partners lågfärgslängder kan ni
även använda 2 spader på en svag
hand med båda lågfärgerna:
♠ x  ♥ x x  ♦ D x x x x  ♣ K x x x x
Ni bjuder 2 spader och skulle er
partner bjuda 3 klöver, som visar
längre klöver än ruter, passar ni. Får
ni istället 2 sang som visar lika längd
i lågfärgerna eller längre ruter blir
det lågiskt att lägga av i 3 ruter.
Därmed kan vi konstatera, ett svarshandens 3 i lågfärg alltid är svagt
efter att ha inlett med 2 spader. Några exempel på svarshänder:
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♠ x x  ♥ x  ♦ E x x x x x  ♣ Kn x x x
SYD VÄST
1 NT
pass 3 ♣
pass pass

NORD ÖST
pass 2 ♠
pass 3 ♦
pass

Förvisso kan tänkas att ÖH har fyra
eller fem klöver, men kan också ha
2–3 eller 3–4 i lågfärgerna. Därför är
3 ruter troligen det bästa kontraktet.
♠ x x  ♥ x x x x   ♦ x  ♣ K x x x x x
SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 2♠
pass 3 ♣
pass runt
Trots att ni har en 4-korts högfärg
kan ni inte fråga 2 klöver, eftersom
ni är för svag. Skulle partnern svara
2 ruter eller 2 spader på Stayman har
ni allvarliga problem. Därför är det
bättre att lägga av i 3 klöver. Så ni
har ganska enkelt löst alla avläggningshänder med en eller båda lågfärgerna.

♠ A K Kn x
♥ K Kn x
♦KDxx
♣xx

♠xx
♥Dx
♦xxx
♣KDxxxx

SYD VÄST NORD ÖST
1 NT pass 3 ♣
pass pass pass
Trots att sangöppnaren har maximala 17 hp bör han inte acceptera
inviten. Skälet är att klöveranpassningen är den sämsta tänkbara och
möjligheten att få ihop nio stick i
sang utanför klövern är dålig. Är öppningshanden svagare, men har fin
anpassning, kommer 3 sang att vara
spelbart:
♠AKx
♥ Kn 10 x x
♦Exx
♣Exx

♠xx
♥Dx
♦xxx
♣KDxxxx

SYD VÄST NORD ÖST
1 NT pass 3 ♣
pass 3 NT pass runt

Vad gör ni med en invithand?
Invitbud utan högfärg med en jämn
hand som denna:

Med sex klöverstick och tre stick i
sidofärgerna är det enkelt att räkna
till nio.

♠ K x x  ♥ x x  ♦ D x x x   ♣ E x x x

Vi har problem med obalancerade invithänder som innehåller båda
lågfärgerna. Händer som dessa är
svårbjudna:

höjer ni naturligtvis till 2 sang.
Skulle ni ha minst en 6-korts lågfärg föreslår jag ett hopp till 3 i lågfärg:

♠ x  ♥ x x  ♦ E D x x x  ♣ D x x x x
eller
♠ x x x  ♥ x  ♦ K D x x  ♣ K x x x x
Det vanliga är att helt enkelt antingen invitera med 2 sang eller bes-
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tämma sig för att bjuda utgång och
kunna visa sin fördelning.
Därmed är det dags att titta på hur
svarshanden kan bjuda när han har
styrka för minst utgång.
Svarshanden vill kräva till utgång
Om svarshanden inte har en singelton kommer han normalt att höja till
utgång (3 NT) Det gör han till exempel med dessa händer:
♠ x x  ♥ K x x  ♦ E Kn x x x x  ♣ D x
eller
♠ E x  ♥ x x  ♦ K x x x  ♣ K Kn x x x
Någon gång kommer det att vara
bättre att spela 5 i lågfärg, men det
är svårt att hitta dit. Skulle handen
däremot vara ännu starkare:
♠ x x  ♥ E x  ♦ E D x x x  ♣ K x x x
vore det ju illa att komma i 3 sang
mitt emot:
♠ Kn x  ♥ K D x x  ♦ K x x x  ♣ E D x

eftersom 5 ruter är i det närmaste
vattentätt. Det kan ni hitta på följande sätt:
♠ Kn x
♥KDxx
♦Kxxx
♣EDx

♠xx
♥Ex
♦EDxxx
♣Kxxx

SYD VÄST NORD ÖST
pass 1 NT pass 2 ♠
pass 2 NT pass 3 NT
pass 4 ♦
pass 4 ♥
pass 5 ♣
pass 5 ♦
pass pass pass
När svarshanden går via lågfärgsfrågan 2 spader och följer upp med
3 sang berättar han om 2–2 i högfärgerna och dryg utgångsstyrka. Med
en klen spader blir Västs naturliga
reaktion att sikta mot ett färgkontrakt. Efter ett par kontrollbud landar
man i den bästä utgången. Svarshanden lovar inte båda lågfärgerna utan
skulle gärna ha en 6-korts lågfärg:
♠ Kn x
♥KDxx
♦Kxxx
♣EDx
SYD
pass
pass
pass
pass

VÄST
1 NT
2 NT
4♦
pass

♠xx
♥Ex
♦EDx
♣Kxxxxx
NORD
pass
pass
pass
pass

ÖST
2♠
3 NT
5♣

När svarshanden bjuder den andra
lågfärgen är det alltså inget kontrollbjud utan visar fördelningen. På
nytt har vårt fina system slagit till
och vi har hamnat rätt.
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Om SH har en kort högfärg kan han
visa den efter lågfärgsfrågan 2 spader genom att bjuda sin kortfärg.
♠ K D 10
♥Dxxx
♦Kxx
♣EDx
SYD
pass
pass
pass

VÄST
1 NT
3♣
3 NT

♠x
♥Kxx
♦EDxxx
♣ K Kn x x
NORD ÖST
pass 2 ♠
pass 3 ♠
pass runt

Efter att ÖH visat längre klöver än
ruter berättar SH om sin korta spader. Med bra spaderhåll bjuder ÖH
förstås 3 sang.
Men nästa gång är situationen en
annan:
♠xxx
♥EDx
♦ K Kn x
♣EDxx
SYD
pass
pass
pass
pass
pass

VÄST
1 NT
3♣
4♣
4 NT
6♣

♠x
♥Kxx
♦EDxxx
♣ K Kn x x
NORD ÖST
pass 2 ♠
pass 3 ♠
pass 4 ♥
pass 5 ♥
pass runt

na kunde ha sett ut så här:
♠xxx
♥EDx
♦ K Kn x
♣EDxx

Precis som i exemplet tidigare är
lågfärgsbud från svarshanden naturliga. När han svarar 2 spader på 1
sang lovar han inte båda lågfärgerna.
Med slamambitioner inleder svarshanden med 2 spader och kan följa upp med att visa en eventuell
kortfärg. Om han inte har kortfärg
kan han bjuda 4 i lågfärg för att visa
4-korts färg och 5 kort i andra lågfärgen (som i Smolen) eller hoppa
till 4 sang som kvantitativt med 4–4
i lågfärgerna.
Exempel:
♠ E x  ♥ K x  ♦ E x x x x  ♣ K Kn x x
och
♠ E x  ♥ K x x  ♦ K D x x  ♣ K Kn x x
SYD VÄST NORD ÖST
pass 1 NT pass 2 ♠
pass 2 NT/3 ♣ pass 4 NT

Med perfekt anpassning i spader
slaminviterar Väst med 4 klöver.
När Öst visar extravärden med kontrollbudet 4 hjärter frågar Väst med
4 sang. Efter svaret två nyckelkort
utan trumfdamen enligt Roman Key
Card Blackwood blir 6 klöver logiskt. Varför kontrollbjöd inte Öst 4
ruter? Svaret är att det hela lika gär-
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♠x
♥Kxx
♦EDxxxx
♣ K Kn x
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Tampereen Bridgekerho ry
60-vuotisjuhlakilpailut
Tampereen Bridgekerho ry täyttää 24.10.2010
kunniakkaat 60 vuotta.
Juhlimme kerhon pitkää ikää koko MP-kilpailuviikonlopun 22.-24.10. Kohokohtana on lauantain
juhlabarometri ravintola Ziberiassa Tampereen keskustassa.
Toivotamme kaikki vanhat ja uudet bridgeystävät
lämpimästi tervetulleeksi mukaan juhlimaan.

Ohjelma:
PE 22.10
LA 23.10
SU 24.10
Pelipaikat:

18:00 MP-mixed, KALAX
15€
11:00 MP-Juhlabarometri, ZIBERIA 15€
10:00 MP-joukkis, KALAX
15€
Kalax: Kuntokatu 5
Ziberia: Itäinenkatu 9, (Finlaysonin alue)
Kilpailunjohtaja: Kati Sandström 040-5265611
Ilmoittautumiset Bilboon
Lisätietoja:
Paavo Syrjänen P. 040 - 731 2929 @ :paavo.syrjanen@elisanet.ﬁ

Tervetuloa
BRIDGELEHTI 4/10
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SM-JOUKKUEFINAALI 2010
Kauko Koistinen

KIERROS 1
VPs
IMPs ½-aika
Manni - Kuokkanen		
11/19 39-58 17-36
Puurtinen - Utter		
19/11 46-26 8-20
Andorra - Koistinen		
19/11 65-46 24-32
Toivonen - Jussila		
10/20 22-48 5-19
Vain Kuokkasen joukkue onnistuu
säilyttämään puoliaikajohtonsa loppuun asti. Kolmessa muussa ottelussa puoliaikajohto muuttuu selkeäksi tappioksi. Kisojen ensimmäinen
jako ei ollut mikään tylsä osamerkintätaistelu!
JAKO 1
N/♠ 9653
♥ A842
♦ 9763
♣K

♠ QJ842
♥ 10
♦ AKQJ1082
♣♠N
♥ QJ7653
W
E
♦5
S
♣ J108742
♠ AK107
♥ K9
♦4
♣ AQ9653

Jaossa oli kerran päädytty seitsemään pataan, johon pelinviejän huonoksi onneksi itä keksi herttalähdön.
Kahdessa pöydässä tyydyttiin rauhallisesti patatäyspeliin, kun taas
neljä kertaa loppusitoumus oli pik-
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kuslammi padassa. Mikko Toivonen
ja Seppo Niemi päätyivät kuuteen
ruutuun vastustajien häiritessä hertan kanssa korkealla tasolla. Tämäkin sitoumus menisi kotiin useimpia
puolustajia vastaan, mutta Vesa Leskelä keksi idän korteista herttasotamieslähdön! Jussi Tamminen voitti
tikin ässällä ja luki tilanteen oikein
antamalla toiseen tikkiin patavarkauden partnerilleen.
KIERROS 2			
VPs
IMPs ½-aika
Utter - Manni			
21/9 59-32 14-16
Kuokkanen - Koistinen
13/17 34-46 8-21
Puurtinen - Toivonen		
8/22 14-48 9-26
Jussila - Andorra		
8/22 26-61 12-27
Andorra ottaa jo toisen suurinumeroisen voiton ja saa selvän pesäeron
muihin nähden sarjataulukossa. Toisen puoliajan ensimmäisessä jaossa
oltiin jokaisessa pöydässä päädytty
kolmeen sangiin. Neljä pelinviejää
onnistui tehtävässään kun taas neljä
kertaa puolustus veti pitemmän korren.

BRIDGELEHTI 4/10

JAKO 31
S/N-S

♠ AJ82
♥ K9642
♦ 1052
♣Q
W

N
S

JAKO 31
S/N-S

E

♠ K104
♥ A5
♦ AK4
♣ A10743
Länsi aloittaa ruuturouvalla. Miten
suunnittelisit pelinviennin?
Ensimmäiseksi mieleentuleva linja
on voittaa lähtö ja antaa patakympin
kiertää. Padassa on maski kahteen
suuntaan ja pelinviejä mieluummin
haluaisi maskata rouvaa idältä, mutta huonot yhteydet pöytään estävät
tämän. Entäpä miten olisi ristiä kohti
rouvaa toiseen tikkiin? Jos länsi voittaa kuninkaalla tikin, on hän samalla
kiinni-istutettu ja vain herttajatko ei
anna pelinviejälle ylimääräistä tikkiä. Miten jatkaisit, jos pelasit ristiä
toiseen tikkiin lännen kuninkaalle ja
tämä kääntää herttakympin seuraavaksi?
Herttakymppi vaikuttaa siltä, että
lännellä olisi lyhyt hertta, jolloin kotipeli voisi järjestyä istuttamalla länsi kiinni ruudulla lyömään lopussa
ristiä pelinviejän A10-haarukkaan.
Koko jako:

♠ 963
♥ 107
♦ QJ96
♣ KJ95

♠ AJ82
♥ K9642
♦ 1052
♣Q
♠ Q75
N
♥ QJ83
W
E
♦ 873
S
♣ 862
♠ K104
♥ A5
♦ AK4
♣ A10743

Lännen herttajatko voitetaan käteen
ässällä, minkä jälkeen patakymppi
juoksee idän rouvalle. Ruutujatko
voitetaan kuninkaalla, pelinviejä
eliminoi ylävärit ja istuttaa lopuksi
lännen kiinni ruudulla. Jos pelinviejä maskasi pataa toiseen tikkiin, on
tehtävä paljon vaikeampi. Taaskin
ruutujatko pitää voittaa kuninkaalla ja ylävärien eliminoinnin jälkeen
länsi lyödään kiinni ruudulla. Jos
länsi kääntää ristikuninkaan, saa hän
tällä tikin ja pakotetun ristijatkon
jälkeen pelinviejällä on yhdeksän
tikkiä. Lännen pitääkin osata kääntää
pieni risti kuninkaan sijasta. Pöydän
rouva saa tikin, mutta ristiässä happanee pelinviejän käteen ja itä ottaa
pietin herttatikeillään.
KIERROS 3			
Vps
IMPs ½aika
Manni - Koistinen		
0/25 20-105 7-50
Utter - Toivonen		
11/19 13-34 12-17
Kuokkanen - Jussila		
22/8 53-18 17-15
Andorra - Puurtinen		
18/11½ 55-39 20-23
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Andorran voittokululle ei näytä
löytyvän pysäyttäjää! Koistinenkin
ymmärtää, että on syytä alkaa voittaa otteluita, jos mielii mestaruustaistoon. Ottelusta Mannia vastaan
olisi kuitenkin kannattanut säästää
muutama voittobrikka tuleviin koitoksiin. Siirrypä seuraavaksi lännen
tuoliin ja puolustustehtävän eteen.
JAKO 15
S/N-S
♠ J7653
♥ Q95
♦ J875
♣5

♠♥ K104
♦ Q963
♣ AKJ1043
W

N
S

E

Etelä avasi yhdellä hertalla, pohjoiselta kaksi ristiä, idältä kaksi pataa,
minkä jälkeen etelä päätyy pelaamaan kuutta herttaa. Aloitat pienellä
padalla, ruutusakaus, rouva ja ässä.
Pelinviejä pelaa ristiseiskan ässälle
partnerin tunnustaessa kakkosella ja
palaa käteensä herttaässällä partnerin tunnustaessa sotamiehellä. Seuraavaksi pelinviejä pelaa kädestään
ristikahdeksikon. Miten puolustat?
Varastatko vai et? Ja jos varastat,
niin mitä seuraavaan tikkiin?
Pelinviejän pelitavan ja partnerin
ristikakkosen perusteella on hyvin
luultavaa, että idällä on rouva neljäntenä ristissä. Padassa partnerilla
lienee KQxxxx, joten ruutuun jää
kaksi korttia. Jos ruutuässä on idällä, ei pelinviejällä ole mitään mahdollisuuksia. Jos taas pelinviejällä
on molemmat ruutukuvat, on slammi aina kotona. Oletetaan siis, että
partnerilla on ruutukuningas. Jos
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varastat ristin neljännessä tikissä,
varastat pelinviejän menevän ja teet
sen vielä valttitikin kustannuksella.
Ja tätähän jokainen jatkokurssikirja
kehottaa välttämään. Mitä tapahtuu,
kun sakaat padan neljänteen tikkiin?
Koko jako:
JAKO 15
S/N-S
♠ J7653
♥ Q95
♦ J875
♣5

♠♥ K104
♦ Q963
♣ AKJ1043
♠ KQ10842
N
♥J
W
E
♦
K2
S
♣ Q962
♠ A9
♥ A87632
♦ A104
♣ 87

Pelinviejä ottaa tikin ristikuninkaalla ja jatkaa pöydästä sotamiehellä. Ei
ole merkitystä, peittääkö itä rouvalla vai ei. Jos peittää, etelä varastaa,
länsi voi varastaa yli, mutta pöydän
ristiväri on kasvanut ja valttivärissä
on pelinviejän yhteys pöytään.
Lännen pitääkin varastaa toinen
ristikierros sekä jatkaa pataa seuraavaksi. Pöytä joutuu varastamaan
eikä tämän jälkeen pelinviejä pysty
samaan aikaan sekä poistamaan lännen viimeistä valttia että hyödyntämään pöydän ristiväriä.
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KIERROS 4			
Vps
IMPs ½aika
Toivonen - Manni		
17/12½ 56-45 40-11
Koistinen - Jussila		
9/20½ 43-73 35-25
Utter - Andorra		
25/0 89-9 52-3
Puurtinen - Kuokkanen
18/12 52-37 27-19
Pitkän päivän rasittavuus näkyy
puolen ottelupisteen rangaistuksissa hitaasta pelistä. Sarjataulukko on
tässä vaiheessa vielä hyvin tasainen,
kun seitsemän ensimmäistä joukkuetta mahtuu kahdentoista ottelupisteen sisään. Vain Mannin joukkueen
tehtävä nousta mitalitaistoon näyttää
lopullisesti menneen.
Tilanne ensimmäisen päivän
jälkeen:
1 UTTER		
68
1 TOIVONEN
68
3 KUOKKANEN
66
4 KOISTINEN
62
5 ANDORRA		
59
6 JUSSILA 		
56½
6 PUURTINEN
56½
8 MANNI		
32½
KIERROS 5			
Vps
IMPs ½aika
Manni - Jussila		
13/17 41-51 18-19
Toivonen - Andorra		
25/5 58-8 46-1
Koistinen - Puurtinen		
24/6 55-11 29-2
Kuokkanen - Utter		
12/18 37-53 8-30

Toinen kilpailupäivä alkaa Andorralta lähes yhtä huonosti kuin edellinen päättyi ja alun selkeä kärkipaikka vaihtuu kuudenteen sijaan.
Toivonen, Koistinen ja Utter ottavat
pienen irtioton muusta ryhmästä
suurinumeroisten voittojensa ansiosta. Sue Bäckströmin hyvä pelinvienti sangitäyspelissä tuotti Utterin
joukkueelle 12 IMP:tä ensimmäisellä puoliajalla.
JAKO 7
S/ALL
♠ QJ963
♥Q
♦ A74
♣ AQ63

♠ 542
♥ AJ532
♦ QJ9
♣ 105
♠A
N
♥ K10976
W
E
♦ K83
S
♣ 9842
♠ K1087
♥ 84
♦ 10652
♣ KJ7

Petri Ukkonen aloitti ruuturouvalla
ja jatkoi väriä Suen voittaessa toisen
tikin käteensä. Herttarouvan Petri
otti heti ässällä, mikä hieman helpotti pelinviejän tehtävää. Jos hän olisi
laistanut, olisi Sue ottanut yli pöydän
kuninkaalla toivoen, että herttakahdeksikko olisi korkeintaan kolmantena. Herttaässän jälkeen Petri jatkoi
lisää ruutua pöydän kuninkaalle ja
Sue kasvatti herttavärinsä. Seuraavaksi pöytä lyötiin kiinni pataässällä
ja nythän pelinviejällä on kahdeksan
tikkiä valmiina; pata, kolme herttaa,
kaksi ruutua ja kaksi ristiä (maskin
avulla). Yhdeksäs voitaisiin kasvattaa jommasta kummasta mustasta
väristä, mutta tätä ennen puolustus
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ehtii ottaa viisi tikkiä ja pietin. Mutta kun Sue jatkoi pöydän hertoilla,
tunsi Timo Halttunen olonsa tukalaksi viimeistä herttaa pelattaessa.
Hänellä oli varaa sakata kaksi pataa,
mutta mistä kortista luopua viidennelle hertalle? Mustan kortin sakaaminen johtaisi yhteen ylitikkiin,
minkä vuoksi hän joutui luopumaan
kasvaneesta vahvasta ruudusta. Mutta tämän jälkeen Sue maskasi ristiä
ja kasvatti kotipelitikin padasta.
KIERROS 6			
Vps
IMPs ½aika
Andorra - Manni		
14/16 25-31 18-25
Jussila - Puurtinen		
17/13 38-27 26-22
Toivonen - Kuokkanen
15/15 45-45 15-35
Utter - Koistinen 		
17/13 50-41 7-33		
Sarjataulukon neljä ensimmäistä
joukkuetta kohtaavat kahdessa kärkiottelussa. Toivonen tasoittaa ottelunsa oltuaan puoliajalla 20 IMP:tä
tappiolla. Utter laittaa vielä paremmaksi, kun hurjan loppukirinsä ansiosta muuttaa pahan puoliaikatappionsa niukaksi voitoksi Koistista
vastaan.
Ensimmäisen puoliajan mielenkiintoisin jako oli vain kerran kotiin
pelattu herttatäyspeli.
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JAKO 28
W/N-S
♠ AQJ
♥ K98
♦ Q52
♣ A653

♠ K63
♥ AQ75
♦ AJ10
♣ 1087
♠ 942
N
♥ J6432
W
E
♦ K3
S
♣ KQ4
♠ 10875
♥ 10
♦ 98764
♣ J92

Tällä kertaa kolme sangia on paras
täyspeli, kun etelä ei pääse koskaan
kiinni, minkä vuoksi pelinviejän ruutuväri on hyvin suojattu. Tähän täyspeliin oltiin päädytty neljä kertaa,
kerran tasan kotiin, kahdesti ylitikillä
ja kerran yhteen pietiin. Herttatäyspeliä pelattiin kolmessa pöydässä ja
vain yksi pari, Matti Niemi ja Jyri
Tamminen, onnistui saamaan tämän
sitoumuksen kotiin. Ruutuyhdeksikkölähtö kympille ja kuninkaalle
sekä valttia, kymppi, kuningas ja
ässä. Ristijatko pelinviejän kuvalle
ja lisää valttia, yhdeksikkö ja rouva.
Seuraava ristikääntö piti ottaa pöytään ässällä, ablokeerata herttakahdeksikko, tulla käteen ristikuvalla
ja poistaa pohjoisen viimeinen valtti
sotamiehellä. Lopuksi pataässällä
pöytään ja käden ruutumenevä päästiin sakaamaan pöydän viimeiselle
ristille. Tämän jälkeen pelinviejä antoi tikin patakuninkaalle, tasan kotipeli. Pohjoinen on ”Morton’s Fork”
-tilanteen edessä. Jos hän ei ota ruutuässällä tikkiä, pääsee pelinviejä
sakaamaan ruutumenevänsä ristille.
Jos taas hän jossain vaiheessa ottaa
ruutuässällä tikin, saa pelinviejä sa-
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kattua käden kaksi patameneväänsä.
Utter oli ennen kolmea viimeistä jakoa pahasti alla ottelussaan Koistista vastaan, mutta kaksi peräkkäistä
slammijakoa muutti tilanteen täysin.
JAKO 38
E/E-W
♠ 32
♥ 972
♦ Q875
♣ Q863

♠ K10964
♥4
♦ AJ643
♣ A5
♠ 87
N
♥ J108653
W
E
♦ K9
S
♣ 1074
♠ AQJ5
♥ AKQ
♦ 102
♣ KJ92

Länsi Pohjoinen
PöppönenKoistinen
			

Itä
Utter

Etelä
Nyberg

pass 2NT(1)
pass
3♥(2)
pass 3NT(3)
pass 4NT(4) pass
5♠(5)
pass
7♠
pass
pass
pass
		
(1) 20-22 ap.
(2) Viisi korttia pataa.
(3) Vähintään kolmen kortin tuki.
(4) RKCB.
(5) Kaksi avainkorttia sekä valttirouva.
Ruutumenevää ei voinut välttää,
yksi pieti ja 14 IMP:tä Utterin joukkueelle, kun vastinpöydässä oltiin
tyydytty pikkuslammiin. Kommentaattorit BBO-lähetyksessä kritisoivat suoraa hyppyäni isoslammiin ja
pitivät vastinpöydän sarjaa parempana, missä pohjoinen oli tarjonnut
viiteen pataan kuusi ristiä ja tyytynyt
kuuteen pataan etelän kuuden hertan

jälkeen. Kritiikki oli siinä mielessä
paikallaan, että suora hyppy seiskaan ei ole oikein, mutta vastinpöydän tapa pysähtyä pikkuslammiin ei
ollut myöskään RKCB:n periaatteiden mukainen. Kun neljän sangin
tarjoaja seuraavaksi tarjoaa uutta
väriä kuuden tasolla, kysyy tämä
kolmannen asteen kontrollia (rouva
tai dubbelton) värissä. Kysyjällä on
tyypillisimmillään sivuväri AKxxx
ja hän haluaa tietää onko tässä värissä menevää vai ei. Jos olisin neljän
sangin jälkeen jatkanut viidellä sangilla, kysyisi tämä kuninkaitten sijaintia, ei niitten lukumäärää. Tämä
ei kuitenkaan johtaisi mihinkään
kun vastaus olisi kuusi ristiä, kertoen kuninkaan värissä, eikä tämän
jälkeen olisi mitään tapaa selvittää
ruutukuninkaan sijaintia. Virheeni
oli tapahtunut kuitenkin hieman aikaisemmin. Kolmeen sangiin oikea
tarjous olisi neljä ristiä ja kun partneri kieltää ruutukontrollin neljällä
hertalla, olisi minunkin tyydyttävä
kuuteen pataan.
KIERROS 7			
Vps
IMPs ½aika
Manni - Puurtinen		
15/15 46-46 25-21
Andorra - Kuokkanen
10/20 32-54 26-22
Jussila - Utter			
16/14 53-45 43-33
Koistinen - Toivonen		
12/18 21-36 10-10
Toivonen voittaa lopulta mestaruuden selvällä erolla muihin nähden ja
pudottaa Koistisen mitaleilta voittamalla viimeisen ottelun 18/12. Puoli-
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ajalla näytti vielä siltä, ettei Kuokkasella olisi asiaa mitalitaistoon, mutta
hyvän loppukirinsä ansiosta joukkue
otti pronssin niukasti ennen Koistista. Mestarijoukkueen pelaajista vain
kapteeni Mikko Toivoselle finaalivoitto oli ensimmäinen. Johan Linden ja Christer Englund olivat mukana voittajajoukkueessa 1969, yli
neljäkymmentä vuotta sitten! Myös
Martin Arlen ensimmäinen mestaruus on melko monen vuoden takaa,
v. 1973, tuolloinkin joukkuetoverina
Johan Linden. Mutta eipä tunnu vanhojen herrojen taidot ruostuvan vuosien saatossa! Onnittelut Suomen
mestareille vuosimallia 2010.

Kultaa vuonna 2010, joukkue
Toivonen. Onnea!
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LOPPUTULOKSET
1 TOIVONEN 		
126
Toivonen - Arle - Lindén - Niemi Paganus - Englund 		
2 UTTER 			
117
Utter - Pöppönen - Karhulahti Pekkinen - Bäckström - Bäckström
3 KUOKKANEN 		
113
Kuokkanen - Porkka - Halttunen Noponen - Simonsen - Ukkonen
4 KOISTINEN 		
111
Koistinen - Nyberg - Salomaa Viitasalo - Kiema - Juuri-Oja
5 JUSSILA
		
106½
Leskelä - Niemi Tamminen - Tamminen 		
6 PUURTINEN 		
90½
Järvinen - Leikola - Koivisto Puurtinen - Sundsten - Uskali
7 ANDORRA 		
88
Honkavuori - Honkavuori - Rimon
- Laakso - Stubb - Pesonen
8 MANNI 			
6½
Manni - Laine - Aro - Sirkiä Turunen - Saarivuori 			
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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 ♠ 84 ♥ AKQ754 ♦ QJ4 ♣ 73.
Kaikki vaarattomassa, olet etelä, jakajana
avausvuorolla. Mitä tarjoat?
Yksi hertta. Kädessä on juuri riittävästi
voimaa yhden tason avaukseen. Jos ruutukuvasi vaihdettaisiin pieniksi ruutukorteiksi, olisi oikea avaus kaksi herttaa, joka
lupaisi alle avauskäden voiman ja kuusi
korttia herttaa. Länsi tarjoaa väliin kaksi
pataa, pohjoinen tarjoaa kolme ristiä ja itä
passaa. Mitä nyt tarjoat?
Kolme herttaa. Älä edes harkitse passaamista! Kun vastaaja tarjoaa ensimmäisellä
kierroksella omaa väriä, on tämä kierrosvaatimus eikä avaaja saa passata vaikka
hänellä olisi aivan minimikäsi. Vastaajalla
saattaa olla voimaa vaikkapa niin paljon,
että saattaisitte saada jopa slammin kotiin. Toisella vuorolla avaajan tulee kertoa jakautumansa ja voimansa sopivalla
tarjouksella. Tasaisella kädellä (ja pidolla
vastustajan värissä), esim. kädellä
♠ K84 ♥ AQ754 ♦ QJ4 ♣ 73
olisi oikein tarjota kolme sangia. Kaksivärikädellä, esim.
♠ 84 ♥ AQ754 ♦ KQJ4 ♣ 73
olisi oikea tarjous kolme ruutua, mikä kertoisi vähintään 5-4 jakautuman punaisissa
väreissä. Aktuellilla kädellä tarjotaan hert-

taa uudelleen, mikä kertoo vähintään kuuden kortin värin. Jos länsi olisi tarjonnut
vain yhden padan ja partneri kaksi ristiä,
olisi oikea tarjous kaksi herttaa, oma väri
uudestaan alimmalla tasolla, luvaten 1316 pistettä. Hyppy kolmeen herttaan lupaisi 17-19 pisteen käden. Mutta partnerin
tarjottua nyt kolme ristiä on kolme herttaa
alin taso, kertoen vain minimiavauskäden
voiman. Partneri korottaa kolme herttaa
nejään herttaan ja länsi aloittaa pataässällä.
		
		
		
		

♠ J102
♥ 96
♦ AK
♣ A108654
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ 84
♥ AKQ754
♦ QJ4
♣ 73

Kun pelataan valttisitoumusta, on hyvä
laskea montako menevää sinulla sitoumuksessasi on ja miten niitä voitaisiin
välttää. Sangipelissä on tavallisempaa
laskea montako tikkiä sinulla on ja miten
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niitä voitaisiin kasvattaa lisää. Montako
menevää voit laskea?
Kolme. Edellyttäen, että puolustajien
valtti on jakautunut tasan 3-2. Olet varmasti menettämässä kaksi patatikkiä ja
yhden ristitikin. Jos puolustajien valtti on
4-1 (tai 5-0) vinossa, voit varautua pietiin.
Toisen tikin länsi voittaa patakuninkaalla
ja kolmanteen tikkiin hän jatkaa patakolmosella, jonka itä varastaa herttasotamiehellä. Minkä kortin pelaat tähän tikkiin?
Ristikolmosen. Puolustus on mitä ilmeisimmin yrittämässä luoda itselleen valttitikkiä ”uppercutin” avulla. Jos varastat yli
sotamiehen kuvalla, kasvaa lännelle yksi
valttitikki, jos hänellä on kymppi kolmantena. Tällaisessa uppercut-tilanteessa ylivarkaus on yleensä väärin. Jos pelinviejällä on sivuväreissä menevä, kannattaa tämä
sakata pois ylikuppaamisen sijasta. Itä
jatkaa neljänteen tikkiin ristikuninkaalla,
jonka voitat pöytään ässällä. Mitä pelaat
seuraavaksi?
Valttia. Voisit varastaa ristiä käteen, mutta tämä ei ole viisasta. Jos pelinviejä pystyy ottamaan varkaustikkejä pöydän lyhyellä valtilla, kannattaa tämä tehdä ennen
kuin poistetaan puolustuksen valtit. Mutta
käden pitkään valttiin varkaustikkien ottaminen on hyvin harvoin oikein. Kuten
tässä tapauksessa. Kädessäsi on kuusi
valttitikkiä ja voit saada ne joko ottamalla
suoraan tai varastamalla ristejä. Ristivarkaudella pelinviejä vain riskeeraa sen, että
länsi pääsee varastamaan yli. Puolustuksen valttien poistamiseen kuluu kolme
kierrosta (lännellä oli kymppi kolmantena). Sinulle jää vielä kolme valttikorttia
käteesi. Otatako kolme seuraavaa tikkiä
näillä vahvoilla valttikorteillasi?
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Et. Ruutuvärisi on blokissa. Jos otat ensin
kaikki valtit ja sitten vasta kiinnität huomion ruutuväriin, et saa otettua kolmea sinulle kuuluvaa ruututikkiä. Oikein on ottaa ensin pöydän blokeeraavat ruutukuvat
ja varastaa risti käteen. Tämän jälkeen voit
nopeuttaa pelin kulkua levittämällä kortit
pöytään ja vaatimalla loppuja tikkejä.
Koko jako:
♠ J102
		
♥ 96
		
♦ AK
		
♣ A108654
♠ AKQ753
♠ 96
♥ 1082			 N
♥ J3
W
E
♦ 73			
♦ 1098652
S
♣ 92			
♣ KQJ
		
♠ 84
		
♥ AKQ754
		
♦ QJ4
		
♣ 73
Huomaa myös vastustajien hyvä puolustuspeli. Länsi pelasi kolmanteen tikkiin
pienen padan, joka herättää uneliaankin
partnerin varastamaan tämän tikin. Ja
myös itä teki hyvää työtä varastaessaan
sotamiehellä, joka olisi tuonut peliin pietin, jos pelinviejä olisi erehtynyt varastamaan yli tämän tikin. Ethän vain itse erehtynyt...?
Aiemmin tässä artikkelissa totesin, ettei
käden pitkään valttiin varastaminen ole
pääsääntöisesti viisasta. Mutta jos pelinviejä pystyy varastamaan kätensä meneviä
kortteja pöydän lyhyeen valttiin, on tämä
syytä tehdä ennen puolustuksen valttien
poistamista. Muutetaan yllä olevaa kättä
siten, että pelinviejän ruutukombinaatio
on hieman heikompi:
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♠ J102
♥ 96
♦ AK
♣ A108654
W

N
S

E

♠ 84
♥ AKQ754
♦ 984
♣ 73
Pelin kulku on sama kuin aiemmin. Itä
varastaa kolmannen patakierroksen herttasotamiehellä ja sakaat ristikolmosen tähän
tikkiin. Seuraavaan tikkiin itä jatkaa ruuturouvalla ja voitat tikin pöydän ässällä.
Minkä kortin pelaat seuraavaan tikkiin?
Ruutukuninkaan. Kädessäsi on yksi
ruutumenevä, josta pitäisi päästä eroon

jollain tavalla. Ainoa tapa välttää yksi
ruutumenevä on varastaa käden kolmas
ruutuhakku pöytään. Tämän vuoksi etelällä ei ole varaa ensin poistaa puolustuksen
valtteja. Jatkat seuraavaksi valttia ässälle,
varastat ruudun, otat ristiässän ja varastat
ristin sekä poistat puolustuksen loput valtit.
Koko jako:
♠ J102
♥ 96
♦ AK
♣ A108654
♠ AKQ753
♠ 96
N
♥ 1082
♥ J3
W
E
♦ 73
♦
QJ10652
S
♣ 92
♣ KQJ
♠ 84
♥ AKQ754
♦ 984
♣ 73
Itä olisi voinut puolustaa paremmin palauttamalla valtin neljänteen tikkiin. Tutkailepa asiaa itse!

Gunnars snapshörna
Gunnar Almark från Ekenäs bridgeklubb har under årens lopp
skrivit en mängd bridgerelaterade snapsvisor.
6. Given delar, partnern felar
(G. Almark. Mel:Blinka lilla stjärna där.....).
Given delar korten ut.
Partnern felar som förut.
Ingen hemgång, -bara bet.
Men en snapssång, -alla vet
vid vårt bord, den giver tröst.
Skål för Nord, Syd, Väst och Öst.
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10.4. Järviseudun MP-Parikilpailu
14 paria
% MP
1. Clas Nyberg - Johan Blomqvist 		 60 1.5
2. Kari Patana - Jorma Luoma-aho		 58 0.9
3. Markku Männikkö-Juhani Kauppinen 		 56 0.6
4. Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen 56 0.4
10.4. Järviseudun IMP-Parikilpailu
10 paria
p. MP
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
176 1.1
2 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 146 0.6
3 Clas Nyberg - Johan Blomqvist 128 0.3
10.4. Lahden BK MP-Parikilpailu
10 paria
% MP
1 Sue Bäckström-Jari Bäckström 58 1,1
2 Erkki Becker-Erkki Mäntynen 56 0,6
3 Kari Noponen-Timo Halttunen 54 0,3
11.4. Lahden BK IMP-Parikilpailu
8 paria
p. MP
1 Sue Bäckström-Jari Bäckström 120 1,0
2 Kari Koivula-Ranan Rimon		 27 0,5
16.4. H6, Turku MP-Mixed
10 paria
% MP
1 Seppo Laine-Kristina Fagerlund 60 1.1
2 Kari Koistinen - Armi Koistinen		 56 0.6
3 Marianna Kultalahti-Jarmo Laakso		 55 0.3
17.4. H6, Turku MP-Parikilpailu
16 paria
% MP
1 Arvo Priimägi - Jarmo Laakso 59 1.7
2 Asko Suoranta - Pasi Lehmus
59 1.0
3 Pekka Uskali - Kaj Sundsten
56 0.7
4 Ossi Laakso - Jaakko Grundström 53 0.5
18.4. H6, Turku MP-BAM-joukkuekilp.
4 joukkuetta
p. MP
1. LAHJATTOMAT
48 1.0
Kaj Sundsten,Pekka Uskali,
Kalervo Aro, Mauri Sirkiä
19.4. Huhtisimultaani 10 parasta
108 paria
% MP
1 Hans Schwencke-Teodor Velkov 70 2.0
2 Ari Kyllönen-Marko Rinkinen 68 1.5
3 Olavi Tervonen-Jussi Selinheimo 65 1.3
4 Jukka Tuononen-Yrjö Tenkanen 64 1.0
4 Heikki Malkki-Jorma Kiljunen 64 1.0
6 Marko Jaakola-Aku Nieminen 62 0.8
7 John-Erik Eklund-Bo-Erik Hermans 61 0.7
8 Aulis Koikkalainen-Janne Tauriainen61 0.6
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9 Antero Keskiväli-Markku Yrjönen 61 0.6
10 Timo Sairanen-Ari Sippola
61 0.5
23.4. Pohjoiskalotin Warm Up IMP
14 paria
p. MP
1 Leif Rångevall-Britt-Marie Jakobson2501.2
2 Pekka Heikkilä-Arto Peuraniemi 		213 0.7
3 Olli Säynäjäkangas-Ari Pöppönen		127 0.5
4 Lasse Utter - Osmo Haljoki 		 86 0.3
24.4. Pohjoiskalotin Mestaruus MP-parik.
30 paria
% MP
1 Thor-Erik Hoftaniska-Alf Helge Jensen 59 4.2
2 Pauli Nieminen-Osmo Haljoki 		 59 2.3
3 Ari Pöppönen-Lasse Utter 		 57 1.5
4 Mika Suopajärvi-Janne Vesterinen 57 1.1
5 Niilo Nykänen-Sampo Vuolio 		 56 0.6
6 Britt-Marie Jakobson-Leif Rångevall 55 0.5
7 Bernhard Iversen-Gudmund Øien 53 0.3
8 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk 52 0.2
23.4. B-55 MP-mixed
19 paria
% MP
1 Hannu Ojanen-Paula Nurmi
61 2,0
2 Vesa Leskelä-Kirsi Virtanen
60 1,1
3 Johan Lindén-Christina Hertzman 57 0,8
4 David Farkas-Memme Aranko 57 0,5
5 Ilkka Kanko-Irma Kanko
56 0,3
24.4. B-55 Rally tasoituskilpailu
34 paria
% MP
1 Varpu Honkakoski-Matti Kankaanpää 68 3.1
2 Veli-Pekka Lukka-Jyrki Happonen 66 1.6
3 JarmoRäty-Pirjo Räty
62 1.0
4 Aavo Heinlo-Lyydia Heinlo
61 0.7
5 Kaj Sundsten-Matti Parkkinen 61 0.5
6 Tero Topra-Nina Järveläinen
60 0.3
7 Kirsi Vesterinen-Juha Saarikoski 60		 0.2
8 Hulda Ahonen-Pia Nurmi
59 0.2
9 Vesa Fagerlund-Antti Aimala
59 0.1
24.4. B-55 (Rally) MP-parik.
34 paria
% MP
1 Aavo Heinlo-Lyydia Heinlo
61 3.1
2 Hulda Ahonen-Pia Nurmi
59 1.6
3 Osmo Parviainen-Hannu Ojanen 58 1.0
4 Varpu Honkakoski-Matti Kankaanpää 57 0.7
5 Juho Granström-Kari Patana
57 0.5
6 Veli-Pekka Lukka-Jyrki Happonen 56 0.3
7 Jussi Angervo-Matti Sihvola
56 0.2
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8 Ranan Rimon-Jarmo Laakso
55 0.2
9 Johan Lindstedt-Jari Bäckström 55 0.1
25.4. B-55 MP-IMP parik.
18 paria
p. MP
1 Juho Granström-Kari Patana
51 1,9
2 Vesa Leskelä-Jussi Tamminen 44 1,1
3 Esa Väliaho-Markku Pekkinen 36 0,7
4 Anni Mäkelä-Timo Mäkelä
31 0,5
5 Tiit Laanemäe-Maksim Karpov 25 0,3
1.5. Raimo Honkavuoren 80v kilpailu
26 paria
% MP
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 62 2.5
2 Ari Pakala - Ismo Rekola
61 1.4
3 Tuula ja Raimo Honkavuori
60 0.9
4 Johan Lindén - Osmo Parviainen 59		0.6
5 Paavo Leskelä - Raimo Raunto 57 0.4
6 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
54 0.2
7 Seija Lahtinen - Jussi Angervo 53 0.1
8.5. Puutalo Open, Salon BK
26 joukkuetta
p. MP
1 OLLIKKALA
170 6.8
Niemi - Toivonen - Arle - Lindén
2 OOSTENDE
164 2.1
Elsinen - Koistinen - Leskelä - Tamminen
3 KIPPARI
163		1.2
Kivipensas - Manni - Mäkelä - Sirkiä
4 BLONDI OOSTENDE
158 0.6
Ahonen - Tuomi - Suppula - Elsinen
5 UTTER
152 0.5
Uimonen - Utter - Koivula - Ollila
6 SPELMANS 2
149 0.3
Fabritius - Harjunen - Leskelä - Sihvola
7 ANDORRA
146 0.2
Rimon - Honkavuori - Stubb - Pesonen
8.5. Puutalo Open, alle 50 MP -Salon BK
20 joukkuetta
p. MP
1 RAPO
174 3.5
Mäenpää - Tallgren - Ruusunen - Lähteenmäki
2 AKKANELJÄS
163 1.2
Kaminen - Mäki - Bjurström - Koli
3 ZUMBA
159 0.6
Aalto - Isotalo - Juvonen - Kukkonen
4 NIKSU
158 0.3
Louhikoski - Johansson - Vapaa - Kaplitsnoi
5 VAARALLISET
149		0.3
Vaara - Pelttari - Aalto - Tallgren

14.5. Rauman BK, MP-mixed
19 paria
% MP
1 Timo Halttunen - Lea Seestelä 64		1.9
2 Kati Sandström-Markku Kanerva 63 1.1
3 Armi Koistinen-Kari Koistinen 58 0.8
4 Markku Riuttala-Tuula Aaltonen 58 0.5
5 Timo Pohjanoksa - Ritva Kalin 53 0.3
15.5. Rauman BK, MP-parikilpailu
19 paria
% MP
1 Mirja Mäntylä-Markku Lähteenoja 62 1.9
2 Matti Turunen - Jari Saarivuori 60		1.1
3 Marjatta Panhelainen-Tuula Aaltonen 59 0.8
4 Kalervo Aro-Timo Halttunen
55 0.5
5 Markku Kanerva-Jarmo Laakso 54 0.3
16.5. Rauman BK, MP-IMP parikilpailu
12 paria
p. MP
1 Kalervo Aro - Kaj Sundsten
307 1.3
2 Jari Saarivuori - Matti Turunen 296 0.8
3 Martti Mäkelä-Markku Pekkinen 166		0.5
25.5. Toukosimultaani 10 parasta
137 paria
% MP
1 Teuvo Kärnä-Hannu Isotalo		 68 2,0
2 Oula Wichmann-Ari Renvall		 68 1,5
3 Janne Tauriainen-Aulis Koikkalainen 67 1,3
4 Ilkka Uimonen-Markku Levomäki		 65 1,1
5 Hannu Kilpi-Matti Rantanen		 65 1,0
6 Olavi Tervonen-Jussi Selinheimo		 64 0,9
7 Ilkka ja Irma Kanko		 64 0,8
8 Timo Jalopaasi-Timo Tero		 63 0,7
9 Ilmo Jäppinen-Matti Laaksonen		 62 0,7
10 Ari Kyllönen-Arto Peuraniemi		 61 0,6
7.6. Kirkkonummen Bk MP-tukiparikilpailu
30 paria
p. MP
1 Seppo Niemi-Mikko Toivonen		 62 2.8
2 Joakim Fabritius-Johan Lindstedt		 61 1.2
2 Johan Lindén-Christina Hertzman		 61 1.2
4 Martti Korkeasalo-Eija Korkeasalo 59 0.6
5 Jouni Jomppanen-Kai Sandqvist		 58 0.4
6 Matti Sihvola-Paavo Leskelä		 57 0.3
7 Jukka Pesonen-Sakari Stubb		 56 0.2
8 Janne Kallunki-Kaarlo Ylinen		 56 0.1
10.6. Tammerbridge, MP-IMP parikilpailu
22 paria
p. MP
1 Mirja Mäntylä - Kari Koivisto 579 2.1
2 Paavo Syrjänen - Sari Pelttari
514 1.2
3 Markku Pekkinen - Lasse Utter 491 0.8
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4 Marko Jaakola - Matti Kauma 421 0.6
5 Lassi Rajala - Martti Metsälä
388 0.4
6 Meri Korhonen - Mikko Koli 372 0.2
11.6. Tammerbridge, MP-mixed parik.
18 paria
% MP
1 Mika Kiiskinen - Sari Kulmala 		 59		1.9
2 Hulda Ahonen - Jussi Tamminen 		 58		1.1
3 Päivi Hämäläinen-Hannu Luhtala 58 0.7
4 Jussi Pölkki - Taru Suppula
		 55 0.5
5 Kati Sandström - Markku Kanerva		 55 0.3
12.6. Tammerbridge, MP-mixed parik.
23 paria
% MP
1 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 62 2.3
2 Hulda Ahonen - Jussi Tamminen 57 1.3
3 Karri Kytömaa-Mattias Lindgren 56 0.9
4 Asko Riutta - Hannu Luhtala
54 0.6
5 Pasi Suominen - Milko Nuutila 53		0.4
6 Markku Kanerva - Jarmo Laakso 52 0.2
13.6. Tammerbridge, MP-joukkuekilpailu
12 joukkuetta
p. MP
1 DONKIT VIUHUU
114 2.3
Milko Nuutila - Petri Kuoppala
Vesa Paasivirta - Pasi Suominen
2 UNELMIEN PIINA
112 0.9
VesaFagerlund - Juho Granström
Anni Mäkelä - Pauli Nieminen
3 TYTÖT & POJAT      
107 0.4  
Sari Kulmala - Mirja Mäntylä
Harri Huotari - Mika Kiiskinen
15.6. Kulobridge MP-parikilpailu
17 paria
% MP
1 Jyrki Parkkinen-Hannu Ojanen 62 1.8
2 Mauri Saastamoinen-Markku Pekkinen59 1.1
3 Kaarlo Ylinen-Väinö Kelhä
56 0.7
4 Johan Lindén-Osmo Parviainen 53 0.5
5 Joakim Fabritius-Johan Lindstedt 52 0.3
16.6. B-55 MP-tukiparikilpailu
24 paria
% MP
1 Jarmo Kurko-Heikki Lehtinen 65 2.3
2 Osmo Parviainen-Hannu Ojanen 64 1.3
3 Jussi Angervo-Seppo Räsänen 61 0.8
4 Christina Hertzman-Seija Lahtinen 57 0.6
5 Juho Granström-Marianna Kultalahti 55 0.4
6 Seppo Niemi-Mikko Toivonen 54 0.2
16.6. Puijon Bridge, MP-IMP
9 paria
p. MP
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1 Lasse Utter-Ilkka Uimonen		 53 1,0
2 Toivo Tikkanen-Seppo Pursiainen 39 0,5
3 Markku Seppänen-Jarmo Siekkinen 23 0,2
17.6. Puijon Bridge, MP-mixed ja parik.
11 paria
% MP
1 Lasse Utter-Ilkka Uimonen
64 0,8
2 Janne Seppälä-Pekka Söderlin 64 0,4
4 Marjatta Panhelainen-Pertti Partanen 54 0,8
6 Toivo Tikkanen & Pirkko Ottela 49 0,3
18.6. Puijon Bridge, MP-parikilpailu
13 paria
% MP
1 Isto Kajonen-Heikki Roschier 59 1,3
2 Matti Laaksonen-Ilmo Jäppinen 57 0,8
3 Matti Hanski-Ismo Koponen
56 0,6
4 Osmo Parviainen-Risto Nokka 55 0,4
2.7. Kajaanin BK, MP-henkilökohtainen
28 pelaajaa
% MP
1 Tommi Metsämäki
65		1.3
2 Lasse Utter
65 0.7
3 Jani Tuhkanen
61 0.5
4 Ari Juopperi
59 0.3
5 Toivo Tikkanen
58 0.2
6 Osmo Haljoki
56 0.2
7 Janne Matero
56 0.1
3.7. Kajaanin BK, MP-parikilpailu
18 paria
% MP
1 Osmo Haljoki - Pauli Nieminen 67		1.9
2 Lasse Utter - Ari Pöppönen
59 1.1
3 Matti Tapaninen - Matti Niemi 58		0.7
4 Juha Luostarinen - Ari Juopperi 55 0.5
5 Toivo Tikkanen-Tuomo Tikkanen 53 0.3
4.7. Kajaanin BK, MP-IMP-parikilpailu
16 paria
p. MP
1 Timo Sairanen - Ari Kyllönen 59		1.5
2 Osmo Haljoki - Pauli Nieminen 49 0.9
3 Juha Luostarinen - Ari Juopperi 37		0.6
4 Pekka Heikkilä - Mika Suopajärvi 27 0.5
9.7. Lappeenrannan BK, swiss-IMPs
19 paria
p. MP
1 Juha Saarikoski-Tero Koivu
133 2,0
2 Guido Kobolt-Peeter Lond
126 		1,1
3 Sven Sester-Olavi Oja
119 0,8
4 Pasi Suominen-Tatu Heikkinen		114 0,5
10.7. Lappeenrannan BK, Rally tasoitusk.
19 paria		 % MP
1 Sven Sester- Olavi Oja (EE) 		 66 2,0
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2 Ari Juutistenaho-Antti Aimala 63 1,1
3 Ilkka Uimonen-Juha Saarikoski 61 0,8
4 Pirjo Räty-Jarmo Räty
61 0,5
5 Väinö Törnroos-P. Karkkulainen 59 0,3
10.7. Lappeenrannan BK, MP-parik.(rally)
19 paria		 % MP
1 Sven Sester-Olavi Oja
66 2,0
2 Ilkka Uimonen-Juha Saarikoski 59 1,1
3 Heikki Lehtinen-Jorma Seppänen 57 0,8
4 Oskari Koivu-Kauko Koistinen 55 0,5
5 Ari Juutistenaho-Antti Aimala 54 0,3
11.7. Lappeenrannan BK, MP-joukuek.
5 joukkuetta		 p. MP
1 Oskari 		 74 1,1
Anna Porkka & P. Karkkulainen
Oskari Koivu & Tero Koivu
2 Seppänen 		 72 0,3
Lasse Utter & Ilkka Uimonen
Markku Seppänen & Martti Seppänen
17.-18.7. Seinäjoen Bridgemaraton
8 paria		 p. MP
1. Markku Pekkinen – Lasse Utter		 60		1.5
2. Ari Pakala – Veijo Nikkanen		 53 0.8
3. Jonna Kaminen – Mikko koli		 53		0.2
23.7.-1.8.2010 Hangon viikko
Hanko Cup (kokonaiskilpailun 10 parasta)
47 paria
pist.
Matti Holmsten – Seppo Asikainen 238,85
Lasse Utter – Ari Pöppönen
233,85
Johan Linden – Osmo Parviainen 230,31
Mikko Toivonen – Pasi Kuokkanen 226,45
Johan Lindstedt – Joakim Fabritius 226,30
Anni Mäkelä – Marianna Kultalahti 226,15
Maria Nordgren – Per-Ivar Norberg 221,99
Lauri Kurki – Martti Mäkelä
219,81
Pia Erkkilä – Harry v.Haartman 216,28
Ari Juopperi – Timo Sairanen
214,70
Hanko Cup (session I-IV kolme parasta)
I sessio 46 paria
% MP
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
63 2.8
2 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 62 1.4
3 Pia Erkkilä - Harry v.Haartman 58 0.8
3 Ari Juopperi - Timo Sairanen
58 0.8
II sessio 48 paria
% MP
1 Lasse Utter - Ari Pöppönen
66 3.0
2 Veijo Lösönen - Arvo Priimägi 62 1.5

3 Anni Mäkelä - Marianna Kultalahti 		 60 1.00
III sessio 54 paria
% MP
1 Johan Linden - Osmo Parviainen 66		3.3
2 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 64 1.7
3 Milko Nuutila - Pasi Suominen 62 1.1
IV sessio 52 paria
% MP
1 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki
63 3.2
2 Johan Lindstedt - Joakim Fabritius 62		1.6
3 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 60 1.0
Veteraanit SM-pari 2010
14 paria
%		 MP
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
57 1.9
2 Kaarle Walden - Ilkka Kaunismaa 56 1.1
3 Matti Leino - Mikko Nieminen 55 0.8
MP-parikilpailu Hanko 26.7.
61 paria (10 parasta)
%		 MP
pos no pair points % mp
1 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen 63 5.0
2 Taru Suppula - Jussi Pölkki
61 2.6
3 Johan Lindstedt - Mikko Toivonen 59 1.7
4 Christina Hertzman-Birgit Bärlund 59 1.2
5 Agneta Berglund - Maria Nordgren 58 		0.9
6 Joakim Fabritius - Matti Sihvola 57 0.7
7 Martin Arle - Martin Buch
57 0.6
8 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen 56 0.5
9 Klaus Harjunen - Timo Sairanen 56 0.5
10 Johan Linden - Arvo Priimägi 55 0.4
MP-SWISS IMPS 27.7. Hanko
62 paria (10 parasta)
p.		 MP
1 Jukka Porkka-Pasi Kuokkanen 128 5.0
2 Juuso Fagerlund-Riku Mattila 124 2.6
3 Jukka Pesonen-Arto Keloharju 121 1.5
3 Timo Koivunen-Mika Kananen 121 1.5
5 Arvo Priimägi-Veijo Lösönen
120 0.8
5 Reijo Sillanpää-Sakari Aarnio 120 0.8
5 Raimo ja Tuula Honkavuori
120 0.8
8 Martti Mäkelä-Olavi Kivipensas 118 		0.5
8 Heikki Lehtinen-Christer Englund 118		0.5
10 Jussi Tamminen-Jussi Pölkki 117 0.4
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KILPAILUKALENTERI
SYYSKUU

SYYSKUU
3.-5. Salon BK,
Pe ja Su: Lounaskahvila Kankare,
La:Salon ammattioppilaitos
Pe MP- swiss IMP´s klo 18.00
La Rally ja MP-parik. klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
Ilmoittautuminen Bilboon.
7. Kuopion BK,
Ravintola Malja, Kuopio
Ti MP-tukiparik. klo 18.00
11.-12. Oulun Yliopiston BK,
Oulun yliopisto, Aulakahvila
Pe IMP-parik.
klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
11.-12. Kouvolan BK,
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP.parik. klo 10.00

18. SM parik. Piirikarsinnat
Piirien mestaruudet pelataan
joko 18.9. tai 2.10. tarkasta oman piirisi pelipäivä!
HUOM:
Ilmoittautumiset Bilboon
viim. 18.9.
25.-26. Ähtärin BK
Valkeisen loma,
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP-parik. klo 10.00
25. Kulosaaren BK:n 40-vuotiskilpailu,
Kulosaaren Casino
La MP-parik.
klo 11.00
kts. ilm. BL 3-2010
28. BK Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ti MP parik.
klo 18.00

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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(JATKUU)
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KILPAILUKALENTERI
LOKAKUU(JATKUU)

LOKAKUU
2. SM parik. Piirikarsinnat
Piirien mestaruudet pelataan
joko 18.9. tai 2.10. tarkasta oman piirisi pelipäivä!
HUOM:
Ilmoittautumiset Bilboon
viim. 18.9.
8.-10. Porin BK
Ravintola Pripoli
Pe Mixed.		
klo 18.30
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP.
klo 10.00
kts. ilmoitus s. 9.
11. AV, Helsinki
Annankatu 26, Helsinki
Ma MP mixed
klo 18.00
16. Tapiolan Trikki ABC-kilpa
Bridge Areena, Perttulant.6,
MP parik.		
klo 11.00
16.-17. Vasa BK,
Bridge Center Vaasa
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
22.-24.Tampereen BK
60-vuotisjuhlakilpailut
Pe ja Su Kalaravintola Kalax La
ravintola Ziberia
Pe MP- mixed
klo 18.00
La MP-barometri klo 11.00
Su MP joukkuek. klo 10.00
kts. ilmoitus s. 19.

30.-31. SM pari, Finaali
Bridge Areena, Perttulantie 6,
Kilpailu pelataan kaksipäiväisenä. Tarkemmat kilpailuohjeet
tulevat liiton nettisivuille.

MARRASKUU
6. BK SLAM, Tampere
Ruotsalainen klubi
La MP-parik.
klo 11.00
6.-7. Outobridge, Outokumpu
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP.
klo 10.00
11. AV, Helsinki
Annankatu 26, Helsinki
Ma MP mixed
klo 18.00
9. BK Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ti MP-IMP		
klo 18.00
13.-14. Maajoukkuekarsinta
Bridge Areena, Perttulantie 6,
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Karsinnat PM-kilpailuihin 2011
15. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ma MP-parik.
klo 18.00
20. Runeberg henkilökohtainen,
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ma MP-henkilök. klo 11.00
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Päätoimittajan kynästä
Jälleen näin syksyllä muistamme, että
on aika valita uusi hallitus Suomen
Bridgeliitolle. Syyskokouksen tärkein asia
taitaakin olla budjetin ohella hallituksen
henkilövalinnat.
Viimevuotinen syyskokous pienensi
hallitusta rankalla kädellä, joten hallitus
koostuu nykyään kahdeksasta jäsenestä
ja puheenjohtajasta. Tämänhetkisessä
hallituksessa ovat puheenjohtaja Jarmo
Laakso, varapuheenjohtaja Fred Sundwall,
pääsihteeri Kaj G Backas, Arttu Karhulahti,
Seppo Niemi, Raimo Raunto, Katarina
Sandström, Lasse Utter ja Finn Wardi.
Syyskokouksessa 21.11.2010 on erovuorossa neljä jäsentä; Arttu Karhulahti,
Seppo Niemi, Raimo Raunto ja Fred
Sundwall, sekä puheenjohtaja Jarmo
Laakso. Paras mahdollinen hallitus saadaan,
kun ehdolle asettuu mahdollisimman
monta henkilöä. Miettikää kerhoillanne
kenet haluaisitte vaikuttamaan SBL:n
hallitukseen vuodelle 2011.
Kilpailukalenterin teko on vienyt

vii-meaikoina paljon työaikaani ja
myös osan yöunistani. Huomioitavia
asioita on todella paljon. Myös pelaajien
mielipiteet siitä, mitä asioita pitäisi
kalenterissa ensisijaisesti huomioida,
vaihtelevat kovasti. SBL:n hallitus
keskustelee kalenterista tämän lehden
olessa painossa. Hallituksen hyväksyttyä
alustavan esityksen kalenterista, lähetän
sen kerhoille kommentoitavaksi.
Tänä syksynä on liiton toiminnassa alkanut
myös uusi vaihe maajoukkuetoiminnan
saralla. Maajoukkuepaikoista kiinnostuneet
ovat voineet ilmoittautua Pekka Viitasalon
vetämään valmennusryhmään.
Ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa
16.-17.10. Tunnelma valmennettavien
keskuudessa oli innostunut ja aktiivinen.
Toivon kovasti, että valmentautumisinto ja
harjoittelumoraali pysyvät korkealla koko
valmentautumiskauden (syksy 2010-kevät
2014) ajan. Jo nyt on paikallaan kiittää
Pekka Viitasaloa valmennusryhmän
vetämisestä. Kiitos.
Lempäälässä 19.10.2010.
Hulda Ahonen

SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
JOULUKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 12.11.2010
ILMOITUKSET viimeistään 17.11.2010
BRIDGELEHTI 5/10
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Viimeinen jako
Tony Forrester

Kirjoittanut Tony Forrester kirjassa “The Bridge Players’ Bedside Book”
kappale Last Board.
Suomentanut Juha Luostarinen (luvalla).
Jatkoa edellisestä numerosta.
Vanha Mestari oli näyttänyt kyntensä kaventaen Champions joukkueen johdon kymmeneen pisteeseen.
Viimeinen jako tuli esiin.

♠ 10 8 5 4
♥J753
♦7
♣ 10 9 7 2

♠AQ7
♥ A K 10 6
♦86
♣AKJ4
♠K9
N
♥982
W
E
♦K942
S
♣Q653
♠J632
♥Q4
♦ A Q J 10 5 3
♣8

Kommentaattori puhkesi innokkaaseen jaaritteluun. ”Suljetussa
huoneessa…Champions meni yli
laidan…päätyivät seitsemään sangiin…kaksi pois…Challenger joukkueella on mahdollisuus…täytyy
pysyä poissa slammista…täyspeli
antaa heille 11 imppiä ja voiton…
slammi tuhoon tuomittu…huono
ruutujakauma…pataleikkaus epäonnistuu…”
Avoimessa huoneessa hiljaisuus oli
käsin kosketeltavissa. Vanha Mestari
tiesi mitä muut miettivät. Viimeinen
jako. Paljonkohan puuttui voitosta?
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Oliko vielä mahdollisuus vai oliko
ottelu jo ohi? Yleisö tiesi, mutta pelaajien piti päätellä tulos itse. Hän
katsoi kättään. Kuusi ruutua ja neljä
pataa. Vastustaja oli vaarassa, he eivät. Hänellä oli toinen tarjousvuoro.
Iänikuinen kysymys nousi pintaan,
ehkäistä vai ei? ”Hallitus” sanoo,
ettei ehkäistä neljän kortin ylävärin
ollessa sivussa. Lisäksi toisen käden
ehkäisy ei ollut kannattavaa koska vastustaja oli jo passannut. Hän
päätti. Ajatus täydellisestä kädestä
palasi hänen mieleensä. Hän sysäsi ajatuksensa syrjään, kun Kinston
passasi.
”Kolme ruutua.”
Frawley passasi, hermostuneesti.
Zettner istui iäisyyden. Vanha Mestari tiesi hänen ajattelevan slammin
mahdollisuuksia, ja oli mielissään
kun hänen ruutunsa olivat asialliset.
Ehkäisyvärit edullisissa vyöhykkeissä olivat usein viheliäisiä.
Minuuttien mataessa yleisö kävi
rauhattomaksi.
”Kolme sangia…miksi hän ei tarjoa kolmea sangia?…kuinka hän voi
ajatella slammia ilman kunnon ruutuja?…viisi ruutua on myös OK..”
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”Kuusi ruutua”
Yleisö huoahti. Kolme passia seurasivat pian toisiaan. Frawley istui
tovin miettien lähtökorttiaan. Sitten
ristikymppi ilmestyi pöytään. Vanha
Mestari kartoitti käsiään.
Slammi oli järkevä. Olikohan toinen pöytä tarjonnut sen? Jos ruututikkiä ei menisi kotipeli olisi varma.
Myös ruutumenevällä hänellä olisi
mahdollisuudet – herttajätkä voisi
tippua kolmella lyönnillä, pataleikkaus voisi toimia, ja ristirouva voisi
ilmaantua. Hän katsoi lähtökorttia.
Ristikymppiä. Oliko Frawley lähtenyt rouvan alta? Voisiko ristileikkaus toimia tikissä yksi? Ei houkutteleva lähtö pikkuslammia vastaan.
Vanha Mestari pelasi kuninkaan ja
leikkasi ruudun. Rouva piti. Hän
pelasi herttanelosen kuninkaalle ja
uudisti ruutuleikkauksen jätkällä.
Frawley sakasi.
”Jos slammi menee kotiin, Challengers voittaa neljällä impillä…jos
menee pietiin, Champions joukkue
voittaa jälleen…”
Vanha Mestari tutkiskeli mieltään.
Oli ainoastaan kyse tikkien ottamisesta oikeassa järjestyksessä. Jokin
varmasti onnistuisi. Mutta kysymys
täydellisyydestä kidutti häntä. Tuskallista. Hän katsahti pöytään jälleen. Jälleen kerran hän tutkiskeli
tilannetta, ihmetellen miksi hän epäröi, miksi hän ei jatkanut pelaamista.

Yhtäkkiä hän näki sen. Ja kaikki
muu hävisi paitsi kuvioiden voima,
kun kortit lipuivat ennalta määrätyille paikoilleen. Jälleen testaten jokaisen kortin, etsien virheitä alkuperäisestä analyysistään. Vihdoin, hän
pelasi ruutu ässän sakaten pöydän
pienen padan. Sitten hertta rouva vei
pöydän kuutosen.
♠AQ
♥ A 10
♦♣AJ4
W

		

N
S

E

♠J632
♥♦ 10 5 3
♣-

Vanha Mestari harkitsi lopputilannetta huolella. Ässät…parhaat kortit…kaikki olivat pöydässä… jokaista tuki pienempi kuva, rinnakkain…
kaikki suut ammollaan huutaen idältä 12. tikkiä…jokaisessa värissä oli
leikkaus…mutta olisiko palaleikkaus oikein…värit sekoittuivat yhteen
harmoniassa ja yksimielisesti, ei väliä kuinka vastustajien kortit sijaitsivat.
Voitto oli hänen. Hänen täytyi vain
poimia se. Vapisevin sormin hän otti
ruutu kympin, pehmeästi pyytäen
pöydästä ristinelosen, kiinni-istuttaen idän ja kuiskaten hellästi vastustajille yhden ainoan sanan. ”Shakkimatti.”
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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: ♠ K3 ♥ A63 ♦ 10976 ♣ AK54.
Olet etelä, kaikki vaarattomassa, jakajana
avausvuorolla. Mikä on avaustarjouksesi?
Yksi risti. Kätesi on tasainen, mutta
sangiavaukseen pitäisi voimaa olla yksi
arvopiste enemmän. Alaväreistä valitset
mieluummin ristin. Ei siksi, koska värin
laatu on parempi, vaan koska 4-4 väreistä avataan aina alemmalla. Partneri tarjoaa yhden ruudun vastapuolen passatessa.
Mikä on toinen tarjouksesi?
Yksi sangi. Lupaat tasaisen jakautuman
ja minimiavauskäden voiman. Kaksi ruutua on toinen vaihtoehto. Tällä tarjouksella lupaisit neljän kortin ruututuen ja 13-16
pistettä. Koska puolet arvopistevoimastasi
on keskittynyt yläväreihin ja ruututukesi
on laadultaan heikko, kuvaa sangitarjous tätä kättä paremmin. Partnerisi tarjoaa
kaksi sangia. Mitä tarjoat seuraavaksi?
Kolme sangia. Partnerin kaksi sangia
on inviitti, vihjetarjous. Täyspelivihje
otetaan vastaan korottamalla täyspeliin,
jos pelaajan pistevoima on ylärajalla siihen nähden, mitä hän on aikaisemmassa tarjoussarjassa luvannut. Vastaavasti
vihjetarjoukseen passataan, jos pelaajan
pistevoima on alakantissa aikaisemmin
lupaamaansa. Nyt voit korottaa luottavai-
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sin mielin täyspeliin, koska sinulla ei voisi
olla enempää arvopistevoimaa tarjottuasi
yksi sangi toisella vuorolla. Länsi aloittaa
patarouvalla.
		
		
		
		

♠ 8642
♥ J2
♦ AKQ52
♣ J3
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ K3
♥ A63
♦ 10976
♣ AK54

Patalähdön jälkeen voit olla varma yhdestä patatikistä. Montako varmaa pikatikkiä
näet muissa väreissä?
Kuusi. Patalähdön jälkeen sinulla on siis
seitsemän tikkiä valmiina. Mistä väreistä
voit mahdollisesti kasvattaa lisätikkejä?
Ruudusta ja rististä. Jos haluat kasvattaa rististä yhden tikin lisää, miten käsittelet värin?
Kädestä pieni kohti pöydän sotamiestä. Saat väristä kolmannen tikin, jos ris-
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tirouva on lännen kädessä. Moni pelaaja
aloittaa virheellisesti pöydästä sotamiehellä. Tämä ei kuitenkaan tuo koskaan
lisätikkiä värissä. Jos rouva on idällä, hän
peittää sotamiehen eikä pelinviejä saa
kuin kaksi ristitikkiä. Eikä yhtään paremmin pelinviejän käy, jos ristirouva on lännellä. Kummasta alaväristä pelinviejän
kannattaa yrittää lisätikkejä?
Ruudusta. Jos puolustuksen ruutuväri
on jakautunut 2-2 tai 3-1, kasvaa pöydän kaksi ruutuhakkua vahvaksi. Ruudun
kasvatuksessa on kuitenkin yksi ongelma. Vaihdetaanpa hetkeksi ruutuviitosen
ja -kuutosen paikkaa ja pöydässä on siis
AKQ62 sekä kädessäsi 10975. Miten käsittelisit tässä tapauksessa ruutuvärin?
Kymppi ässälle, kuninkaan alle yhdeksikkö ja rouvan alle seiska. Neljänteen
ruutukierrokseen voisit jatkaa pöydän ruutukuutosella ja pelata tähän tikkiin kädestä
viitosen. Näin jäät pöytään kiinni ja voit
ottaa viidennen ruututikkisi pöydän kakkosella. Palataanpa ensimmäiseen tikkiin.
Itä voittaa lähdön ässällä ja jatkaa toiseen
tikkiin seiskalla, jonka voitat kuninkaalla.
Sinulla on näennäisesti viisi ruututikkiä,
mutta värin blokeroituminen estää näiden
ottamisen, jos toisella puolustajista on sotamies kolmantena. Tämä sotamies kyllä
putoaa kolmeen korkeaan ruutukierrokseen, mutta vaikka pelinviejä tekisi parhaansa ja ablokeeraisi käden ruutukortteja
korkeasta päästä, jää hänelle harmittavasti
käteen ruutukuutonen. Tämän jälkeen pelinviejän on tyytyminen neljään ruututikkiin ja yhteen pietiin. Jos puolustuksen
ruutuväri olisi 2-2 (tai toisella puolustajista sotamiessingelton), ei pelinviennissä olisi ongelmia. Pelinviejä ottaa ensin
ruutuässän ja -kuninkaan, palaa käteensä
ruutukympillä ja ottaa seuraavan ruutu-

kierroksen yli rouvalla. Päätätkin testata
ruutuvärin jakautuman jatkamalla kolmanteen tikkiin ruutua ässälle ja ottamalla
seuraavaksi ruutukuninkaan, mutta länsi
kertoo toiseen ruutukierrokseen huonoja
uutisia sakaamalla ristikahdeksikon. Mitä
pöydästä pelataan seuraavaan tikkiin?
Pataa. Aivan oikein, puolustuksen kasvanutta vahvaa väriä! Ja tähän tikkiin sakaat
kädestäsi ruutukortin. Tämä ratkaisee ruutuvärin blokeroitumisen ongelmat. Myöhemmin voit pelata ruutua rouvalle ja voit
ottaa tikit ruutuviitosella ja -kakkosella.
Länsi voi ottaa kolme vahvaa patatikkiään, mutta tämän jälkeen on sinun vuorosi
ottaa loput tikit. Koko jako:

♠ 8642
		
		
♥ J2
		
♦ AKQ52
		
♣ J3
♠ QJ1095
♠ A7
N
♥ Q974
♥ K1085
W
E
♦ 3			
♦ J84
S
♣ 1087		
♣ Q962
		
♠ K3
		
♥ A63
		
♦ 10976
		
♣ AK54
Puolustus olisi voinut pietittää sitoumuksen. Millä tavalla?
Lähtemällä herttaa tai kääntämällä
herttaa toiseen tikkiin. Tämä olisi kuitenkin ollut avokortein puolustamista.
Siirry seuraavaksi lännen tuoliin ja kortteihin ♠ 76 ♥ A975 ♦ 10986 ♣ 1086. Tarjoussarja on nopea; etelä avaa yhdellä padalla ja pohjoinen korottaa neljään pataan.
Mikä on aloituskorttisi?
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Ruutukymppi. Sarjan korkeimmalla.
Herttaässä ei ole hyvä valinta. Bridgessä
pelin päämäärä on voittaa tikkejä niin paljon kuin mahdollista, ei niin nopeasti kuin
mahdollista. Ja ässän “tehtävä” on tappaa
vastustajien kuvakortteja, ei heidän kakkosia ja kolmosia.

♠ AK92
		
		
♥ KJ2
		
♦ J752
		
♣ Q4
♠ 76		
♥ A975		 N
W
E
♦ 10986		
S
♣ 865
Pelinviejä määrää pöydästä pienen, partneri voittaa ässällä tikin etelän tunnustaessa kolmosella. Kenellä on ruutukuningas?
Etelällä. Jos partnerilla olisi ollut ruutuässän lisäksi myös kuningas, olisi hän
voittanut kuninkaalla ensimmäisen tikin.
Lähtijä aloittaa aina sarjan korkeimmalla
kortilla, kun taas kolmantena kätenä puolustaja pelaa aina sarjan matalimman kortin. Toiseen tikkiin partneri jatkaa yllättävällä kortilla, ruutukuninkaalla! Mistä on
kysymys?
Partnerilla on ruudussa ässä-kuningas
dubbelton. Ja hän haluaa varkauden värissä. Sama periaate pätee lähdettäessä
valttisitoumusta vastaan AK-dubbeltonista. Kun pelaaja aloittaa kuninkaalla, hän
lupaa rouvan, mutta kieltää ässän lähtövärissä. Jos hän toiseen tikkiin jatkaa ässällä,
herättää tämä kortti partnerin. Jos lähtijän
partneri pääsee riittävän ajoissa kiinni, voi
hän antaa varkauden partnerilleen lähtövärissä. Palataan takaisin aktuelliin puolustustilanteeseen. Minkä kortin länsi pelaa toiseen tikkiin?
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Ruutuyhdeksikön. Tilanne on tyypillinen Lavinthal -merkinannon antamiseen.
Itä haluaisi tietää, millä maalla hän saa
lännen kiinni, jotta tämä voisi antaa ruutuvarkauden. Tällaisessa tilanteessa kaksi
väriä voidaan sulkea pois; valttiväri ja se
väri, missä varkaus annetaan. Kaksi väriä jää siis jäljelle. Korkea kortti pyytää
partneria palauttamaan korkeampaa näistä
kahdesta vapaana olevasta väristä. Vastaavasti pieni kortti pyytää palautusta alemmassa vapaassa värissä. Jos lännellä olisi
ristiässä herttaässän sijasta, pelaisi hän
pienimmän ruutunsa toiseen tikkiin, kuutosen. Yhdeksikkö taas kertoo, että lännen
sisääntulokortti on ylemmässä vapaassa
värissä, hertassa. Kolmanteen tikkiin itä
palauttaakin herttaa, otat tikin ässällä ja
annat partnerille pietittävän ruutuvarkauden. Koko jako:
		
♠ AK92
		
♥ KJ2
		
♦ J752
		
♣ Q4
♠ 76			
♠ 43
♥ A975		 N
♥ 1032
W
E
♦ 10986		 S
♦ AK
♣ 865
♣ J109732
		
♠ QJ1085
		
♥ Q64
		
♦ Q43
		
♣ AK
Tällä kertaa kolme sangia olisi ollut onnekkaampi valinta, kun yhdeksän tikin
ottaminen on helppo tehtävä.
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Kullervon kuuskämmi
Juha Hämäläinen

Kerhopelaaja Kullervo Keskiverto oli
pitkästä aikaa yrittänyt puhua satunnaista
partneriaan Kaapoa pelaamaan pari-MP:tä.
Lopulta hän onnistui lupaamalla kilpailumaksun ja kolmet pullakahvit. Pelissäkin
Kullervo oli ollut onnekas, sillä hänen satunnaisista virheistään kymmenkunta oli
ollut merkityksettömiä, paitsi ehkä partnerin pelihuumorin kannalta. Sen taso oli
tosin laskenut kilvan kuluessa melko vähän, mikä saattoi johtua siitä, ettei se ollut
alun alkaenkaan kovin korkealla. Kaapon
tietävän surumielinen perusilme oli kuitenkin aina pullakahvien jälkeen hetkeksi
kohentunut lähes neutraaliksi.
Ne toiset kymmenkunta mokaa olivat
maksaneet sen verran, että joistakin Kaapon haamuarvauksista huolimatta toiseksi
viimeisen kierroksen alkaessa tilanne oli
korkeintaan siedettävä. Ohutta saumaa
pistesijoille saattoi vielä olla, kun seuraava viattoman näköinen jako tuli käsittelyyn:
W/NS		
♠ 862
		
♥ 654
		
♦ K103
		
♣ AJ106
♠ 10			
♠ Q953
♥ J83			W N E ♥ KQ1072
♦ AQ95
♦ 74
S
♣ K9842		
♣ Q7
		
♠ AKJ74
		
♥ A9
		
♦ J862
		
♣ 53

Kullervo oli mielissään, kun pääsi avaamaan hyvällä padallaan neljännessä kädessä. Sitten sarja kiihtyi eikä Kullervo
ollut enää ihan niin mielissään:
pass pass
X
2♠
pass pass

pass
4♥
X

1♠
4♠
kp

Jaon jälkeen Kullervo selitti toista tarjoustaan kaksivärikädellä ja toisaalta vahvalla valtilla, jonka arvo puolustuksessa
olisi ehkä vain yksi tikki. Kaapon mielestä
kumpikin argumentti oli heikko, mutta sitoumus ehkä täytettävissä. Huokaili vielä
ansoja virittelevästä itäisestä vainolaisesta, joka tunsi Kullervon yllytyshulluuden
ja pelitaidot turhan hyvin.
Peli kulki kutakuinkin näin:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

♥ 3, 4, Q, A
♠ A, 10, 2, 3
♦ 2, 5, 10, 4
♠ 8, 5, J, ♣ 4
♦ 6, A, 3, 7
♦ 9, K, ♠ 9, 8
♥ 2, 9, J, 5
♦ Q, ♠ 6, ♠ Q, J

Puolustukselle meni väistämättä vielä
ristitikki. Miinus 500 ei parantanut vp-näkymiä eikä puupekan mielialaakaan, kun
neljää herttaa vastaan olisi ollut tarjolla
Kaapon mukaan 800. Kullervo tunsi luissaan, että jaosta puhuttaisiin myöhemmin
eikä joutunut pettymään.
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- Luulin, että oli tarkoitus pelata säädyllisesti nämä viimeiset jaot, jotta olisi voitu
kerätä irtopisteet talteen, kun muut revittäisivät. Mikä tämä neljä pataa oikein oli?
- Ajattelin neljän hertan tarjouksesta, että
sinulla voisi olla neljä-viisi pataa ja herttasingeli. Sitä paitsi en tykkää siitä, että
minulta yritetään näpistää.
- Enkö saisi tarjota itse omat korttini? Ja
tykkäätkö sitten enemmän siitä, että sinulta tai meiltä viedään tuhkatkin pesästä?
Itähän vain vedätti sinua. Mutta kun nyt
olit luvannut ne kymmenen tikkiä, niin
olisit yrittänyt ajatella, miten ne voisi saada.
- Näyttikö tosiaan siltä, etten yrittänyt?
- No kun kärsivällisyytesi ei kestänyt
odottaa edes toiseen tikkiin asti ensimmäisen virheen tekemistä. Vai pelkäsitkö ehkä
jotakin kääntöä muussa värissä?
- Een kai, mutta en nähnyt mitään haittaakaan ottamisesta.
- Jos et näe hyvää syytä poikkeukseen,
niin toimi yleisten periaatteiden mukaan,
eli tässä anna puolustukselle tikkinsä
mahdollisimman aikaisin. Mutta niin, pitihän se ensi virhe tehdä ensi tikissä, jotta
pääsisit tekemään toisen toisessa.
- Älä viitsi. Eikö valttiässä muka ollut
hyvä?
- Kuka ässästä on puhunut? Kahdeksikko
piti siivota pois, ettei itä pääse käyttämään
sitä tulppana pelin tietyillä linjoilla. Taas
yleisten periaatteiden mukaisesti: vaikkei
tarve näy heti, pelataan varmuuden vuoksi
niin, ettei tukita mahdollisesti tarpeellisia
polkuja. Se tempo, millä sinulta putoili
kortteja, puhui vakuuttavaa kieltä pikkuaivon lepuuttamisesta. Yrititkö edes miettiä,
mikä olisi ilmeisin puolustus?
- Pelkäsin vähän kuppeja ja siksi yritin
valtata kiiruusti.
- Mutta sitä järjestäessäsi sait aikaan juuri sen, mitä pelkäsit. Tyrkytit ruutukuppia
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puoliväkisin. Valttimattaus olisi ollut melko houkutteleva linja hyvää pelinvientiä
vastaan. Joka tapauksessa kun nyt laistat
ensimmäisen tikin, annat enää ruudun ja
ristin. Ne pitää ajoittaa siten, ettei puolustukselta onnistu sen paremmin varkauden
ottaminen kuin valttimattauskaan.
- No joo, toinen ruutukierros ennen valttausta oli tosiaan virhe.
- Jo ensimmäinen johdattaa puolustuksen
helposti eräälle pietilinjalle. Pelaa valttiässän jälkeen ristiä ja pane kädetkin ristiin,
että länsi keksisi riskeerata kuninkaan.
Peli voisi mennä:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

♥ 3, 4, Q, 9
♥ 2, A, 8, 5
♠ A, 10, 8, 3
♣ 3, K, A, 7
♠ 2, 5, 7, ♣ 2
♦ 2, A, 3, 4
♥ J, 6, K, ♠ 4
♦ 6, 9, 10, 7

- Ollaan pöydässä, idällä on yhtä monta
valttia kuin pelinviejällä ja ristirouva on
vielä ulkona. Tilanne on hieman huolestuttava:

♠6
♥♦K
♣ J106

♠ -			
N
♥ -			
W
E
♦ Q9
S
♣ 984			
		
♠ KJ
		
♥		
♦ J8
		
♣5

♠ Q9
♥ 107
♦♣Q

… mutta vain hieman. Ajetaan ristidaami
ulos, kun pöydässä on vielä valtti torju-
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massa mattausta:
9)
10)
11)

♣ J, Q, 5, 9
♥ 10, ♦ 8, ♣ 4, S6
♣ 10,  

Ja itä voi onnitella, järjestyi veikeä loppupeli.
- Onpass somaa. Mutta mikä tarve sen
valttikasin heittämiselle oli kolmannessa
tikissä?
- Jos puolustus ei yritä valttimattausta eikä
länsi siis taistele ristikuninkaalla, tarvitset
neljä yhteyttä alavärileikkauksiin, paitsi
jos itä keksii ristidaamin jälkeen jatkaa
väriä. Itä voi käyttää valttiyhdeksikköä,
jos yrität toista valttikierrosta kuutosella
seiskalle. Myöhemmin hän saa ruutuvarkauden tai sinä valttimattaat itsesi ristillä.
- Eikös valttiässä kolmannessa tikissä sitten vie suotta entrin?
- Näyttää turhalta, mutta on välttämätön,
koska muuten joudut menemään alaväreillä pöytään niin monta kertaa, että itä
tulee ohimennen ottaneeksi piedin kupilla.
Ei ehkä ole ihan helppo nähdä, pitää laskea loppuun asti.
- Okei, mutta mistä muka tietää, että ristiä
pitää pelata ensin?
- Jos pelaat ruutua, länsi laistaa ja saat
kympillä. Kun sitten tulet valttiseiskalla käteen ja jatkat ristiä (ruudunhan länsi
voisi ottaa ja antaa idälle kupin) nikkarille, itä saa rouvalla, jatkaa ruudun ässälle
ja nauttii kupillisen.

pi. Mutta kymppi-ysi-dubbelia vastaan pitäisi toisella kierroksella pelata sotamies
ja daami-kymppi-dubbelia vastaan kuningas. Eli pitää päättää, kumpaa dubbeltonia
pelaa, mutta silloin taas kymppisingelton
on tuplasti niin todennäköinen kuin valittu
dubbelton erikseen. Niin ja daamin pelaaminen Q10 -dubbelista on alan miehille
tuttu juttu, joten pelattu kymppi alentaa
sen dubbelin todennäköisyyttä. Puhumattakaan tässä passsanneen lännen ilmaisusta ja idän rankaisusta.
- Niinpä niin, ymmärtäähän tuon lapsikin. Mutta miksi länsi tuuppaisi ristikustin
väliin?
- Jos hän yrittää mattausta, hänen pitää
itse päästä lyömään kolmas hertta ja idän
neljäs. Siksi länsi yrittää säästää idän ainokaista yhteyskorttia. Daamisingelin
riski partnerilla on toki melkoinen, joten
turvallisempi vaihtoehto on pelata pieni.
Silloin itä saa daamilla, muttei ehkä näe
parasta puolustusta, vaan jatkaa herttaa:

- No joo. Mutta että valttia seiskalle? Eikös lännellä voi olla dubbeli Q10 tai 109?
- Arvasin, että joudut kysymään, vaikka
luulet tuntevasi rajoitetun valinnan periaatteen. Totta on, että yhteensä nuo dubbeltonit ovat kympin näyttämisen jälkeen
yhtä todennäköisiä kuin singelton kympBRIDGELEHTI 5/10
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

♣ 3, 4, J, Q
♥ K, ♠ 4, J, 6
♦ 2, 5, 10, 4
♠ 2, 5, 7, ♣ 2
♣ 5, 4, 10, 7
♠ 6, 9, J, ♦ 9
♠ K, ♦ Q, ♣ 6, Q
♦ 6, A, 3, 7
♣ 9, 10, 7, ♦ 8
♦K

- Huomasitko, miten olisi käynyt tikissä
seitsemän, ellet olisi heittänyt valttikahdeksikkoa heti? Itä olisi peittänyt pienen,
mutta jättänyt kahdeksikon peittämättä.
Nyt yhteydet käteen olisivat jääneet yhtä
vaille. Kuten kontrahtikin.
- No jopass.
- Niin, onhan tämä aika mutkikas jako, ei
tule heti mieleen montakaan vaikeampaa.
Siinä on puolisen tusinaa pelinviejän silmille mahdollisesti poksahtavaa miinaa,
aika toimivia kaikki. Sinä taisit saada molemmille silmille ja vähän nenälle ja rinnuksillekin.
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- Oi kiitos, suuri guru!
- Jättäisit sarkasmin niille, joilla on siihen
varaa. Pelinviejän on
a) katkaistava puolustuksen yhteys lähtövärissä,
b) selvittävä valtti ilman meneviä,
c) säilytettävä yhteydet käteen neljää alavärilyöntiä varten,
d) valittava näiden järjestys niin, ettei
puolustus saa varkautta,
e) säästettävä pöydän viimeinen valtti
tulpaksi mattausta vastaan,
f) hoidettava tempo niin, että puolustuksen yrittäessä mattausta tullaan kiinni
pöytään kymmenennessä tikissä.
Siinä on aika paljon huolehdittavaa yhdelle vajavaiselle ihmiselle. Sinä ehdit
kämmätä neljässä ensimmäisessä ja säästyit sen takia kahdelta viimeiseltä. Toisaalta paras puolustuskin on vaikea löytää, eikö?
- Joo, en kyllä olisi tainnut nähdä.
- Etkä ole nähnyt vieläkään. Mitä luulisit tapahtuvan, jos itä saa ensimmäisessä
ristitikissä listiä sotamiehen rouvalla ja
jatkaa väriä?
- Jaa, odotas nyyyt...
- Länsi ottaa heti ensimmäisen pelaamasi ruudun ja jatkaa kolmannen ristin, joka
leikkuroi pöydän ässän idän valttia vastaan. Jos pöydästä pelataan pieni, itä sakaa
ruutunsa ja katkaisee näin valttileikkaukseen tarvittavan yhteyden pöytään.
- Kauheeta vedätystä koko juttu! Eikö
tuota voinut heti kertoa?
- Kai minullakin pitää jotakin hupia tänään olla!
- Mä en pelaa sun kanssa enää!
- Lupaat vain…
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Tarjouspaneeli 3/10
Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty tiedot jaosta (kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet) sekä Sinun korttisi ja tarjoussarjan kulku.
Palauta vastauksesi 15.11.2010 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210
Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP
♠ K ♥ A Q 10 5 4 ♦ K Q 5 ♣ J 10 5 4
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♠
3♦

Itä
pass
pass

Etelä
2♥
?

2. Jakaja länsi, P-E vaarassa, IMP
♠ A K J 2 ♥ 10 7 4 ♦K 2 ♣ A K J 10
Länsi
3♦
pass

Pohjoinen
pass
3♠

Itä
pass
pass

Etelä
DBL
?

3. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠ - ♥ K J 9 6 2 ♦ A 10 7 2 ♣ A K 10 3
Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♠
2♥
3♠

Etelä
1♥
?

4. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ K Q 10 4 ♥ Q 5 ♦ 8 4♣ A K J 7 3
Länsi
1♦

Pohjoinen
pass

Itä
2♦

Etelä
?

5. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠AK9852 ♥-♦J72♣KQ54
Länsi Pohjoinen
Itä
				
2♥
3♦
4♥

Etelä
1♠
?

6. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠ A 10 7 ♥ K 8 ♦ J 8 ♣ A K Q 9 8 2
Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♦
1♠
2♥

Etelä
1♣
?

7. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ Q 3 ♥ 5 4 ♦ A 5 3 2 ♣ A 10 9 3 2
Länsi
pass
pass

Pohjoinen
1♠
2♦

Itä
pass
pass

Etelä
1NT
?

8. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ K Q J 10 4 ♥ 9 5 3 ♦ 8 6 3 ♣ A Q
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
2♣

Itä
pass
pass

Etelä
1♠
?

HUOM:
Paneelissa käytettävä FEM-systeemi löytyy kokonaisuudessaan SBL:n
vanhoilta sivuilta Finnish Expert Methods kohdasta.
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Tarjoamisen kiehtova
monimutkaisuus
Arttu Karhulahti

Huhtikuun lehdessä ilmestyneessä tarjouspaneelissa esiintyi mielenkiintoinen
ongelma, joka jäi vaivaamaan mieltä. Paneelitehtävässä 8. oltiin ottamassa kantaa
seuraavilla korteilla:
♠ Q ♥ AKJ73 ♦ K654 ♣ QJ10
Tarjoussarjan ollessa:
West North
1♠
2♦

East
2♠

South
?

Panelistien ja lukijoiden melko selkeä
ykkösvaihtoehto oli 3♥ tarjous. Tämä tuntui minusta aika oudolta. Olisi kiva tietää
mitä panelistit olisivat tarjonneet, mikäli
käsi olisi ollut:
♠ 7 ♥ AKJ743 ♦ 54 ♣ 5432
Itse ainakin haluaisin varata 3♥ tarjouksen tällaiseen kilpailevaan tarkoitukseen,
koska uskon omistavani kilpailevat kortit
huomattavasti useammin, kuin täyspelivaatimuskortit kyseisessä tarjoussarjassa.
Päätin hieman tutkia josko tarjoustilanteeseen löytyisi molemmat vaihtoehdot kattava ratkaisu.
Tarjousidea lähtee liikkeelle patoutuneitten systeeminikkareiden keskuudessa
suositusta ajatuksesta: 2NT tarjous ei ole
koskaan luonnollinen kilpailevissa tarjoussarjoissa, ei koskaan.
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Tarjousvaihtoehdot sovellettuna paneelissa esiintyneeseen ongelmaamme:
DBL Tarjous
pitää sisällään muutamia eri vaihtoehtoja.
1) 44+ tarjoamattomat värit 8+ap,
eli tavallinen responsiivinen kahdennus.
Yleensä jonkinlainen tuki myös partnerin
välitarjousväriin. Esimerkkikäsi omassa
tarjousongelmassamme voisi olla:
♠ 76 ♥ AJ74 ♦ Q4 ♣ J10976
Tällä kädellä passataan yleensä seuraavalla kierroksella, riippumatta siitä mitä
partneri tarjoaa.
2) Inviittikäsi 10-12ap 5+ ♥
Esimerkkikäsi:
♠ J106 ♥ AKJ742 ♦ 4 ♣  Q76
Tällä kädellä tarjotaan 3♥ partnerin tarjouksiin. Mikäli partneri kuitenkin tarjoaa
itse herttaa, niin nostamme tietenkin ahneesti neljään herttaan.
3) Kilpaileva käsi 4♥ 3+♦ 6-9ap
Tällä käsityypillä passataan 3♦ ja 3♥ tarjouksiin. 3♣ tarjous korjataan 3♦.
Yleisesti ottaen dbl lupaa kaikissa kolmessa vaihtoehdossa herttoja. Tämä on
hyödyllinen tieto varsinkin siinä vaiheessa jos avaaja tarjoaa vielä 3♠.
2NT Tarjous
lupaa aina ruututuen vähintään Hx luokkaa. Lisäksi tarjous lupaa joko risti- tai
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herttavärin sivussa. Tarjous voi olla kilpaileva tai inviitti tai täyspelivaatimuskäsi.
1) 6-9ap 5+♣ , 2-3♦
Esimerkkikäsi:
♠ 1063 ♥ 742 ♦ Q4 ♣ KQ976
Partneri tarjoaa tämän tarjouksen jälkeen
olettaen meille ristivärin. Tällä kädellä
passataan sekä 3♣, että 3♦ tarjouksiin.
2) 10+ap 5+♣ , 2-3♦
Esimerkkikäsi:
♠ 3 ♥ Q42 ♦ A42 ♣ AQ109764
Partnerin tarjoukseen tarjotaan 5♣, joka
kertoo hyvät ristit ja ruututuen. Hieman
huonommilla korteilla tarjottaisiin 4♣,
joka kertoisi inviittikortit.
3) 6-9ap 5+♥, 2+♦
Partnerin 3♣ tarjous korjataan 3♦. Partnerin 3♦ tarjoukseen joudutaan passaamaan
koska 3♥ tarjous lupaisi saman jaon, mutta 10-12ap
4) Täyspelivaatimus käsi 5+♥ 3+♦, 13+ap.
Esimerkkikättä ei tarvitse kauaa etsiä:
♠ Q ♥ AKJ73 ♦ K654 ♣ QJ10
Tällä kädellä hypätään seuraavalla kierroksella 4♥.
3♣ Tarjous
lupaa 6-11ap 6+♣. Yleensä ei ole ruututukea, koska muuten tarjottaisiin 2NT
ensin.
3♦ Tarjous
Luonnollinen kilpaileva 6-10ap 3+♦.
Yleensä ei hyvää sivuväri, koska muuten
tarjottaisiin 2NT ensin.
3♥ Tarjous
Luonnollinen kilpaileva. 5+♥ 7-10ap.
Avaaja saa nostaa hyvillä korteilla, koska
tämä tarjous lupaa pelivoimaa.

Arttu Karhulahti
Nämä tarjousajatukset on sovellettavissa
kaikkiin tilanteisiin missä responsiivinen
kahdennus on käytössä kahden tasolla.
Niinpä niin. En löytänyt oikein mitään
järkevää tietoa siitä, mikä on paneelitehtävässä esiintyneen 3♥ tarjouksen luonnollinen merkitys. Suurin osa panelisteista
tarjosi sen täyspelivaatimuskädellä, mutta
omasta mielestäni se on vain kilpaileva.
Suosittelen keskustelemaan tästä varsin
yleisestä tarjoustilanteesta partnerisi kanssa. Minusta kannattaa myös pohtia tuota
ajatusta, että kilpailevassa sarjassa 2NT ei
ole koskaan luonnollinen. Mitä se sitten
on eri tilanteissa teidän systeemissänne?

3♠ Tarjous
Kysyy pitoa patavärissä, yleensä ei ruututukea, koska silloin tarjottaisiin 2NT +3♠.
BRIDGELEHTI 5/10
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TARJOUSPANEELI
2/10
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠ 1065 ♥ A K 8 2 ♦ 10 6 5 ♣ A Q 4
Länsi Pohjoinen
Itä
				
2♦
dbl
pass
Tarjous Pisteet
2♠
10
Pass 6
2NT 3
2♥
3

Paneeli
6
2
1
1

Etelä
1♥
?

Lukijat
6
2
2
4

Paneelin selkeä enemmistö valitsee huonoista vaihtoehdoista patatarjouksen kolmella hakulla.
KARHULAHTI: 2♠. Tarjolla on paljon huonoja vaihtoehtoja. Kahden padan
tarjous vaikuttaa alustavasti vähiten vaaralliselta. 2NT tarjoaminen houkuttelee
kovasti, mutta on turhauttavaa selitellä
partnerille, kun vastustaja raapii kuusi
ruututikkiä kannelta sangissa. Ehdottaisin
jaon jälkeen partnerille siirtymistä viiden
kortin ylävärisysteemiin.
On totta, että viiden kortin ylävärisysteemissä tämä ongelma oltaisiin vältetty.
Mutta kyllä SAYCia pelatessa tulee vastaan myös omat ongelmansa.
GRANSTRÖM: 2♠. Tämän ja passin
välillä pitäisi valita, päädyin tähän kos-ka
partnerin ei tarvitse kertoa uudestaan että
hänellä on 4k♠ (partneri olisi tarjonnut
2NT eikä Dbl jos hänellä on inviitti ilman
4k♠ ). Vaikeuksia tulee jos partneri jatkaa
3♦:lla. Passi houkuttaa mutta tuskin kovin moni partneri hyväksyy ratkaisuani
ellei se ole oikein tässä jaossa.
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VALTA: 2♠. Ilman pitoa ei sangia tarjota, joten vaihtoehdot on vähissä. Partnerin tulee ottaa tämän tyyppiset kädet
huomioon patakorotuksia miettiessään.
Pitää paikkaansa. Jos partnerilla on neljä
korttia pataa ja ruutupito, tulee hänen
ehdottaa sangipeliä toisella vuorollaan.
Toisaalta, kuten Juho totesi, tilanne muuttuu yhä pahemmaksi, jos partneri kysyy
ruutupitoa kolmella ruudulla.
NYBERG: 2♠. Tuntuu vähiten väärältä.
Partnerilla voi olla viisi korttia pataa,
jos hänellä ei ole voimaa tarjota kahta
pataa.
BÄCKSTRÖM: Pass. Enpä keksi muutakaan järkevää. Tuntuu että partnerilla
olisi voimaa ja siinä tapauksessa melko
tasainen käsi, kun ei omaa väriä tarjonnut.
VIITASALO: Pass. Meillä ei ole
täyspeliä, ellei partnerilla ole lähes
avauskättä. Jos taas partnerilla on
avauskäsi, hän ei aloita negatiivisella
kahdennuksella muuta kuin tasaisehkolla
kädellä joten saamme ainakin jonkinlaisen plusmerkinnän täyspelin korvikkeeksi.
Vaihtoehtoinen tarjous olisi 2♠ mutta se
johtaa hyvin usein miinusmerkintään,
partneri nostaa, jos meillä olisi 2♠ korteissa. Kahdennettu 2♦ei ole täyspeli joten -180 tai -280 ei ole katastrofi.
ENGELBARTH: 2NT. Vain huonoja
vaihtoehtoja on tarjolla. Toinen on 2♠,
mutta mitä teen 3♠:an tai 4♠:an. Jos
partneri uskoo ruutupitooni, niin toivottavasti vastustajakin.
Kahden sangin tarjouksessa on yksi huono puoli. Sitoumus joutuu väärään käteen,
jos sangipeli on se, mitä pitää pelata.
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2. Jakaja Etelä, P-E vaarassa, IMP
♠AQ975 ♥J9532♦-♣AQ9
Länsi Pohjoinen
Itä
				
dbl
rdbl
2♣
Tarjous Pisteet
2♥
10
Pass 8
3♥
4
DBL 4

Paneeli
5
3
1
1

Etelä
1♠
?

Lukijat
11
0
2
1

Tässä tehtävässä olen eri mieltä paneelienemmistön kanssa. Suora kaksi herttaa
kertoo minimit ja jakokäden, jolla hän ei
halua jättää partnerin kahdennusta sisään.
VALTA: 2♥. Tarjoan toista väriäni kun
saan vielä tilaisuuden alhaisella tasolla.
Lännellä ja partnerilla lie melkoisesti
ruutuja.
SUNDSTEN: 2♥. Vaikka vastustajan
kahdennus indikoi herttoja, en näe mitään
syytä jättää tarjoamatta herttaani, samalla partneri saa tietää 5-kortin padastani.
Vaihtoehtona on passata, mutta se johtaa
todennäköisesti siihen, että joudun ottamaan kantaa partnerin ruututarjoukseen.
Partnerin ruututarjouksen jälkeen ei ole
ongelmia vaan tarjotaan luonnollisesti
herttaa. Mutta jos vastustaja tarjoaa ruutua
ja partneri rankaisee, pitääkö tämä jättää
sisään? Mielestäni ei, vaikka voimme saada partnerin vihat niskoillemme, kun hän
odotti vuosikymmenen pietipeliä massiivisilla ruuduilla.
BÄCKSTRÖM: 2♥. Vastustajalla ehkä
on 4k hertta, mutta mitä sitten, kerron
korttini.
KIEMA: 2♥. Toiveajattelua, että partneri olisi rankaisemassa ristipeliä. Vastustajilla voi olla sen sijaan ruutupeli. 2

herttaa vie tilan ja kertoo voiman sekä
jakautuman tarkasti.
Partneri ei varmasti voi rankaista ristipeliä. Jos kaksi ristiä kahdennettuna on
paras sitoumuksemme, johtaa vain etelän
suora kahdennus tähän sitoumukseen.
ENGELBARTH: Pass. Partneri on luvannut tarjouksen ja haluan kuulla sen.
NYBERG: Pass. Meillä on vaatimus
päällä ja haluan kuulla mitä sanottavaa
partnerilla on. Jos hän kahdentaa, passaan tyytyväisenä.
Kahden ruudun kahdennukseen en passaisi tyytyväisenä, vaan hyvin huolestuneena.
VIITASALO: Pass. Minulla on aito
avauskäsi joten vaihtoehdot ovat joko pass
tai kahdennus, koska 2♥ lupaisi heikohkon
jakokäden, jolla en halua puolustaa. Kahdennus lupaa 4 kortin ristin joten se on jo
siinä kohdassa väärin. Lisäksi kädessäni
on heikko tarjoamaton väri, jossa partnerilla saattaa olla sekä pituutta että
voimaa. Passaan nyt ja passaan myös, jos
partneri kahdentaa 2♣. Muissa sarjoissa
tarjoan seuraavaksi herttaani.
GRANSTRÖM: 3♥. Kaipa FEM:ssä on
jokin fast arrivalin tyylinen (en löytänyt
itse) joten tämä kertonee huonoimmat
vaihtoehdoista pass+2♥+3♥ tai 2♥+3♥
tai 3♥.
Hyvä kysymys. 2♥ + 3♥ tuntuu mielestäni heikoimmalta vaihtoehdolta. Passin
kautta luvataan tiettyä rankaisuhalukkuutta, kun taas suora 3♥ kertoo paremman
käden ilman halua puolustaa. Yksi monista asioista, joista ehkä pitäisi sopia parien
kesken maajoukkuevalmennuksessa?
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3. Jakaja etelä, ei kukaan vaarassa, IMP
♠ 9 ♥ A J 9 6 5 4 3 ♦ A Q ♣ Q 10 7
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass
pass
3♠
pass
Tarjous Pisteet
4♠
10
4♣
7
Pass 5
4♥
2
3NT 0

Paneeli
5
1
3
1
0

Etelä
1♥
2♥
?

Lukijat
1
0
1
6
5

Puolet panelisteista ottavat partnerin inviitin vastaan ja korottavat patatäyspeliin.
Perusteluina mainitaan, aivan oikein, että
arvot ovat toimivia. Hertassa vain ässä
partnerin lyhyyttä vastaan ja alaväreissä
toimivat rouvat.
GRANSTRÖM: 4♠. Näyttää siltä että
arvoni oikeassa paikassa kun partnerilla
lyhyt ♥, toivon että partnerin värissä on
vähemmän meneviä kuin omassani.
SUNDSTEN: 4♠. Ei meillä pelätä,
menossa lienee patatikki ja pari alaväritikkiä. Molemmat alavärimuorat ovat
kullan arvoisia. Vaarattomassa voi imppikisassa kyllä passatakin.
KIEMA: 4♠. Partnerilla on hyvä pataväri ja inviittivoima. Arvoni näyttävät
toimivilta.
NYBERG: 4♠. Arvaan tämän tarjouksen. Jos partnerilla on sivuvoimaa, 3NT
voisi olla parempi.
VALTA: 4♠. Hankala paikka. 4♥voi olla
oikein, mutta ei partnerin singeliä vastaan.
Jos partnerin padat ovat riittävän tukevat,
peittoni sivuväreissä pitäisivät riittää.
PEKKINEN: Pass. Toki lähellä nostoa
tai jopa 4 herttaa, mutta vaarattomassa ja
joukkiksessa.
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On totta, että 4♥ voi olla oikein, jos
partnerilla on kuva- tai kymppisingelton herttaa eikä niin hyvä seitsemän kortin pataväri. Mutta miksi arvata, kumpi
yläväritäyspeli on oikein, kun voidaan
pyytää partneria katsomaan tarkemmin
korttejaan ja tekemään viisaan valinnan.
VIITASALO: 4♣. Korttini riittävät
täyspelin tarjoamiseen mutta en tiedä
kumpi yläväritäyspeli on oikea. Olen rajannut jo käteni ja olemme inviittisarjassa
joten tämä ei voi olla mikään slammivihje
vaan oikeaa täyspeliä hakeva. Tarjoan 4♣
siksi, että partneri voi vielä palauttaa pallon minulle 4♦:lla; minä tiedän silloin,
että pelataan herttaa.
Olen hieman yllättynyt, etteivät muut
edes maininneet tätä mielestäni parasta
lähestymistapaa. Olisiko vielä parempi pelata neljää alaväriä Lissabon Style -tyyppisenä tarjouksena? Neljä ristiä kertoisi
korotuskäden neljään yläväriin, joka olisi
lähempänä neljää herttaa kuin pataa. Neljä
ruutua taas kertoisi käden, joka vastaanottaa inviitin mieluummin neljällä padalla.
Vai ollaanko tällöin jo liian sameissa vesissä...?
Vain kolme panelistia katsoi, ettei käsi
ole riittävän hyvä inviitin vastaanottamiseen.
BÄCKSTRÖM: Pass. Ei ainakaan
alkeiskurssin mukaan vaatimus.
ENGELBARTH: 4♥. Kun kerran päätin
jatkaa partnerin inviittiin (3♠), niin on
parempi suojata alavärejäni, ja jos partnerilla on 7 kortin pataväri, uskon että
hän tarjoaa itse 4 ♠. Vaihtoehtoni oli passata, jonka olisin tehnyt parikilpailussa.
Mielestäni 4♠ minun tarjoamanani ei voi
olla kotipeli.
Kun itse kerromme käytännössä seitsemän kortin herttavärin, en usko partnerin
enää ottavan pois neljällä padalla, vaikka
hänellä olisi värissä seitsemän korttia.
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4. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ A Q J 7 ♥ A 10 8 2 ♦ K 6 3 ♣ A J
Länsi
		
3♦

Pohjoinen
pass
pass

Tarjous Pisteet
DBL 10
3NT 8
Pass 4
3♠
0

Itä
pass
pass

Paneeli
5
3
2
0

Etelä
1♥
?

Lukijat
4
4
0
6

Lähes puolella pakan arvopisteistä suurin
osa panelisteista kieltäytyi passaamasta.
Eniten kannatusta sai ilmaisukahdennus,
mutta yllättävästi kahdentajat eivät nähneet mitään ongelmaa valinnassaan.
KIEMA: DBL. Ylimääräistä voimaa on
riittävästi. Partnerilla voi olla hyvinkin 7-8
ap. Ei pass ole myöskään huono ratkaisu.
PEKKINEN: DBL. No taas voi olla
paikka tarjota 3NT/pass.
GRANSTRÖM: DBL. Pataväriä etsien.
Yleensä luotan jatkossa siihen tasoon jonka partneri tarjoaa.
Jos tämä taso on neljä, mutta valtti on
risti, niin ainakin itse lepääjänä poistuisin
pöydästä vaikkapa kahvia hakemaan. Jos
taas partneri tarjoaa kolme pataa, voimmeko edes korottaa neljään. Ruutukuningas muuttui arvottomaksi kortiksi, jolloin
meillä on enää tasainen 16 arvopistettä.
VALTA: 3NT. Passata ei voi, joten vaihtoehtoina Dbl ja 3NT. 3NT hukkaa pataosuman, mutta suojaa ruutukuninkaan ja
saattaa olla hyvinkin paras täyspeli vaikka partnerin viiden kortin pataa vastaan.
Puhumattakaan jos partnerilla on hyvä
ristiväri, jolloin joudumme todennäköisesti melko älyvapaaseen ristisitoumukseen kahdennuksen jälkeen.
Kolme sangia etelän kädestä on todel-

lakin hyvin usein parempi sitoumus kuin
pohjoisen pelaama patatäyspeli, esim. jos
pohjoisella on kortit Kxxxx QJx xx Qxx.
KARHULAHTI: 3NT. Onpa vaikea
paikka. 3NT voi olla kallista lystiä, mutta
yhtälailla tarjoamatta jättäminenkin
voi tulla kalliiksi. Jälleen viiden kortin
ylävärisysteemi olisi osoittautunut toimivammaksi.
Tätä ongelmaa ei alaväriavaus olisi poistanut. Kahdennuksen jälkeen ylävärisitoumukset olisivat edelleen väärässä
kädessä.
VIITASALO: 3NT. Partneri ei kovin
marginaalisella kädellä voi tarjota kolmannen käden avaustani vastaan joten
partnerin skaala on melkoisen laaja.
Kahdennus voi johtaa pataosuman löytymiseen mutta väärästä kädestä, ristipeliin
väärästä kädestä tai ikävään hyppyyn 4
herttaan kolmen kortin tuella. Pass on
taas liian veltto, koska meillä voi olla
täyspeli.
SUNDSTEN: Pass. Tarjoussarjan perusteella partnerillakin on joitakin pisteitä
ei kuitenkaan riittävästi kahdennukseen.
Voimmeko missata jonkun hyvän sitoumuksen? Partnerilla voi olla pataväri,
kahdennuksen jälkeen se löytyy, mutta
patasitoumuksessa ammutaan lähdössä
heti ♦K arvottomaksi. Härski-Hartikainen tarjoaa näillä 3NT suojellaakseen
DK:aan.
BÄCKSTRÖM: Pass. Alan käymään yksitoikkoseksi, mutta partneri on kaksi kertaa jo passannut ja vaikka voimaa on, niin
on myös “pitkä” ruutu.
Yksikään panelisti ei maininnut vaihtoehtona lukijoiden suosikkia, kolmea pataa.
Tämä tarjous toimii hyvin, jos patatäyspeli on oikea loppusitoumus. Jos taas kolme
sangia oli sitoumus, mihin piti päätyä, niin
kolmen padan jälkeen sinne tuskin enää
päästään.
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5. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ 6 ♥ K Q 4 ♦ K Q 10 7 6 3 ♣ 9 7 3
Länsi
		
1♠

Pohjoinen
1♣
2♣

Tarjous Pisteet
4♣
10
5♣
8
3♣
6
DBL 3
3♦
0

Itä
pass
2♠

Paneeli
3
3
3
1
0

Etelä
1♦
?

Lukijat
3
0
8
0
2

Kaksi kysymystä, onko meillä riittävästi
voimaa tarjottavaan täyspeliin ja jos, niin
kolme sangia vai viisi ristiä? Toiseen
kysymykseen vastaus on selvä. Hitaat arvot punaisissa väreissämme kertovat, että
kolme sangia ei voi olla oikea loppusitoumus. Ensimmäiseen kysymykseen kolme
panelista vastaa positiivisesti.
PEKKINEN: 5♣. Partnerille 2 naulaa
ja valttikurko niin liki on. Vapaaehtoinen
tarjous häneltä kuitenkin.
BÄCKSTRÖM: 5♣. En keksi oikein kuvaavaa tarjousta, joten pomps vaan ihan
randomilla.
VIITASALO: 5♣. Partneri on luvannut vähintään kuuden kortin ristin ilman
neljän kortin herttaa (kahdennus olisi
luvannut 4k hertan). En yritä etsiä ruutuosumaa vaan tarjoan sen, minkä uskon
menevän kotiin.
Ilman vastustajien tarjouksia kolme ristiä olisi täyspeli-inviitti ja hyppy neljään
slammivihje, mutta nyt tilanne muuttuu.
Kolme ristiä on vain kilpaileva ja hyppy
neljään täyspelivihje.
ENGELBARTH: 4♣. Haluan invitoida
täyspeliin. 3♠ on ylitarjous, koska olen
ässätön ja tukeni on vain kolme hakkua.
Partneri taitaa nähdä omasta kädestään,
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että minulla on singelipata. 3♣ on vain
kilpaileva eikä anna kuvaa kädestä.
Kolme pataa on todellakin paha ylitarjous, koska jos jatkamme kolmeen sangiin
neljällä ristillä, olemme tekemässä slammivihjettä.
KARHULAHTI: 4♣. Toivottavasti partnerilla ei ollut tuplahollia padassa tässä
jaossa. Partnerin 2♣ tarjous lupaa mielestäni jotain ylimääräistä. Viisi alaväriä
vaikuttaa parhaalta yritykseltä. En keksi
järkevää tapaa kysyä partnerilta löytyykö
tuplahollia padassa.
Jos partnerilla on tuplaholli padassa,
niin hänen arvonsa ovat täysin väärässä
paikassa ja kolme ristiä lienee viimeinen
kotipelimme.
VALTA: 4♣. 3♣ on liian vaisu, joten valitsen suoraviivaisen inviitin.
Osa panelisteista tyytyy kilpailevaan
korotukseen myöntäen tosin samalla, että
kysymyksessä on alitarjous.
KIEMA: 3♣. Aika hyvät kilpailevaan
tarjoukseen, mutta en keksi muuta.
NYBERG: 3♣. Vähän alitarjous, mutta
veikkaan, että saan vielä tarjousvuoron.
Vastustajan kolmeen pataan tarjoan 3NT
näyttäen pitemmän ruudun.
GRANSTRÖM: 3♣. Vaikuttaa siltä että
molemmilla menee kahden taso ja ainakin
toisella kolmen taso. Ehkä partneri voi
joskus jatkaa tästä tarvittaessa.
SUNDSTEN: DBL. 3♣:n vaihtoehdossa
ristin pitää mielestäni olla ainakin Hxx.
Partnerin 3♣:iin ja 3♥:aan tarjoan 4♣
ja toivon partnerilla olevan riittävästi
ottamaan inviittini vastaan, 3♦ korotan
4♦:uun myös täyspeli-inviittinä.
Ilmaisukahdennuksen hyvä puoli on se,
että pääsemme tekemään inviitin myös
ruutu valttina, jos partneri sattuu väriä tarjoamaan.
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6. Jakaja pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP
♠ A Q J 10 7 ♥ 10 6 ♦ 9 7 5 ♣ A 8 3
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♥
2♦

Tarjous Pisteet
2NT 10
3♣
7
2♥
5
2♠
5
3♠
5

Itä
pass
pass

Paneeli
5
2
1
1
1

Etelä
1♠
?

Lukijat
3
8
0
1
1

Taas jokaisessa tarjousvalinnassa on
heikkoutensa. Kaksi sangia ja kolme
pataa kertoisivat voiman oikein, mutta
ristikombinaatiomme kertoo sangipelin
kuuluvan useimmiten partnerin käteen ja
kolme pataa lupaa kuuden kortin värin.
Kaksi pataa ja kaksi herttaa ovat selkeitä
alitarjouksia kun taas kolme ristiä täyspelivaatimuksena on vastaavasti ylitarjous.
Puolet panelisteista pitää kahta sangia pienimpänä pahana.
VIITASALO: 2NT. Sitoumus saattaa
tulla väärään käteen mutta oikea taso
löytynee. 2♥ olisi aivan liian vähän ja 3♣
taas on ylitarjous, koska minimikättä vastaan meillä ei ole mitään täyspeliä.
GRANSTRÖM: 2NT. Odotan kuulevani
vaihtoehtoisista tarjouksista. Avaus luvannut vasta 10 joten ei huvita olla 10+11
voimilla 3NT:ssa ja jakaumilla 3=5=(41)
tarjotaan partnerin korteilla 2♠ ellei ole
liikaa voimaa siihen.
NYBERG: 2NT. En keksi muita järkeviä
vaihtoehtoja.
ENGELBARTH: 2NT. Omalla tavallaan
aktiivinen tarjous eli inviitti; en preferoinut herttaa tai tarjonnut signoff 2♠. 3♣
TPVnä on ylitarjous.

PEKKINEN: 2NT. Jotenkin pitäisi invitoida. Ei ideaalinen tietenkään, mutta
harvoinhan ihan oppikirjakäsiä tarvitsee
miettiä.
Kaksi sangia saattaa johtaa hyvinkin
pahaan pietipeliin, jos vastapuoli aloittaa ristillä ja joudumme luopumaan ristiässästä liian aikaisin. Jos partnerilla on
patasingelton, saattaa kätemme olla vain
yhden tikin arvoinen, kun myöhemmin
yritämme epäonnistuvaa patamaskia.
SUNDSTEN: 3♣. Näillä pusken täyspeliin, mikä se on selvinnee kun partneri on
tarjonnut. 3NT:iin passaan, 3♠ korotan
4♠:aan, 3♦:uun tarjoan 3♠ ja kuuntelen
lisää, 3♥:aan tarjoan 4♥.
Kolme ristiä on varmasti onnistunein
valinta, jos partneri tarjoaa kolme sangia.
Mutta jos partnerilla ei ole ristipitoa, päätynemme misfitillä täyspeliin seitsemän
kortin valtilla ilman kotipelitoiveita.
VALTA: 2♥. Jos jaossa on hyvä täyspeli,
sarja ei todennäköisesti kuole tähän. Jako
voi olla totaalinen misfitti, ja puolustuksen pystyessä tappamaan patavärimme,
sangipelit voivat olla tosi karuja. Tietysti partnerilla voi olla Kx, xxxxx, AKxx,
Kx, mutta vaarattomassa marginaalisen täyspelin makaaminen ei ole suuren
luokan katastrofi.
Kaksi panelistia piti patavärin laatua niin
hyvänä, että tarjoaa värin uudelleen. Toinen
iän mukanaan tuomalla varovaisuudella
tyytyy kahteen kun taas toinen nuoruuden
innolla hyppää kolmeen.
KIEMA: 2♠. Näyttää 6 kortin väriltä.
Voimaa on kyllä aika yläkantissa, mutta
aivan heikoilla korteilla olisin hypännyt
jo avauksen jälkeen 2 pataan. 2NT ja 3
pataa ovat vaihtoehtoja.
KARHULAHTI: 3♠. Inviittitarjous.
Kuudes pata uupuu, mutta värin laatu korvaa puuttuvan kortin. Mahdollinen sangisitoumus pitäisi saada partnerin käteen.
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7. Jakaja länsi, I-L vaarassa, IMP
♠ 3 ♥ K Q 10 8 3 ♦ K J 7 5 4 ♣ 102
Länsi
pass
2♠

Pohjoinen
1♣
pass

Tarjous Pisteet
Pass 10
DBL 4
5♦
4

Itä
1♠
4♠

Paneeli
8
1
1

Etelä
2♥
?

Lukijat
7
3
4

Mistä on kysymys? Meillä pitäisi olla
niukka arvopisteylivoima, mutta silti vastapuoli tarjoaa epäedullisissa vyöhykkeissä
neljä pataa. Jos he ovat järjissään, pitäisi
heillä olla yhteensä noin kymmenen korttia pataa ja epätasaiset kädet. Partneri ei
ole tukenut herttaa, joten ylävärikortteja hänelle ei paljoa pitäisi mahtua. Siis
luokkaa xx Ax Qxxx AKxxx tai xx xx
Axxx AKxxx voisi hyvin olla odotusarvo.
Tuolloinhan viisi ruutua on hyvä sitoumus, ja jos tämä sitoumus kaatuu vinoihin
sitseihin, saattaa tällöin neljä pataa olla
kotona. Tästä huolimatta lähes kaikki panelistit ottavat passiivisen kannan.
NYBERG: Pass. Luulen, että pietipeli
vaihtaa omistajaa, jos tarjoan 5♦.
VIITASALO: Pass. Tämä ei ole vaatimus, koska 2♥ oli vain kierrosvaatimus.
Partneri olisi voinut tarjota kahteen
pataan, jos hänellä olisi ollut jotain tarjottavaa. Meillä tuskin on mitään viiden
tasolla ja 4 pataa ei välttämättä ole kotona. (Jos pitäisi valita 5 tason tarjouksen ja
kahdennuksen väliltä, kahdentaisin. Nyt ei
tarvitse ja voin passata.)
ENGELBARTH: Pass. En halua kahdentaa, koska peli näyttäisi olevan 0-1 pietiä.
Vastustaja on tarjonnut vapaaehtoisesti ja
vaarassa. En voi rikastua kahdentamalla enkä halua hakea meidän fittiä viiden
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tasolla.
PEKKINEN: Pass. Jos meillä on good/
bad käytössä, niin en kilpaile. Partnerillahan oli mahdollisuus, jos ei ole kyseistä
konventiota, niin on taas liki tarjota (5
ruutua).
KIEMA: Pass. Onko tämä vaatimus?
Olisin tehnyt sputnik-kahdennuksen edellisellä tarjouskierroksella.
BÄCKSTRÖM: Pass. Tekisi kyllä mieli
tarjota, mutta mitä. Jos 4NT kertoisi jotain tällaista, niin se olisi kivaa, mutta
miten sitten vaikka ässiä kyseltäisiin vai
oltaisiko sitten tarjottu alunperin jotain
muuta.
Neljä sangia on mielestäni poisotto kolmivärikädellä, tyypillisimmillään 0-5-5-3
jakautuma.
SUNDSTEN: DBL. Tässä on mielestäni
3 vaihtoehtoa, kahdennus, pass ja 4NT.
Vastustajat ovat vaarassa, joten valitsen
kahdennuksen ja lähden valtillani. Voihan
käydä niin köpelösti, että sitoumus menee
kotiin, muttei vastustajilla ainakaan sivuväreissä juuri tikkejä kasva.
Aktuellissa pelipöydässä kahdennus olisi ollut paras ratkaisu. Partnerin avauskäsi
oli jakoon, valitettavasti punaisiin lyhyyksiin perustuva J10xx x xx AKQxxx. Myös
idän hyppy täyspeliin oli jakoon perustuva, 5-2-5-1 jaolla. Neljä pataa olisi päätynyt kahteen pietiin.
KARHULAHTI: 5♦. Vastustaja ei ole
tarjonnut arvopisteillään neljää pataa.
Mielestäni partneri on kieltänyt myös kolmen kortin hertan. Kuuden kortin ristillä
hän olisi saattanut tarjota 3♣. Partnerilla voi hyvin olla 5♣ ja 4♦ tässä jaossa.
4♠saattaa hyvinkin olla kotipeli!
Olet pahasti väärässä, kuten minäkin
olin Eestin mestaruuskilpailuissa viime
helmikuussa. Tarjosin 5♦, Tiit Laanemäe
preferoi passaamalla ja itä kahdensi tyytyväisenä. 800 ja 13 IMP:tä vastustajille.
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8. Jakaja etelä, ei kukaan vaarassa, IMP
♠KQJ7♥Q52♦J42 ♣965
Länsi Pohjoinen
Itä
				
3♦
dbl
pass

Etelä
pass
?

Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
4♠
10
5
7
3♠
7
5
8
Tämä jako pelattiin viime kevään
firmaliigan seitsemännellä kierroksella.
Pelipöydässä mietin pitkään kahden
vaihtoehdon välillä, kolme sangia tai pass.
Pass olisi tuottanut 300 ja kolme sangia
400, mutta lopulta päätin, etten halua
selittää -470 tai -200 joukkuetovereilleni
ja tyydyin normaalimpaan neljään pataan,
joka päätyi ruutukupin jälkeen yhteen
pietiin. Jopa kaksi ruutuhakkua partnerin
kädessä voi merkitä pitoa värissä, jos
idällä on kuvasingelton. Jos hylätään
nämä yllä mainitut kaksi vaihtoehtoa, niin
jäljelle jää vain patatarjous, joko kolmen
tai neljän tasolla.
GRANSTRÖM: 4♠. Taaskaan ei tullut
mieleen muita tarjouksia. Jos partnerin
ylävärit ovat 3-5 niin 4♦:lla voisi päästä
parempaan sitoumukseen, mutta toisaalta
jos hänellä 4-4...
PEKKINEN: 4♠. Ei selvä tarjous. Myös
rauhallinen 3S tai pass voi olla oikein.
Kuten muutama panelisti totesi, 4-3
patavalttikin toimii hyvin, kun ruutukupit
saadaan otettua lyhyeen valttiin.
KIEMA: 4♠. Hyvä väri voi auttaa
pelaamaan jopa 4-3 valtilla. 3♠ voisi olla
heikompi käsi joten täyspeli on tarjottava,
vaikka se hieman reipasta onkin.
VIITASALO: 4♠. Minulla on niukasti
enemmän kuin partneri on laskenut minulle
(n.5-6 pinnaa). En siis halua tarjota

velttoa 3 pataa vaan puskea täyspeliin.
Patani kestää pelata 4-3 valttiakin, koska
ruutukupi(n/t) voin ottaa lyhyempään
valttiin. (4 ruutua lupaisi joko ylävärit tai
ristin ja toisen ylävärin).
SUNDSTEN: 4♠. Kun katson omia
korttejani ja tarjoussarjaa näyttää
siltä, ettei partnerin kahdennus perustu
ruututikkeihin. Sijoitan hänelle ainakin
4-3 yläväreissä ja lyhyen ruutuvärin.
Moysian fittikin pelaa mainiosti näillä
mikäli partnerilla on lyhyt ruutu. En keksi
mitään vaihtoehtoa 4♠:lle.
KARHULAHTI: 3♠. Inhottava paikka.
Pelkään partnerilla olevan ylivahvan
käden ilmaisukahdennuksessaan. Tällöin
4♠ voi viedä pahasti metsään.
NYBERG: 3♠. Hyvin luonnollista.
ENGELBARTH: 3♠. Jos partneri ei
jatka tästä, en usko että missaamme
täyspelin, koska käteni on tasainen ja näin
ollen muitten jaot ovat vinot.
BÄCKSTRÖM: 3♠. Yök mitä jakoja,
taas olisi voimaa mutta vaan 4k pata ja
huonot muutenkin.
VALTA: 3♠. Partneri olettaa meille 6-7
p jatkoa pohtiessaan, johon meillä on pari
ap:tä ekstraa. Huono jakauma kallistaa
vaa’an kuitenkin lievän alitarjouksen
puolelle.

BRIDGELEHTI 5/10

23

PANEELI 1/10
Sue Bäckström
Kari Engelbarth
Juho Granström
Arttu Karhulahti
Osmo Kiema
Clas Nyberg
Markku Pekkinen
Kaj Sundsten
Jorma Valta
Pekka Viitasalo

1
Pass
2NT
2♠
2♠
2♠
2♠
2♠
2♥
2♠
Pass

2
2♥
Pass
3♥
DBL
2♥
Pass
2♥
2♥
2♥
Pass

3
Pass
4♥
4♠
Pass
4♠
4♠
Pass
4♠
4♠
4♣

4
Pass
DBL
DBL
3NT
DBL
DBL
DBL
Pass
3NT
3NT

Paneelin suosikki
		
Lukijoiden suosikki
		

2♠

2♥

4♠

DBL 345♣ 2NT Pass 34♠

6
3♣
2NT
2NT
3♠
2♠
2NT
2NT
3♣
2♥
2NT

7
Pass
Pass
Pass
5♦
Pass
Pass
Pass
DBL
Pass
Pass

8
3♠
3♠
4♠
3♠
4♠
3♠
4♠
4♠
3♠
4♠

2♠
2♥ 4♥ 3♠
3♣ 3♣ Pass 3♠
							

LUKIJAKILPAILUN 2/10
TULOKSET
(12 parasta)
Harry v.Haartman		
Pekka Ranta			
Björn-Olof Lindholm
Mauri Maunula		
Kalevi Paavola			
Jari Kemppainen		
Paula Nurmi			
Aimo Salmi			
Matti Rosen			
Juha Hämäläinen		
Jyrki Hakala			
Mauri Äyräväinen		
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5
5♣
4♣
3♣
4♣
3♣
3♣
5♣
DBL
4♣
5♣

66
58
57
54
53
52
49
49
48
47
45
42

VUOSIKILPAILUN
KÄRKI
(12 parasta)
Pekka Ranta			
Mauri Maunula		
Jari Kemppainen		
Harry v.Haartman		
Juha Hämäläinen		
Aimo Salmi			
Björn-Olof Lindholm
Matti Rosen			
Jyrki Hakala			
Mauri Äyräväinen		
Pasi Kattilakoski		
Mauri Laasonen		
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123
113
110
107
105
102
100
98
91
91
80
78

AULIS KOIKKALAINEN
IN MEMORIAM

Torstaina, 2.9. 2010 tuli Kouvolan ja koko Kymenlaakson bridgeharrastajien tietoon suru-uutinen Aulis Koikkalaisen poismenosta 77 vuoden ikäisenä.
Aulis oli menehtynyt pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana kotiinsa.
Auliksen partnerina vuosikausia pelanneena tieto oli järkyttävä.
Aulis tunnettiin aktiivisena harrastajana niin Kouvolan seudulla kuin myös aikanaan muuallakin Suomessa.
Aulis voitti Joukkue-SM:n vuosina 1970 ja 1971 sekä pelasi maajoukkueessa EMkilpailuissa Brightonissa 1975.
Aulis oli kantavia voimia Kymenlaakson bridgen harrastajien keskuudessa poismenoonsa asti vuosi-kausia. Hän opasti ja ohjasi uusia lajin pariin tulleita harrastajia
omalla erittäin kunnioitettavalla ja tiukalla tavallaan. Aulis ei hyväksynyt minkäänlaista vilppiä tai bluffia eikä oman edun tavoittelua uusia harrastajia kohtaan.
Samoin hän toimi myös harrastuksensa ulkopuolella, oli tiukka ja vaativa mutta
ennen kaikkea oikeudenmukainen.
Auliksen pelilliset kyvyt olivat uskomattomia. Jatkuvasti tuntui siltä että hän pelaa
aina avoimin kortein. Hänen kortinlaskukykynsä oli sanoinkuvaamaton.
Yksi parhaista esimerkeistä on jäänyt mieleeni jostain MP-kilpailusta, en muista
mistä, jossa hän pelinviejänä 6 NT:n sitoumuksessa, jossa vastustajat olivat tarjoussarjassa mukana, lähtökortin ja pöydän nähtyään levitti korttinsa ja totesi lähtijälle:” Istut kiinni kolmanneksi viimeisessä tikissä ja käännät haarukkaan. Ellei
kelpaa, niin otan kaikki tikit.” Jakoa piti kuitenkin pelata reilusti yli puolen välin
ennen kuin vastustaja ymmärsi luovuttaa.
Yksi Auliksen ominaisuuksista oli se, ettei hän koskaan edes yrittänyt laittaa partnerinsa syyksi mahdollisesti tekemäänsä epätarkkuutta, joka valitettavasti on nykybridgessä varsin tavanomaista. Eihän kukaan ole täydellinen.
Aulista kuvaa hyvin hänen toteamuksensa kun vahvaa ristiä Auliksen kanssa pelatessa kerran päädyin loppusitoumukseen 1 risti. Hän vain yksinkertaisesti totesi:
”Oho, anteeksi” ja se siitä.
Auliksen poismeno on kova isku Kymenlaakson bridgen harrastajille.
Omasta ja Kouvolan seudun bridgeharrastajien puolesta Auliksen muistoa kunnioittaen
Pekka Pulkkinen
BRIDGELEHTI 5/10
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EM-JOUKKUEKILPAILUT 2010
OOSTENDE

				

Kauko Koistinen

EM-joukkuekilpailun ensimmäinen kierros, ensimmäinen jako Norjaa vastaan
BBO-raamassa. Kriittisten kommentaattoreiden ja kibitsereiden silmien edessä
odottelin mielessäni jotain rauhallista ja
helppoa alkua. Jouduin kuitenkin pettymään.
JAKO 1
♠ K632
N/-		
♥ AKQ72
		
♦		
♣ A952
♠ Q1075
♠N
♥ 5			W E ♥ J1043
♦ KQJ10872
♦ 963
S
♣ 4			
♣ KQ10763
		
♠ AJ984
		
♥ 986
		
♦ A54
		
♣ J8
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jopa maatusta isoslammista. Nyt kuitenkin
puolustuksen ylävärijakautumat olivat
hyvin epäystävälliset ja sitoumus päätyi
pikkuhiljaa kahteen pietiin. Masentava
alku! Toivottavasti vastinpöydässä ei vain
tyydyttäisi täyspeliin...
Pahaksi onneksemme norjalaiset eivät
ole samalla aaltopituudella toistensa kanssa vastinpöydässä, vaan päätyvät väärinkäsityksen jälkeen neljään herttaan. Tässä
sitoumuksessa etelä voisi varmistaa kymmenen tikkiä, mutta ilmeisesti pelinviejän
ajatukset ovat vielä ”missatussa slammissa”, kun hän saa vain yhdeksän tikkiä ja
häviämme vain 2 IMP:tä.
Raamaottelussa Italialaiset voittivat 8
IMP.tä Islantia vastaan ehkä hieman ansaitsemattomalla tavalla.

Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Svendsen Koistinen Brogeland Elsinen
		
1♥
3♣
3♠
pass
5NT
pass
6♣
pass
6♦
pass
6♠
pass
pass
pass

Länsi Pohjoinen
Itä
Versace Baldursson Lauria
		
1♣
1♥
2♦
5♦
pass
pass
5NT
pass
pass
pass
pass

Viisi sangia kysyi valtin laatua, kuusi
ristiä kertoi ässän tai kuninkaan, kuusi
ruutua kysyi lisäpituutta ja kuusi pataa
oli kieltävä vastaus. Kuusi pataa näytti
todella hyvältä sitoumukselta vielä siinä
vaiheessa kun levitin kortit pöytään. Jos
valtti olisi ollut 2-2, olisi kysymys ollut

Ristiavaus oli vahva, johon Laurian välitarjous kertoi neljän kortin hertan ja
pitemmän alavärin. Baldursson haki vahvasti isoslammia, mutta joutui tyytymään
kuuteen pataan partnerin jarruttaessa parhaansa mukaan. Yksi pieti ja Italia +50.
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Etelä
Jonsson
1♠
5♠
6♠

Avoin sarja: kultaa Italia, hopeaa Puola ja pronssia Israel.
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Haraldsson Bocchi Magnusson Madala
		
1♥
pass
3♣
4♦
DBL
5♦
pass
pass
DBL
pass
pass
pass
Kun Madala kertoi heti herttatukensa
Bergen -korotuksella, ei pataväri tullut
koskaan kuvaan mukaan. Haraldsson
pelasi viisi ruutua kahteen pietiin, Italia
+300 ja 8 IMP:tä.
Kuudennella kierroksella kohtasimme
Latvian joukkueen. Kaksi vuotta sitten
Latvia lievästi yllätti EM-kisoissa sijoittumalla lohkossaan kymmenen parhaan
joukkoon ja pääsemällä mukaan toisen
viikon jatkopeleihin. Nyt latvialaisilla
oli kuitenkin täysin uusittu joukkue, eikä
kukaan uskonut kahden vuoden takaisen
yllätyksen uusiutumiseen. Niin vain kuitenkin taas kävi, että Latvia taas jatkoi kisaa myös toisella viikolla, kun meikäläiset
joutuivat pelaamaan Magerman -Cupia
muitten karsiutuneiden kanssa.

Jos vastustajaa kehutaan seuraavan päivän kisabulletiinissa, se yleensä merkitsee
isoa tappiobrikkaa. Tällä kertaa hinta oli
11 IMP:tä
JAKO 14
♠ J96
E/-		
♥ KJ62
		
♦		
♣ KJ10752
♠ 3			
♠ A10742
♥ 1097		 N
♥ A3
W
E
♦ AKJ10863		
♦ Q542
S
♣ A6			
♣ 83
		
♠ KQ85
		
♥ Q854
		
♦ 97
		
♣ Q94
Kun jako pelattiin avoimessa luokassa
kaikkiaan 64 pöydässä, niin vain viidessä oltiin päädytty hyvään kuuden ruudun
sitoumukseen. Lähdin pohjoisen korteista
herttaa, Ugis Jansons voitti ässällä tikin,
otti pataässän ja varasti padan korkealla.
Seuraavaksi ruutuässä ja ruutukymppi
rouvalle, patavarkaus isolla, ruutukol-
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monen yli pöydän nelosella sekä kolmas
patavarkaus. Nyt Jansons antoi puolustukselle herttatikin ja pystyi levittämään.
Hän pääsisi herttavarkaudella pöytään ja
sakaisi ristimenevänsä pöydän kasvaneelle patahakulle. Ristilähtö ei ole yhtään parempi puolustuksen kannalta. Pelinviejä
pelaa heti pataa ässälle ja varastaa padan.
Pöydän kolme yhteyskorttia riittävät juuri
siihen, että länsi pääsee sakaamaan toisen
ristinsä pöydän viidennelle padalle. Kun
ottelun muutkin jaot kulkivat näissä merkeissä, ei tappionumeroissa 4/25 ollut mitään ihmettelemistä.
Kierroksella 12 kohtasimme toiset baltialaiset ystävämme, liettualaiset. Tällä
kertaa IMP-vaihto on paljon pienempi ja
häviämme ottelun niukasti 13/17 lähinnä
seuraavan täyspelisvingin takia.
JAKO 2		
♠ A1065
E/N-S		
♥ 876
		
♦ Q42
		
♣ 1092
♠ J982			
♠7
N
♥ Q4
♥ K10953
W
E
♦ 9			 S
♦ KJ8753
♣ Q76543
♣8
		
♠ KQ43
		
♥ AJ2
		
♦ A106
		
♣ AKJ
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Petryla Koistinen Petryliene Elsinen
			
2♥
DBL
pass
2♠
pass
3♥
pass
4♠
pass
pass
pass
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Itä aloitti pienellä ristillä pöydän ässälle,
minkä jälkeen pelasin neljä valttikierrosta.
Juoksutin seuraavaksi herttakuutosen ja olin
tyytyväinen kun länsi voitti tikin rouvalla.
Iloni jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun
länsi palautti lisää herttaa. Olemattomat
yhteydet takaisin käteeni merkitsivät
kahta ruutumenevää ja yhtä pietiä.
Vastinpöydässä päädyttiin parempaan
loppusitoumukseen:
Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Patana KartanasGranström Zenceviciu
				
1♣
pass
1♦
1♥
2NT
pass
3♣
3♦
3♠
pass
3NT
pass
pass
pass
Yksi risti oli vahva ja yksi ruutu negatiivinen tarjous. Kolme ristiä kysyi neljän
kortin värejä ja kuultuaan neljän kortin
padasta Kartanas hieman epäloogisesti
tarjosi sangitäyspelin. Oikea ratkaisu tällä
kertaa, yhdeksän tikkiä oli helppo tehtävä
ja 10 IMP:tä liettualaisten sarakkeeseen.
Naisten sarjan ottelussa Norjan Marianne Harding näytti, millä tavalla patapeliin saadaan kymmenen tikkiä. Myös
tässä pöydässä itä avasi kahdella hertalla
ja pohjoinen päätyi pelinviejäksi neljään
pataan. Itä aloitti pienellä ristillä pöydän
ässälle, minkä jälkeen Harding pelasi neljä valttikierrosta. Seuraavaksi hän jatkoi
ruutua kympille, otti punaiset ässät ja löi
puolustuksen kiinni hertalla. Herttarouvan jälkeen länsi joutui kääntämään ristiä
pöydän haarukkaan - kymmenen tikkiä.
Puolustusta ei auta, jos itä tunnustaa ensimmäiseen ruutukierrokseen sotamiehellä. Pelinviejä voittaa ässällä tikin ja muodostuu seuraava lopputilanne:
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Naisten sarja: kultaa Ranska, hopeaa Hollanti ja pronssia Ruotsi.
JAKO 2
♠E/N-S		
♥ 876
		
♦ Q4
		
♣ 109
♠ -			
N
♥ Q4
W
♦ -			 E
S
♣ Q7654
		
♠		
♥ AJ2
		
♦ 106
		
♣ KJ

valita, kummalla punaisella värillä itä istutetaan kiinni antamaan etu toisessa punaisessa värissä.

♠♥ K109
♦ K875
♣ -

Kun pöydästä pelataan herttaässä, on lännellä vain huonoja vaihtoehtoja. Jos hän ei
ablokeeraa rouvaansa, on hän seuraavaksi
kiinni tällä kortilla ja joutuu kääntämään
ristiä pöydän haarukkaan. Itä voisi tietenkin estää tämän ottamalla yli herttakuninkaalla, mutta tämä tapahtuisi luonnollisesti
yhden herttatikin kustannuksella. Jos länsi
ablokeeraa herttarouvan ässän alle, pelataan pöydästä seuraavaksi ristikuningas,
joka kiristää itää. Jos hän sakaa hertan,
jatkaa pelinviejä väriä ja saa jopa ylitikin.
Jos taas itä sakaa ruudun, voi pelinviejä

Viimevuosien arvokisoissa Serbia on
ollut yksi mielivastustajiamme. Vaikka
joukkue painii vain ehkä hieman alemmassa sarjassa kuin suomalaiset, olemme
yleensä voittaneet keskinäisen ottelumme
selvästi. Niin myös tällä kertaa, kun kierroksella 16 onnistuimme lyömään serbit
peräti 25/4. Yksi kisojen vinoimpia jakoja
esiintyi tällä kierroksella.
JAKO 12
♠W/N-S		
♥ AJ9832
		
♦ AKQ832
		
♣A
♠ Q102
♠ AKJ9
♥ -			 N
♥ Q1065
W
E
♦ J764			 S
♦♣ J97653		
♣ KQ1082
		
♠ 876543
		
♥ K74
		
♦ 1095
		
♣4
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Kari Patana ja Juho
Granström
olivat
ensikertalaisina
mukana avoimessa
joukkueessa.
Upea toinen sija
Magerman -Cupissa lohdutti varmasti
joukkekilpailun pettymyksessä.

Kun kilpailevassa sarjassa päädyin tarjoamaan kuusi herttaa, luuli itä varmasti
joulun tulleen keskelle kesää ja rankaisukahdennuksensa tuli varmasti veren
maku suussa. Varastin patalähdön, otin
herttaässän ja jatkoin pienellä hertalla
kohti pöytää. Nyt itä joutui pahan paikan
eteen. Jos pohjoisella olisi Ax ristiä eikä
meneviä ruudussa, olisi oikein tunnustaa
pienellä hertalla. Jos itä pelaisi kympin,
ottaisi pelinviejä kuninkaalla tikin, varastaisi ristin pöytään ja antaisi vain yhden
valttitikin puolustukselle. Valitettavasti itä
teki oikean ratkaisun, kun pelasi kympin,
koska tämän jälkeen sitoumus ei ollut pelattavissa kotiin. Jos itä olisi pelannut pienen hertan, olisin voittanut seiskalla tikin
ja jatkanut ruutua ässälle, jonka itä olisi
saanut kaikessa rauhassa varastaa. Herttakuningas poistaisi myöhemmin idän viimeisen valtin ja olisi samalla yhteyskortti
ruutumaskia varten. Yksi kahdennettu
pieti vaaravyöhykeslammiin ei tietenkään
tuntunut voittobrikalta, mutta aina on olemassa toinen pöytä.
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Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
Patana
Curlin Granström Vukic
2♣
pass
		
1♥
5♣
6♦
pass
6♥
pass
pass
DBL
pass
7♣
7♥
DBL
pass
pass
pass
Ymmärrettävä seitsemän ristin henkivakuutus Kaapolta tuotti tällä kertaa hyvän
tuloksen, kun pohjoinen oli päättänyt olla
pelinviejänä tässä jaossa. Kaksi kahdennettua pietiä, +500 ja 7 IMP:tä. Kuten
huomataan, niin kuusi ristiä on jaon viimeinen kotipeli.
Jaon erikoisin tulos syntyi Kyproksen
ja Svetsin välisessä ottelussa, Kyproksen
Frangos Philippos avasi pohjoisen korteilla keinotekoisella täyspelivaatimusavauksella kaksi ruutua. Itä kahdensi mielestään
luvaten muita värejä, kun taas länsi passasi kuvitellen partnerin lupaavan ruutuja.
Philippos tiesi vastustajiensa sekoilevan,
mutta koska kaksi ruutua kahdennettuna
ei olisi vielä täyspeli, korotti hän kolmeen
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ruutuun. Itä mielestään edelleen ilmaisi
kahdentamalla eikä länsi nähnyt vieläkään
syytä ottaa pois, jolloin Philippos sai pelata kolmea ruutua kahdennettuna kahdella
ylitikillä, hintaan 1070!
Kun viimeisellä kierroksella kohtasimme
Skotlannin, oli kummankin joukkueen panoksena vain pysyä toisensa edellä sarjataulukossa. Selkeän voittomme 25/5 myötä onnistumme pitämään skotit selvästi
takanamme. Heti ensimmäisessä jaossa
vastustajamme joutui mielenkiintoisen
puolustustilanteen eteen.
JAKO 1
N/-		
♥5
		
		
			 N
♠ AQ7
♥ 2			
♥ AK10864
W
E
			 S
♦ 9852
			
♣		
♠ K1032
		
♥ J93
		
♦ K10
		
♣ Q1032
Länsi
Ash
		
pass
pass
pass

Pohjoinen
Itä
Etelä
Koistinen Goodman Elsinen
1♣
1♥
DBL
2♠
3♥
4♠
pass
DBL
pass
pass

tikkiin itä palauttaisi herttanelosen, ei lännellä pitäisi olla vaikeuksia löytää pietittävää ristivarkautta. Jos taas herttarouva
onkin toisena pelinviejällä ja partnerilla
sattuisi olemaan patasotamies, olisi pikkuherttakääntö ainoa, joka vie pelin kotiin. Idän pitääkin pitää kaikki optiot auki
kääntämällä pieni pata toiseen tikkiin.
Tämä paljastaa heti valttitilanteen. Jos
puolustukselle kuuluu kaksi valttitikkiä,
voi itä myöhemmin ottaa pietin herttakuninkaalla. Tällä kertaa patakääntö juoksee
pohjoisen sotamiehelle, mutta nyt itä ottaa
toisen valttikierroksen ässällä ja jatkaa ainoana pietimahdollisuutena pienen hertan
lännen rouvalle. Ristivarkaus tuo yhden
pietin. Onneksemme tehtävä osoittautui
liian vaikeaksi idälle, joka jatkoi toiseen
tikkiin herttakuninkaalla, tasan kotiin ja
NS +590. Koko jako:
JAKO 1
♠ J984
N/-		
♥ 75
		
♦ AJ
		
♣ AKJ98
♠ 65			
♠ AQ7
N
♥ Q2
♥ AK10864
W
E
♦ Q7643
♦ 9852
S
♣ 7654		
♣  		
♠ K1032
		
♥ J93
		
♦ K10
		
♣ Q1032

Itä aloittaa herttaässällä ja partnerin kakkonen kertoo joko parillisen määrän tai
rouvan. Mitä pelaat toiseen tikkiin?
Goodmanin harmiksi patakuningas ilmestyy pöytään ja neljännen puolustustikin löytyminen muuttuu haastavaksi
tehtäväksi. Pohjoisen ja lännen kädessä
on yhteensä 18 ap:tä, joten herttarouva
juuri mahtuisi lännen käteen. Jos toiseen
BRIDGELEHTI 5/10
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Toppi Helsinki MP-IMP, 17.5.
18 paria
p. MP
1 Jukka Pesonen-Sakari Stubb
67 1,9
2 Seppo Niemi-Mikko Toivonen 48 1,1
3 Jorma ja Sami Engelberg
42 0,7
4 Tero Manninen-Christer Björkman 35 0,5
5 Martin Arle-Johan Linden
31 0,3
Hanko MP-joukkuekilpailu 28.-29.7.
25 joukkuetta
p.		 MP
1 PAGANUS
221 5.5
Jouko Paganus – Christer Englund
Martin Arle – Johan Linden
2 POJAT
211 1.8
Jari Böling – Jyrki Lahtonen
Kurt-Erik Häggblom – Timo Linnossuo
3 Los Tollos
209 0.9
Hulda Ahonen – Pia Erkkilä
Mika Salomaa – Pekka Viitasalo
4 Bookken
204 0.5
Birgit Bärlund – Lars Carlsson
Tuula Keso – Martin Buch - Peter Wikström
5 Hämeen hitaat
200 0.4
Mikko Toivonen – Vesa Leskelä
Timo Halttunen – Kari Noponen
6 PAULIN PALUU
196 0.3
Pauli Lunden – Seppo Castren
Matti Sihvola – Paavo Leskelä
7 LAHJATTOMAT
195 0.2
Markku Kanerva – Kaj Sundsten
Kalervo Aro – Mauri Sirkiä
Hanko MP-parikilpailu 29.7.
24 paria 		 % MP
1 Agneta Berglund-Maria Nordgren 65 2,0
2 Eija Multimäki - Pasi Suominen		 62 1.1
3 Juhani Salokoski-Christina Hertzman 61 0.8
4 Jussi Selinheimo-Olavi Tervonen		 56 0.5
5 Veijo Nikkanen-Hannu Luhtala 53 0.3
6 Kari Koivisto - Sari Pelttari
		 51 0.2
Hanko B-SM-parikilpailu 30.7.
19 paria (mitalistit)		 % MP
1 Christer Sjöblom-Carl-Johan Blomstedt 59 2.5
2 Kristian Nordström-Daniel Grundström 58 1.4
3 Meri Korhonen-Ari Juutistenaho 55 1.0
Hanko MP-mixed 30.7.
31 paria (5 parasta) 		 % MP
1 Agneta Berglund - Martin Arle 		 60		2.8
2 50 Annu Laukkanen - Olli Rahi		 60 1.5
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3 Tuula Keso - Martin Buch
59 1.0
4 Hulda Ahonen - Kari Patana
58		0.7
5 Taru Suppula - Jussi Tamminen 57 0.5
Hanko MP-parikilpailu 30.7.
11 paria 		 % MP
1 Timo Halttunen-Markku Pekkinen 57 1.0
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
		 56 0.7
3 Robert Bjurström - Ari Pöppönen 55 0.3
Hanko B-SM-joukkuekilpailu 31.7.
15 joukkuetta (mitalistit)
p.		 MP
1 NELJÄ PATAA
111 3.5
Orvo Backman - Tuomas Vihavainen
Martti Meronen - Sami Engelberg
2 NORMIEN KERHO
106 1.3
Meri Korhonen - Jonna Kaminen
Mikko Koli - Robert Bjurström
3 2000 KERHO
104 0.5
Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson
Aku Nieminen - Marko Jaakola
Hanko Cid Holmin muistokilpailu 31.7.
32 pelaajaa 		 % MP
1 Kari Patana
60,9 1.8
2 Lars Carlsson
58,7		0.9
3 Sakari Aarnio
56,6 0.6
4 Lasse Utter
56,5 0.5
5 Reijo Raki
56,1 0.3
6 Raimo Raunto
55,4 0.2
7 Miikka Miettinen
54,6 0.2
8 Kari Koistinen
54,3 0.1
Hanko Bridge Rally (tasoitettu) 1.8.
34 paria 		 % MP
1 Mikko Koli - Marko Ketola 		 58 3.1
2 Petri Tuominen - Ismo Kärkkäinen 		 58 1.6
3 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen		 56 1.0
4 Antti Aimala - Juuso Fagerlund 55 0.7
5 Pirjo Räty - Jarmo Räty
		 55 0.5
6 Kirsti Uusiniemi - Ralf Jansson 		 55 0.3
7 Aku Nieminen - Marko Jaakola		 54 0.2
8 Britta Laine - Toivo Tikkanen 		 54 		0.2
9 Kristian Nordström - Daniel Grundström 53 0.1
Hanko Bridge Rally (tasoittamaton) 1.8.
34 paria 		 % MP
1 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 		 61		3.1
2 Mikko Koli - Marko Ketola
58 1.6
3 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen
		 57		1.0
4 Kari Patana - Markku Kanerva
56 0.7
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5 Antti Aimala - Juuso Fagerlund		 55 0.5
6 Aku Nieminen - Marko Jaakola		 54 0.3
7 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 54 0.2
8 Annu Laukkanen - Veijo Nikkanen 		 53 0.2
9 Ritva Raunto - Raimo Raunto		 53 0.1
Porvoon BK, MP-parikilpailu 7.8.
17 paria 		 % MP
1 Ranan Rimon - Osmo Parviainen 57 1.8
2 Kati Sandström - Johan Lindén 		 57		1.1
3 Kari Koivula - Timo Ollila
		 56 0.7
4 Jan Zimmer - Tero Venäläinen		 55 0.4
4 Harry von Haartman - Sue Bäckström 55 0.4
Porvoon BK, MP-IMP, 8.8.
10 paria
p. MP
1 Mika Kananen - Jan Zimmer		302 1.1
2 Paavo Leskelä - Markku Lähteenoja 209 0.6
3 Jukka Kytömaa - Kalevi Paavola 208 0.3
B-55, Helsinki, MP-parikilpailu 11.8.
24 paria 		 % MP
1 Martti Meronen-Juha Saarikoski		 65 2.3
2 Johan Lindén-Osmo Parviainen		 63 1.3
3 Kari Engelbarth-Petri Ukkonen		 59 0.9
4 Jussi Angervo-Jarmo Kurko		 58 0.6
5 Joakim Fabritius-Johan Lindstedt 55 0.4
6 Harry von Haartman-Aune Lummaa53 0.2
Pyhäsalmen BK, MP-IMP, 13.8.
10 paria
p. MP
1 Juha Luostarinen - Ari Pöppönen 201 1.1
2 Lasse Utter - Kari Patana
154 0.7
3 Matti Niemi - Matti Tapaninen 114 0.4
Pyhäsalmen BK, MP-parikilpailu 14.8.
12 paria 		 % MP
1 Matti Niemi - Matti Tapaninen 		 61		1.3
2 Timo Sairanen - Antti Kauppila		 58		0.8
3 Kari Patana - Lasse Utter
57 0.5
Pyhäsalmen BK, MP-joukkuekilpa 15.8.
5 joukkuetta
p. MP
1. Timo Sairanen - Antti Kauppila 		 78 1.1
Toivo Tikkanen - Tuomo Tikkanen
2. Toni Nurmesniemi-Kari Heinonen 70 0.3
Mikko Kanervo - Tuomas Kauppinen
B-19, Hämeenlinna MP-IMP, 13.8.
14 paria
p. MP
1 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
254 1.5
2 Pasi Suominen - Marko Ketola 218 0.9
3 Ranan Rimon - Ismo Rekola
164 0.6
4 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki
139 0.4

B-19, Bridge Rally (tasoitettu) 14.8.
25 paria 		 % MP
1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho		 58 2.4
2 Marko Ketola - Jari Laakso		 56 1.3
3 Oskari Koivu - Tero Koivu		 56 0.9
4 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 		 55 0.6
5 Mika Salomaa - Antti Elsinen		 55 0.4
6 Jarmo Laakso - Markku Kanerva		 54 0.2
7 Juha Saarikoski - Kirsi Vesterinen 53 0.1
B-19, Bridge Rally (tasoittamaton) 14.8.
25 paria 		 % MP
1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho		 62 2.4
2 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 		 60 1.3
3 Mika Salomaa - Antti Elsinen 		 59 0.9
4 Jarmo Laakso - Markku Kanerva 58 0.6
5 Oskari Koivu - Tero Koivu 		 56 0.4
6 Marko Ketola - Jari Laakso 		 55 0.2
7 Tuula ja Raimo Honkavuori
		 54 0.1
B-19, Hämeenlinna MP-joukkuek. 15.8.
5 joukkuetta
p. MP
1. Katin Kontit 		 71 0.7
Kati Sandström, Markku Kanerva,
Paavo Isotalo, Ari Pakala
1. Nyberg 		 71 0.7
Clas Nyberg, Pekka Viitasalo,
Tiina Elsinen, Antti Elsinen
Kulobridge, Helsinki MP-IMP, 17.8.
21 paria
p. MP
1 Paavo Leskelä-Pauli Lunden		 81 2.1
2 Monica Maamies-Jukka Pesonen		 48 1.2
3 Eeva Parviainen-Suvi Marttila		 48 0.8
4 Ari Kyllönen-Kirsi Virtanen		 36 0.5
5 Seppo Niemi-Mikko Toivonen 		 35 		0.4
6 Mauri Saastamoinen-Markku Pekkinen 31 0.2
Åbo BK, MP-mixed 20.8.
13 paria 		 % MP
1 Markku Kanerva-Annu Laukkanen 59 1.3
2 Armi Koistinen - Kari Koistinen 58 0.8
3 Timo Järvi - Tatjana Mylläri 		 57 0.6
4 Leena Vyyryläinen - Esa Auranen 54 0.4
Åbo BK, MP-mixed 21.8.
13 paria 		 % MP
1 Arttu Karhulahti-Markku Pekkinen56 1.3
2 Pekka Uskali - Martti Mäkelä 		 55 0.8
3 Jaakko Grundström-Markku Kanerva 55 0.6
4 Timo Arppe - Asko Riutta 		 53 0.2
4 Olavi Kivipensas - Seppo Laine 53 0.2
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KILPAILUKALENTERI
MARRASKUU
6. BK SLAM, Tampere
Ruotsalainen klubi
La MP-parik.
klo 11.00

15. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ma MP-parik.
klo 18.00

6.-7. Outobridge, Outokumpu
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-IMP.
klo 10.00

20. Runeberg henkilökohtainen,
Bridge Areena, Perttulant.6,
La MP-henkilök. klo 11.00
Ilmoittautuminen Bilboon
19.11. klo 20.00 mennessä.

9. BK Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ti MP-IMP		
klo 18.00
13. Maajoukkuekarsinta
Bridge Areena, Perttulantie 6,
Parikarsinta naisten- ja avoimessa luokassa Ruotsissa pelattaviin PM-kilpailuihin 2011.
Karsintamaksu on 30 euroa/
pelaaja.
Ilmoittautuminen Bilboon
10.11. klo 20.00 mennessä.
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MARRASKUU

27. Naisten SM-parikilpailu
Bridge Areena, Perttulant.6,
La 			
klo 11.00
Ilmoittautuminen Bilboon.
Huom: Joistakin ennakkotiedoista poiketen kilpailu pelataan yksipäiväisenä.

BRIDGELEHTI 5/10

KILPAILUKALENTERI
JOULUKUU

JOULUKUU

5.-6. AV, Helsingfors
Annankatu 26
Su BAM joukkuek.klo 11.00
Ma Harald Nordgrenin muistokilpailu (MP-parik.)klo 11.00
10. Helsingin pikkujoulut
Bridge Areena, Perttulant.6,
Tarkemmat tiedot:
http://personal.inet.fi/peli/bridgeareena/

15. B-55, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ke MP mixedpari klo 18.00
20. Kinkkukisa 4x vp:t
Tapiolan Trikki, Espoo
Ravintola Vihtori
Ma kinkkukisa
klo 18.00
27. Jyväskylän BK.
Väinönkatu 7, B-sali
Ma MP-tukiparik. klo 18.00

11.-12. Seniorit SM-joukkuek.
Bridge Areena, Perttulant.6,
La			
klo 11.00
Su 			
klo 10.00
Ilmoittautuminen Bilboon.

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
Vuoden loppupuoli on aina kiihkeää aikaa.
Bridgenpelaajalla on monien pelireissujen
lisäksi kerhojen pikkujouluja, hallituksen
kokouksia ja oman siviilielämän
joulunvalmistelukiireitä. Samalla on
valmisteltava jo tulevaa vuotta.
Tämän loppuvuoden yksi tapahtuma
oli liittomme syyskokous marraskuussa.
Kerhoistamme kokoukseen osallistui (osa
valtakirjalla) kaksikymmentä kerhoa.
Kerhoja on yhteensä kuutisenkymmentä,
joten osallistumisprosentti ei kerhojen
määrässä ollut kovin suuri. Jäsenmäärästä
nämä kerhot kuitenkin kattoivat hieman
suuremman osan, joten kokous varmasti
vastasi suurimman osan bridgenpelaajien
ääntä.
Kokous oli mielestäni hyvätunnelmainen
ja se oli minulle ilo. Positiivinen tunnelma
tarttuu ja saa innostumaan yhteisistä
asioista. Positiivinen asia oli myös se, että
hallitukseen oli tulossa pätevää porukkaa
jopa enemmän kuin oli tilaa. Tällä kertaa
kerhot valitsivat uusiksi edustajikseen
SBL:n hallitukseen Veijo Nikkasen
Tampereelta ja Milko Nuutilan Vaasasta.
Kumpikin osallistui syyskokoukseen ja
molemmat kiittivät kerhoja luottamuksesta.
Uskon, että uudet innokkaat hallituksen

jäsenet tuovat mukanaan piristäviä uusia
ajatuksia.
Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Laakso
valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen jäsenet 2011 ovat siis:
Puheenjohtaja Jarmo Laakso ja jäsenet:
Kaj G Backas, Veijo Nikkanen,
Milko Nuutila, Raimo Raunto, Kati
Sandström, Fred Sundwall, Lasse Utter
ja Finn Wardi.
Uusi hallitus kokoontuu ensimmäistä
kertaa Turun loppiaiskisoissa ja siellä
vahvistetaan toimikunnat ja kilpailukalenteri vuodelle 2011.
Turussa pelataan myös junioreiden
maaottelu. Tänä vuonna on virolaisten
ystäviemme lisäksi kutsuttu paikalle
myös Ruotsin junnujoukkue. Viro on jo
vastannut lähettävänsä joukkion, mutta
länsinaapurista ei varmistusta vielä ole
tullut. Maaottelu pelataan perjantaina 7.1.
alustavasti alkaen klo 11.00.
Toivotan kaikille rauhaisaa ja nautinnollista joulunaikaa, sekä virkistäviä
pelihetkiä niin loppuvuodelle, kuin
tulevallekin vuodelle!
Lempäälässä 1.12.2010.
Hulda Ahonen

SEURAAVA BRIDGE LEHTI ILMESTYY
HELMIKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 20.1.2011
ILMOITUKSET viimeistään 25.1.2011
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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: ♠ A82 ♥ 82 ♦ AK3 ♣ AK954.
Olet etelä, kaikki vaarattomassa, jakajana
avausvuorolla. Mikä on avaustarjouksesi?
Yksi risti. Jakautumasi on tasainen, mutta kädessä on yksi arvopiste liikaa yhden
sangin avaukseen, mikä lupaisi 15-17
ap:tä. Länsi tarjoaa väliin yhden padan,
partnerisi kahdentaa ja itä passaa. Pelaatte partnerisi kanssa ”negatiivisia kahdennuksia”. Mitä partnerisi kertoo kahdennuksellaan?
Neljä korttia herttaa. Kun avaaja avaa
yksi väriä ja vastustaja tekee välitarjouksen, lupaa negatiivinen kahdennus vähintään neljä korttia tarjoamattomassa ylävärissä. Jos kortteja on viisi tai enemmän,
niin voimaa ei ole riittävästi 2-yli-1 vastauksen tekemiseen (vähintään 10 pistettä). Negatiivisia kahdennuksia kutsutaan
myös ”Sputnik” -kahdennuksiksi. Kun
tämä konventio kehitettiin 1950-luvulla,
oli se yhtä outo ja uusi asia kuin juuri avaruuteen laukaistu neuvostosatelliitti. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi sangia. Hyppysangi. Lupaat 18-20
ap:tä ja tasaisen jakautuman. Suora hyppy
kolmeen sangiin lupaisi enemmän ristejä
ja vähemmän voimaa, esimerkiksi käden
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♠ A82 ♥ 82 ♦ A3 ♣ AKQ954. Partnerisi
korottaa kolmeen sangiin, vastustajat passaavat ja itä aloittaa patakuutosella.
		
♠ 753
		
♥ AK103
		
♦ Q72
		
♣ 862
			
N
		
W

		
		
		
		
		

S

E

♠ A82
♥ 82
♦ AK3
♣ AK954

Sangipelissä pelinviejä tavallisesti laskee,
montako pikatikkiä hänellä on ja mistä
väreistä hän voi kasvattaa lisää. Montako
pikatikkiä voit laskea?
Kahdeksan. Pata, kaksi herttaa, kolme
ruutua ja kaksi ristiä. Mistä väristä voit
kasvattaa lisää?
Rististä. Jos vastustajien risti on jakautunut tasan 3-2, saat kasvatettua käteesi
kaksi ristitikkiä ja voit saada peliisi jopa
ylitikin. Itä aloittaa siis patakuutosella ja
itä tunnustaa ensimmäiseen tikkiin rouvalla. Otatko ensimmäisen tikin ässällä
vai laistatko?
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Laista. Jos pelinviejällä on vain ässä
vastapuolen lähtövärissä, pitää hänen pääsääntöisesti laistaa ensimmäinen ja ehkä
myös toinen kierros. Näin hän pyrkii katkaisemaan puolustuksen yhteydet lähtövärissä. Itä jatkaa toiseen tikkiin patakympillä. Entä nyt? Ässä vai laisto?
Ässä. Länsi lupasi välitarjouksellaan
viiden kortin värin. Koska itselläsi on yhteensä kuusi korttia, niin idällä on alunperin Q10-dubbelton. Toisen tikin laistaminen on siis turhaa, koska puolustuksen
yhteydet patavärissä ovat katkenneet, kun
otat toisen tikin pataässällä. Kiinnität seuraavaksi huomion ristiväriin. Ristiväri pitäisi voida kasvattaa siten, ettei länsi pääse kiinni. Jos länsi saa ristitikin, ottaa hän
seuraavaksi myös kasvaneet patatikkinsä
ja sitoumus päätyy pietiin. Jos lännellä on
kaksi ristikorttia ja idällä kolme, ei pelinviejällä ole ongelmia. Hän ottaa ristiässän
ja -kuninkaan sekä antaa idälle yhden ristitikin. Vaaraton vastustaja itä on kiinni
ja pelinviejä saa kymmenen tikkiä. Mutta
entäpä jos lännellä on kolme korttia ristiä?
Onko tällöin mahdollista kasvattaa ristiväri siten, ettei länsi pääse kiinni?
Kyllä, jos idällä on rouvadubbelton. Puolustukselle kuuluva ristitikki pitäisi pystyä
antamaan idälle. Mitä pelaat kolmanteen
tikkiin?
Ruutua pöydän rouvalle. Jatkat seuraavaksi pienellä ristillä pöydästä. Jos itä pelaa rouvan, annat hänen pitää tällä tikin.
Nyt hän kuitenkin tunnustaa seiskalla ja
voitat tikin ässällä. Mitä seuraavaksi?
Herttaa pöydän ässälle. Ja uudelleen ristiä kohti kättä. Jos itä pelaisi jonkin muun
ristin kuin rouvan, voittaisit tikin kuninkaalla ja toivoisit, että idällä olisi kolme

korttia ristiä. Nyt kuitenkin itä tunnustaa
toiseen ristikierrokseen rouvalla. Entä
sinä? Kuningas vai pieni risti?
Pieni risti. Itä on kiinni ja olet kasvattanut itsellesi kaksi lisätikkiä rististä.

♠ 753
Koko jako:
		
♥ AK103
		
♦ Q72
		
♣ 862
♠ KJ964		
♠ Q10
♥ Q97			 N
♥ J654
W
E
♦ J10			 S
♦ 98654
♣ J103		
♣ Q7
		
♠ A82
		
♥ 82
		
♦ AK3
		
♣ AK954
Palataan vielä jaon alkuun. Totesin, että
toisen patakierroksen laistaminen on turhaa. Mutta se on myös vaarallista. Jos
laistat myös toisen padan, länsi ottaa tikin
yli sekä jatkaa kolmannella patakierroksella. Mitä idän pitää sakata kolmanteen
patakierrokseen?
Ristirouva. Tämän jälkeen ristivärin kasvattaminen ei onnistu päästämättä länttä
kiinni.
Siirry seuraavaksi idän paikalle. Korttisi: ♠ 7532 ♥ KQ4 ♦ KJ3 ♣ K52. Länsi
jakajana passaa ja pohjoinen avaa yhdellä
ristillä. Mitä tarjoat?
Pass. Ilmaisukahdennusta voisi hyvin
harkita, jos partneri olisi passaamaton käsi.
Mutta nyt länsi passasi avausvuorollaan,
minkä vuoksi jako ”kuuluu” vastustajille. Ilmaisukahdennus ei näin ollen johda
mihinkään, mutta auttaa vastustajaa ”lukemaan” kortteja pelinviennissään. Etelä
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tarjoaa yhden hertan, pohjoinen yhden padan, etelä kaksi sangia ja pohjoinen kolme
sangia. Länsi aloittaa ruutuviitosella.

Ei millään. Koska ruutuvärissä ei ole
tulevaisuutta, mistä väristä puolustuksen
pitäisi hakea pietiä?

		
♠ AKQ9
♥ 63
		
		
♦ 72
		
♣ AQJ63
			
♠ 7532
			 N
♥ KQ4
W
E
			 S
♦ KJ3
			
♣ K52

Hertasta. Minkä kortin käännät kolmanteen tikkiin?

Pöydästä pelataan pieni. Minkä kortin pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Kuninkaan. Kolmas käsi korkeaa. Jos
partnerilla olisi A10xxx ruutua, voisitte
ottaa viisi ensimmäistä tikkiä. Saat pitää
ensimmäisen tikin kuninkaalla. Montako
arvopistettä näet yhteensä pöydässä ja
kädessäsi?
28. Etelällä ja lännellä on siis yhteensä 12
arvopistettä. Mitä jatkat toiseen tikkiin?
Ruutusotamiehen. Kun palautat partnerin lähtöväriä, pelaat aina kahdesta jäljellä
olevasta kortista korkeamman. Etelä tunnustaa tähän tikkiin kympillä ja partneri
nelosella. Mikä on pelinviejän ruutukombinaatio?
A108. Pelinviejällä ei ole ruuturouvaa.
Jos hänellä olisi tämä kortti, ei hän pelaisi toiseen tikkiin ruutukymppiä. Ja kun
ruuturouva on lännellä, on etelällä kaikki
muut puuttuvat 10 arvopisteet. Jos jatkat
kolmanteen tikkiin ruutua, kasvaa partnerin ruutuväri vahvaksi, mutta millä hän
pääsee hakemaan nämä kaksi kasvanutta
ruutukorttia?

6

Herttanelosen. Sait kaksi ensimmäistä
tikkiä ruutukuvillasi ja pääset myöhemmin
kiinni ristikuninkaalla. Tämän lisäksi hertasta pitäisi voida kasvattaa kaksi tikkiä.
Normaalikääntö tällaisesta herttakombinaatiosta on kuningas. Jos pelinviejä voittaa ässällä tikin, kasvaa rouva vahvaksi.
Puolustus saa myös viidennen tikin, jos
lännellä on herttasotamies. Mutta lännellä
on tuskin tätä korttia. Idän pitääkin toivoa,
että partnerilla on herttakymppi ja pelinviejällä AJ9x. Kun itä kääntää kolmanteen
tikkiin herttanelosen, pelinviejä luultavasti pelaa tähän tikkiin yhdeksikön.
Koko jako:
♠ AKQ9
		
♥ 63
		
♦ 72
		
♣ AQJ63
♠ 86			
♠ 7532
♥ 10875		 N
♥ KQ4
W
E
♦ Q9654		
♦ KJ3
S
♣ 87			
♣ K52
		
♠ J104
		
♥ AJ92
		
♦ A108
		
♣ 1094
Herttayhdeksikkö on oikein silloin, kun
idällä on K10x tai Q10x herttaa. Sotamies
on oikein vain silloin, kun idällä on KQx
värissä. Kun partneri saa tikin herttakympillä, pitää hänen osata kääntää seuraavaan tikkiin lisää herttaa.
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Turun Bridgekerhon

LOPPIAISKISAT
6.-9.1.2011

to 6.1.

klo 15:00

Mixed-pari 15 € hlö

pe 7.1.

klo 10:00

Pari		

12 € hlö

			

klo 18:00

IMP-cross

13 € hlö

klo 11:00

Einari Cup + Bridge Rally I

la 8.1.

							
su 9.1.

klo 10:00

Joukkis

20 € hlö
60 € joukkue

Kaikki ovat MP-kilpailuja. Kilpailunjohtajana toimii Kati Sandström. Juniorit pelaavat ilmaiseksi!
Lauantain kilpailu: Kongressikeskus-hotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, 20380 Turku. Ajo-ohje: www.tk-opisto.fi. Muut kilpailut:
Kansallinen Palvelutalo, Ruohonpääntie 27, 20300 Turku.
Kaikkiin kilpailuihin ennakkoilmoittautuminen: Einari Cupiin
+ Rallyyn viimeistään pe 7.1. klo 15:00 mennessä ja muihin kilpailuihin edeltävänä päivänä klo 20:00 mennessä Bilboon tai Katille puh. 040-526 5611 tai katarina.sandstrom(a)novia.fi.
Majoitus Linnasmäessä: 2 hlön asuntolahuone 58 € / vrk, 2 hlön
hotelli-huone 64 € / vrk, 1 hlön hotellihuone 49€ / vrk. Aamiainen sisältyy. Varaukset 22.12. mennessä: puh. 02-4123 500 tai
info.tko(a)tk-opisto.fi.

TERVETULOA TURKUUN!
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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.

Osmo Parviainen

8

Hannu Ojanen
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Mestareiden Osmo Parviaisen ja Hannu Ojasen systeemi on esitetty tarkemmin lehden numerossa 3/09.
Haastajien Markku Pekkisen ja Mauri Saastamoisen systeemi on luonnollinen evästettynä monilla koneventioilla.
Ristiavaus lupaa 11 arvopistettä (10) ja voi olla kolme korttia. Jatkossa
yhden tason tarjoukset lupaavat 6-10 arvopistettä. Kaksi ristiä on täyspelivaatimus tuen kanssa. Kaksi ruutua lupaa tuen ja inviittivoiman.
Ruutuavaus lupaa neljä korttia (3 vain jakaumalla 4-4-3-2) sekä 11+p.
4-4- alaväreistä avataan yhdellä ruudulla.
Yläväriavaukset lupaavat viisi korttia ja 11+p. (jos on minimiavaus voi
sisältää 6k. alavärin.) Yläväriavauksiin 2NT on limit-Stenberg.
1NT -avaus lupaa 15-17 tasaisella kädellä. Siihen Markku ja Mauri pelaavat two-way-Staymania. Värit alimmalla tasolla ovat pelattavaksi.
Kaksi ristä-avaus lupaa TPV käden tai 22-24 tasaisen. Jatkossa kaksi ruutua on rele-tarjous. Ylävärit lupaavat viisi korttia ja 2NT lupaa 6k. ristin,
kun taas kolme ristiä lupaa 6k. ruudun.
Kahden tason väriavaukset ovat heikkoja kuuden kortin värillä (5-10p.)
Kaksi sangia avaus on tasainen ja 20-22 p. Avaus vois sisältää 5k. ylävärin tai 6k. alavärin. Tähän kolme ristiä on Baron ja kolme ruutua ja
herttaa ovat siirtoja yläväriin.
Konventioita:
Michael´s Cue, UNT, Splinter, X-Y-sangi, negatiiviset kahdennukset
kolmeen pataan asti, responsiiviset kahdennukset neljään ruutuun asti,
Drury, Blackwood, RKCB, cue-tarjoukset italialaisittain, Culbertsonin
4NT ja 5NT.

Mauri Saastamoinen
BRIDGELEHTI 6/10

Markku Pekkinen

9

1. Jakaja ITÄ, POHJOINEN-ETELÄ VAARASSA, IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠ Q J 10
♠ AK
♥ A8
♥ KQJ73
♦ 10 8
♦ QJ965
♣ AK9863
♣ Q

Parviainen

Ojanen

Saastamoinen Pekkinen

		
1♥		
1♥
2♣
2♦
2♣
2♦
3NT
4NT
2♠
3♦
6♣
3♦
3♥
4NT
6♥
pass
5♥
6♥
			
pass		

Ensimmäinen jako tuotti suuria vaikeuksia
molemmille pareille sarjojen mennessä
yli laidan. Mestareiden alku näytti hyvältä ja neljän tarjouksen jälkeen he olivat
saavuttaneet parhaan sitoumuksen. Osmo
ei kuitenkaan passannut Hannun kvantitatiiviseen 4NT-tarjoukseen, vaan pari meni
yli laidan.
Haastajien sarjassa Markku ei voinut tarjota
kolmea ruutua, koska se olisi ollut splinter
ristivalttina. Maurillakin oli mahdollisuus
lopettaa sarja kolmella sangilla, mutta hän
katsoi paremmaksi tarjota kaksi pataa vaatimuksena ja jälkeen hän preferoi herttaan
kahden kortin tuella. Tämä sai Markun
innostumaan ja kysymään ässiä. Kaksi
ässää kuultuaan hän tarjosi slammin. Näin
haastajatkin päätyivät liian korkealle.

2. Jakaja ITÄ, KAIKKI vaarassa, IMP

LÄNSI		 ITÄ
♠AQJ87
♠ 10 3
♥A96
♥J7
♦ 10 7 6 4
♦AKJ953
♣K
♣952

Parviainen

		
1♠
3♦

PISTEET
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Saastamoinen Pekkinen

pass		
2♦
2♠
pass
4♦

2♦
3♦
pass

Kilpailijoiden systeemit poikkesivat tässä
jaossa suuresti toisistaan. Mestareilla ei ole
heikkoa ruutuavausta kahden tasolla käytössään, koska he pelaavat multi-avausta.
Tästä johtuen Hannu joutui passaamaan
avausvuorollaan. Jatkossa hän tyytyi rauhallisesti osamerkintään. Missä oli suurin
vika? Vaikeaa päättää. Joka tapauksessa
maattu täyspeli.
Haastajien luonnollinen heikko ruutuavaus
(5-10p.), johti jälleen kerran vaikeuksiin.
Varovaisuus tässäkin sarjassa päätyi maattuun täyspeliin.

PISTEET

5 sangia............................ 10
4 herttaa............................. 9
5 herttaa............................. 7
5 ruutua.............................. 4
5 ristiä................................ 3
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .........0,
Saastamoinen - Pekkinen....0,

Ojanen

5 ruutua ........................... 10
4 pataa................................ 6
6 ruutua.............................. 4
4 ruutua/2 pataa................. 3
3 pataa................................ 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .........3,
Saastamoinen - Pekkinen....3,
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3. jakaja ITÄ,POHJOINEN-ETELÄ vaarassa, PARIK.

LÄNSI		 ITÄ
♠AQJ5
♠ 10 9
♥A974
♥52
♦KQ7
♦ A 10
♣QJ
♣AK87653

Parviainen

Ojanen

		
1♦
2♠
4♣
pass

1♣
2♣
3♣
5♣

Saastamoinen Pekkinen

1♥
2♠
3NT

1♣
2♣
3♦
pass

Mestarit yllättivät suhteellisen pitkällä
sarjalla ja päätymällä kilpailumuodosta
huolimatta viiteen ristiin. Molempien
idän pelaajien tarjoaminen oli melkoisen
yllättävää. Seitsemän kortin väri, jossa on
kaksi huippukuvaa päässä ja lisänä vielä
ässä sivussa on melkoisen hyvä käsi. Olisi
luullut heidän hyppäävän värissä toisella
vuorollaan. Mestareiden yksi ruutu kielsi
5 kortin ylävärit ja vasta jatkossa Osmo
tarjosi toisen ylävärinsä. Olisi luullut, että
hän tarjoaisi sangia hyvillä padoillaan,
mutta vanha kettu on yllätyksiä täynnä ja
niin pari päätyi viiteen ristiin.
Haastajien sarja oli meilläpäin varsin tavanomainen. Ylävärit tarjotaan alhaalta päin. Se
ei mielestäni kuvaa lännen pituuksia oikein,
vaan näyttää ennemminkin 4-5 yläväreiltä.
Joka tapauksessa pari ”landasi” parhaaseen
sitoumukseen.

4. JAKAJA ETELÄ, (P TARJOAA 2♠), ITÄ-LÄNSI VAARASSA, PARIK.

LÄNSI		 ITÄ
♠A9
♠ 10 6 3
♥ A K J 10 9 6 4
♥752
♦K9
♦87
♣KJ
♣ A Q 10 9 4

Parviainen

Saastamoinen Pekkinen

1♥ (2♠)3♥
1♥ (2♠)3♥
3♠
4♣
3♠
4♥
4NT
5♦
pass		
6♥
pass
		
Slammi johon on vaikea päätyä. Vanhaan
aikaan moni kävi avaamassa kaksi ristiä tai
herttaa Acol-tyyppisenä. Nykyään tyydytään yhteen herttaan. Molemmat idän pelaajat tarjosivat heikosta kädestään huolimatta
kolmen tasolla. Sitten tuli idän pelaajien aika
päättää tarjotako cue-vai tyytyä täyspeliin.
Vaihteeksi jako, jossa Hannu näytti kyntensä
(!) ja teki cue-tarjouksen. Se riitti Osmolle
ja pari päätyi kuuteen herttaan.
Haastajien Markku Pekkinen päätyi samassa tilanteessa tulokseen, ettei kuusi
pistettä riitä cue-tarjoukseen ja pari päätyi
makaamaan slammin.

PISTEET

6 sangia (L)...................... 10
6 herttaa (L)....................... 9
6 ristiä (L).......................... 7
6 herttaa (I)........................ 6
6 ristiä (I)........................... 5
5 ristiä/ 5 herttaa................ 4
5 sangia (L)...................... 10

PISTEET

3 sangia ........................... 10
5 ristiä................................ 8
4 sangia.............................. 3
Tilanne:
Parviainen - Ojanen .........11,
Saastamoinen - Pekkinen .13,

Ojanen

Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......20,
Saastamoinen - Pekkinen..17,
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5. Jakaja ETELÄ (AVAA 1NT 15-17), EI KUKAAN
vaarassa, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠K983
♠ A 10 5 2
♥AQ
♥ J 10 7 2
♦94
♦K
♣A8765
♣QJ95

Parviainen

Ojanen

Saastamoinen Pekkinen

(1NT)pass
3♠

2♣
pass

(1NT) DBL
pass

4♥

Tässä jaossa on pelaajien puolustustarjousten oltava kunnossa. Jaossa olisi hyvä
päästä näyttämään heti pata- ja ristivärit.
Valitettavasti mestareilla ei ole sellaista
konventiota käytössä. Hannu balansoi
näyttämällä molemmat ylävärit. Balanssitilnateen huomioiden Osmo tyytyi inviittiin
ja pari makasi täyspelin. Heikko esitys.
Haastajien sarja näytti yllättävätä. Dbl
kuitenkin lupasi neljän kortin ylävärin
ja viiden kortin alavärin. Nyt Markku ei
tiennyt, että kaksi ruutua kysyisi yläväriä,
vaan luuli neljän hertan pyytävän passia
tai korjausta. Mauri ei tietenkään tätä ymmärtänyt ja näin te lukijat saatte ihmetellä
herrojen kummallista sarjaa.

6. Jakaja etelä, ITÄ-LÄNSI vaarassa, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠A
♠KQ54
♥ Q J 10 9 4
♥K6
♦AKQ2
♦974
♣K93
♣A862

Parviainen

Saastamoinen Pekkinen

1♥
2♦
4NT
pass

1♠
2NT
6NT

Kun seurasin molempien kilpailijoiden
sarjojen alkua, tulin hyvin surulliseksi.
Lännellä on hyvät 19 pistettä ja molemmat
tarjosivat toisella vuorollaan kaksi ruutua.
Se olisi voinut olla hyvinkin heikko käsi.
Molemmilla on heikot yläväriavaukset ja
tällöin itä saattaa hyvinkin passata kahteen
ruutuun. Nyt idällä oli peräti kaksitoista
pistettä ja molemmat tekivät inviitiin (!).
Mestareiden sarja päätyi siis lyhyeen. Todellakin masentavaa.
Myös haatajat olisivat voineet päätyä
täyspeliin, mutta kun Mauri yht´äkkiä
esittikin vahvaa kättä tarjoamalla 4 sangia,
tajusi Markku mistä on kysymys ja hyppäsi
suoraan slammiin. Tämäkin oli hiukan
ylimitoitettu tarjous mielestäni, mutta pari
päätyi parhaaseen sitoumukseen.
PISTEET

PISTEET

4 pataa.............................. 10
3 pataa/ 3 ristiä................... 5
4 ristiä................................ 4
5 ristiä................................ 3
(1NT) DBL........................ 2
(1NT)................................. 1
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......25,
Saastamoinen - Pekkinen..17,
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Ojanen

		 1♥
1♠
2♦
2NT
3NT
pass
			

6 sangia............................ 10
6 herttaa............................. 8
5 sangia.............................. 5
5 herttaa............................. 4
6 ruutua.............................. 3
5 ruutua.............................. 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......30,
Saastamoinen - Pekkinen..27,
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7. Jakaja ETELÄ, JOKA tarjoaa 1 ♠ JA POHJOINEN
2♠, ITÄ-LÄNSI vaarassA, IMP.

LÄNSI		 ITÄ
♠A6
♠73
♥8643
♥J7
♦AKJ4
♦Q853
♣Q64
♣AK752

Parviainen

Ojanen

Saastamoinen Pekkinen

(1♠)DBL (2♠)3♣ (1♠)DBL (2♠) 3♣
3NT
pass
3♠
4♦
			
pass
Osmon näkemys lännen korteilla oli vanhan
mestarin tapaan: Hän sijoitti partnerille (toivoi) kuuden kortin ristin ässä-kuninkaalla.
Jos ristiä olisi vain viisi korttia, olisi hänen
turvauduttava ruutumaskiin. Tällä kertaa
partnerilta löytyivät juuri oikeanlaiset kortit
täyspeliin.
Mauri puolestaan päätyi hakemaan apua
partnerilta. Tällä kertaa patahollia ei löytynyt ja Markku toi esille toisen alavärinsä.
Maurin tuli siis aika päättää riittävätkö
heidän korttinsa viiden tasolle. Passiivinen
ratkaisu johti maattuun täyspeliin.

8. Jakaja länsi, kaikki vaarassa, imp.

LÄNSI		 ITÄ
♠AQ5
♠KJ7
♥A72
♥KQJ984
♦AQJ7
♦♣ K 10 5
♣9643

Parviainen

1♣
2NT
4♦
pass

Ojanen

1♥
3♥
4♥

Saastamoinen Pekkinen

2NT
3♥
6♥

3♦
5♥
pass

Jälleen eroa sajoissa. Osmo päätyi
avaamaan ristillä, vaikka olisi mielestäni
voinut avata multilla ja näyttää vahvan
tasaisn käden. Nyt pelinvienti hertassa
päätyi väärään käteen ristilähtöä ajatellen. Pienen sekaannuksen (cue-tarjous
padassa olisikin Osmon mielestä ollut
väri) pari päätyi täyspeliin.
Myös haastajien sarjassa oli omituisuutensa. Vahvan sangin ja siirron jälkeen
odotin innolla Markun tarjousta. ”Nuori
Pekkinen” kuitenkin yllätti minut tarjoamalla viisi herttaa (mitä se ikinä
lieneekin). Joka tapauksessa Mauri nosti
sitoumuksen hyvillä kontrolleillaan slammiin.
PISTEET

4 herttaa/sangia (L).......... 10
5 herttaa (L)....................... 7
4 herttaa (I)........................ 5
5 herttaa (I)........................ 4
6 herttaa (L)....................... 3
6 herttaa (I)........................ 2

PISTEET

3 sangia............................ 10
5 ruutua.............................. 8
3 ristiä/4 ruutua.................. 4
4 ristiä................................ 3
4 sangia.............................. 2
Tilanne:
Parviainen - Ojanen . .......40,
Saastamoinen - Pekkinen..31,

Lopputilanne:
Parviainen - Ojanen 45
Saastamoinen - Pekkinen 34
Kiitämme Mauria ja Markkua osallistumisesta ja toivomme että he jatkossa kehittävät systeemiään oikeaan suuntaan.
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Tarjouspaneeli 1/11
Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty tiedot jaosta (kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet) sekä Sinun korttisi ja tarjoussarjan kulku.
Palauta vastauksesi 15.1.2011 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Perttulantie 6, 00210 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ K 7 ♥ A 8 ♦ 10 3 ♣ A J 8 7 6 4 2
Länsi
		
3♦

Pohjoinen
1♠
4♣

Itä
pass
5♦

Etelä
2♣
?

2. Jakaja etelä, kaikki vaarassa, IMP
♠ K 8 6 4 ♥ A 2 ♦A Q 7 5 3 ♣ 8 2
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass
pass
3♣
pass

Etelä
1♦
2♠
?

3 Jakaja itä, P-E vaarassa, IMP
♠ - ♥ 8 6♦ 10 7 5 3 2 ♣ K Q 10 9 8 6
Länsi Pohjoinen
			
1♥
1♠
pass
DBL

Itä
1♣
1NT
pass

Etelä
pass
pass
?

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

5. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠AQ875 ♥865♦J♣A975
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♦
2♦

Itä
pass
pass

Etelä
1♠
?

6. Jakaja etelä, ei kukaan vaarassa, IMP
♠A♥A632 ♦A8542♣A95
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass

Etelä
1♦
?

7. Jakaja länsi, P-E vaarassa, IMP
♠94♥Q643 ♦AQ62♣KJ3
Länsi
pass
pass
pass

Pohjoinen
1♠
2♠
3♥

Itä
pass
pass
pass

Etelä
2♦
2NT
?

8. Jakaja itä, P-E vaarassa, IMP
♠ A 6 3 ♥ 8 4 2 ♦ 9 7 5 3 ♣ 10 6 2

Länsi Pohjoinen
Itä
Etelä
			
pass
pass
Etelä
3♥
DBL
pass
?
pass
pass
?
HUOM:
Paneelissa käytettävä FEM-systeemi löytyy kokonaisuudessaan SBL:n
vanhoilta sivuilta Finnish Expert Methods kohdasta.

Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♥
pass
1♠
2♦
pass
pass
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TARJOUSPANEELI
3/10
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP
♠ K ♥ A Q 10 5 4 ♦ K Q 5 ♣ J 10 5 4
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♠
3♦

Itä
pass
pass

Etelä
2♥
?

Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
4♦
10
6
1
3NT 7
4
6
Partneri lupaa lisävoimaa, joten onko
meidän syytä hakea slammia? Useimpien
mielestä on.
ENGELBARTH: 4♦. En halua näyttää
minimikättä 3NT:lla. Katsotaan mitä partneri jatkaa.
GRANSTRÖM: 4♦. Tuki on vähän lyhyt
mutta minimeitä vastaan olisin valmis
vetämään 5♦:a. Toivon pääseväni cuetarjoamaan padan vielä. Ristikontrollin
uupuminen ihan mahdollista esim kortteja
AQJxx KJ AJxx Qx tai AQJxx K AJTxx xx
vastaan. 4NT kuulostaa vaihtoehdolta.
ERKKILÄ: 4♦. En tiedä vielä mihin olen
menossa, mutta partneri on luvannut extraa ja minullakin on enemmän mitä olen
luvannut... 6 ruutua tai 6NT on todennäköinen loppusitoumus.
SAASTAMOINEN: 4♦. Korteissa voi
olla ainoa isoslammi ruudussa esim.
kortteja AQxxx,K,AJ10xx,Ax vastaan.
Sopimalla ruudun valtiksi annamme partnerille mahdollisuuden kysellä ruuturouvaa, joka meiltä löytyy.
NYBERG: 4♦. Partneri on luvannut
lisää voimaa ja meillä on monta toimivaa
kuvaa, vaikkakin vain 3k tuki. Voi olla,

että olemme 4-3 valtissa, mutta silti ruutuslammi tai -täyspeli voi olla paras.
KARHULAHTI: 3NT. En ole varma
lupaako 3♦ lisävoimaa FEMin mukaan.
Arvot vaikuttavat ihan toimivilta ruutupeliä ajatellen.
KIEMA: 3NT. Tämä on ainoa hypytön
sarja, jossa neljäs väri veisi 4-tasolle.
Koska tarjoussarja voi mennä hankalaksi,
teen suoraviivaisen ratkaisun tietäen että
minulla on hieman ekstraa. Nykystandardissa 2-yli-1 lupaa joko 6+k värin tai
tpv-käden, joten tämä sarja viittaa kunnon
kortteihin vaikka onkin ehdotus loppusitoumukseksi. Rajoitetussa systeemissä
voisi tarjota huolettomammin 3NT kun on
yhteensä n. 30 ap. Toivotaan, että partneri osaa jatkaa hyvillä. Todennäköisin
slammi vaikuttaisi olevan 6ruutua jopa
4-3 valtilla.
VIITASALO: 3NT. Hammanin sääntö
eli jos kolme sangia on yksi tarjousvaihtoehto, tarjoa se. Partneri on näyttänyt
54 tai paremman jakauman ja vähintään
15 hyvää pistettä. Meillä ei ole missään
värissä taattua 8 kortin fittiä ja voimamme
heiluu siinä 30+ pisteen nurkilla. Käteni
synkin miinusarvo on singeltonpata
heikentäen partnerin pisimmän värin kasvatusmahdollisuutta. Minusta meillä ei
ole tässä hyvää slammia, ellei partneri
pysty jatkamaan kolmeen sangiin. Vaihtoehtoisia tarjouksia ovat 4NT, joka lienee
luonnollinen (konditionaali on yksi hyvä
syy välttää tarjousta) sekä neljä ristiä,
joka on 4. väri vahvoilla korteilla (luvaten
muuten suunnilleen tällaiset mutta dubbeltonpadalla).
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2. Jakaja länsi, P-E vaarassa, IMP
♠ A K J 2 ♥ 10 7 4 ♦K 2 ♣ A K J 10
Länsi
3♦
pass

Pohjoinen
pass
3♠

Tarjous Pisteet
Pass 10
4♠
6
3NT 3

Itä
pass
pass

Paneeli
6
3
1

Etelä
DBL
?

Lukijat
5
4
3

Nyt kysymys on siitä, passatako vai
pitääkö yrittää täyspeliä? Ja jos jatketaan,
niin sangi- vai patatäyspeliin. Paneelin
enemmistö passaa rauhallisesti.
KARHULAHTI: Pass. Olkoon sitten
maattu täyspeli. Tarjoaminen voi olla
todella kallista.
Totta, mutta tarjoamatta jättäminenkin
voi olla kallista. Täyspelin hukkaamisen
hinta on 10 IMP:tä.
NYBERG: Pass. Vaikka meillä on melkein
puolet pakan pinnoista, en usko, että meillä siltikään välttämättä on patatäyspeliä,
koska partneri tarjosi vain 3♠. 3NT voisi
olla mahdollinen täyspeli, jos partnerilla
on esim. Qxxxx, Axx, xx, xxx. Mutta se voi
myös mennä neljään pietiin, jos hänellä ei
ole ♥ A ja sattuu tulemaan herttalähtö.
Yhdeksän pietiäkin on mahdollista, jos
idällä on kuusi riittävän hyvää herttaa!
ENGELBARTH: Pass. ♦K huonosti ja
herttameneviä.
ERKKILÄ: Pass. Ruutukurko ei näy
minkään arvoiselta. Tekisi kyllä mieli
nostaa neljään kun on imppikisa ja vaarassa... 3NT en viitsi tarjota huonon herttapidon takia.
GRANSTRÖM: Pass. Liikaa punaisia
meneviä nostaa kun partneri ei pystynyt tarjoamaan mitään enempää. 3NT ei
houkuta kun en tikkejä näe.
Vain yksi panelisti muistutti, että olemme
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kahdentaneet balanssipaikalla, mikä
puoltaisi tarjoamisen jatkamista.
KIEMA: Pass. Partnerilla voi olla hyvinkin 8-9 ap balanssikahdennukseni
jälkeen, mutta aliarvostan roimasti ruutukuninkaan. Ehkä 3 sangissa voi olla
ruutulähdöllä tikit, mutta toisaalta herttalähdöllä iso kasa pietejä.
NIEMI: 4♠. Odotan, että partnerilla on
pari sopivaa arvokorttia, esim. KQ herttaa
tai herttaässä ja musta rouva. Koska mustat rouvat ovat todennäköisemmin idällä
- siis maskissa - kuin lännellä, tarjoan
vyöhykkeiden houkuttelemana täyspelin.
PEKKINEN: 4♠. Muutkin nostaa kun
on niin paljon pisteitä. Vaikka paras peli
voi olla 3NT minun kädestäni tai passi voi
osua.
VIITASALO: 4♠. Nosto on lievä revitys mutta vaaravyöhykkeessä täyspelibonus on iso. Ruutukuningas ei välttämättä
ole arvoton, koska näissä vyöhykkeissä
estoavaajalla voi olla tosi huonot. Kahdennuksen jälkeen 3NT lupaa joustavan
vahvan käden eli aika lailla tämän käden
mutta ylävärien paikka vaihdettuna. Tässä
jaossa lähtijällä olisi turhan paljon informaatiota, jos tarjoaisin 3NT ja se jäisi
peliksi. Pass olisi liian veltto: partnerille
riittää hyvään täyspeliin Qxxxx xx Qx xxxx
tai Qxxx xxx Ax xxxx.
Vain yksi panelisti valitsi sangitäyspelin.
Tämä ratkaisu toimii (ilmeisesti lähtökortista riippuen) joko hyvin, tai sitten hyvin
huonosti!
SAASTAMOINEN: 3NT. Ruutulähdöllä 3NT voi mennä kotiin, vaikkei partnerilla olisikaan yhtään mitään: ruutua
kuninkaalle, pataässä ja kuningas, rouva
putoaa, pelataan patanikkari, kymppi
putoaa, pelataan ristiässä, ei rouvaa,
pelataan pöytään viimeisellä padalla ja
maskataan ristirouva kolmas pois. Voilá!
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3. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠ - ♥ K J 9 6 2 ♦ A 10 7 2 ♣ A K 10 3
Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♠
2♥
3♠

Etelä
1♥
?

Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
4♣
10
8
3
4♥
5
2
7
Tehtävässä on kysymys siitä, miten saada partneri tekemään järkevä ratkaisu vastustajien neljän padan päälle. Lähes kaikki
panelistit tarjoavat neljä ristiä, mutta olen
eri mieltä tämän ratkaisun paremmuudesta. Jako on poimittu muutaman vuoden
takaisesta Dunhill Cupista, jossa Magnus Lindqvist tarjosi myös 4♣ ja katui
myöhemmin ratkaisuaan. Partnerilla oli
KQ viides ruutua ja hän tietenkin kahdensi
neljä pataa, yksi pieti kun kuusi herttaa oli
korteissa! Lindqvist totesi myöhemmin,
että “4 kluter” olisi ollut paras tarjous,
mutta tällaista tarjouskorttia ei laatikosta
löytynyt...
GRANSTRÖM: 4♣. Toivon tekeväni tarjouksen jonka avulla partneri osaa tarjota
viiden tasolle jos tarpeellista ja slammikin
teoriassa mahdollinen.
KARHULAHTI: 4♣. Jotenkin tuntuu
siltä, ettei rahkeet riitä slammia ajatellen,
mutta kuvataanpa nyt kättä kuitenkin siltä
varalta, että partneri on ottamassa kantaa
4S jälkeen.
NIEMI: 4♣. Partneri on lähtijä mahdolliseen vastustajan patasitoumukseen. Tästä
syystä tarjoukseni on lähinnä lähtökorttia
vinkkaava eikä slammi-inviitti.
SAASTAMOINEN: 4♣. Toivottavasti
partneri osaa tarjota viiden tasolle VPV:n
4S:n päälle, kun hänellä on ristipituutta.
Jopa kortit xxx,Qxxx,xx,Qxxx riittävät
viiden tason tarjoukseen, ja partneri on

luvannut tätä esimerkkikättä paremmat
kortit.
PEKKINEN: 4♣. Täytyy kertoa jotain
positiivista partnerille, kun joudumme
vielä ottamaan kantaa 4 pataan.
ERKKILÄ: 4♣. Kerron partnerille hyvät kortit ja risticuen. Meillä voi vähillä
voimilla olla hyvä slammi.
Slammi on mahdollinen. Mutta ensisijaisesti meidän pitäisi pystyä tekemään
oikea ratkaisu, jos vastustajat tarjoavat
neljä pataa.
KIEMA: 4♣. Kerron että jako kuuluu
meille, ja annan partnerille mahdollisuuden tarjota 4 padan päälle sopivilla korteilla. Jos tämä ymmärretään lähtökorttiinviitiksi, sekin käy.
Kukaan panelisteista ei maininnut kahdennusta vaihtoehtona. Voisiko se näyttää
juuri tämäntyyppisen käden? Ainakaan
rankaisu se ei kai voisi olla. Neljä pataa
kuvaisi myös käden jakautuman hyvin,
mutta tähän ratkaisuun saisi olla pari arvopistettä enemmän.
VIITASALO: 4♥. Neljä alaväriä lupaisi
pelivoimaisen kaksivärikäden ja pyytäisi
partneria tekemään päätöksen 4 pataan.
Unbelievable 3NT lupaa tietysti nämä
kortit mutta partnerin kuvitellessa AQ
AKJxxx Qxx Qx ja vastustajan kuoriessa
6-5 patojaan voi sitten miettiä uudestaan
oliko todellakin näin sovittu. Tässä sarjassa 4 herttaa lupaa voimanoston, koska vyöhykkeet ja värimme (joudumme
tarjoamaan pykälän korkemmalle kuin
vastustaja) eivät suosi uhraustarjosta.
Jakokädellä partneri olisi voinut tehdä
näissä vyöhykkeissä estokorotuksen myös
parilla arvokortilla joten ei ole pelkoa siitä, että hänellä olisi heikko jakokäsi. Jos
vastustaja tekee 4 pataa, kahdennan sen
(tai partneri kahdentaa).
NYBERG: 4♥. Jos vastustajat tarjoavat
vielä 4♠, silloin X.
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4. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ K Q 10 4 ♥ Q 5 ♦ 8 4♣ A K J 7 3
Länsi
1♦

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
3♣
10
2♠
5
Pass 5
2NT 2
DBL 0

Itä
2♦

Paneeli
5
2
2
1
0

Etelä
?

Lukijat
6
0
0
0
5

Tarjousongelma, missä ei ole oikeaa
ratkaisua. Pitää vain löytää vähiten huono
tarjous. Jos ilmaisukahdennamme, partneri ilahduttaa meitä varmasti herttatarjouksella. Jos tarjoamme kaksi pataa, on
partnerilla lyhyt pata ja meidän piti päätyä
hertta- tai ristipeliin. Kolmen ristin jälkeen saatamme taas hukata jopa täyspelin
pata valttina.
ERKKILÄ: 3♣. Nyt tai ei koskaan. En
voi kahdentaa kun on niin lyhyt hertta.
KIEMA: 3♣. Oletan vastustajan pelaavan samaa systeemiä kuin mekin, eli käännettyjä alavärikorotuksia. Teen lähtökortti-inviitin tietoisena riskistä, että tämä voi
tulla kalliiksi.
KARHULAHTI: 3♣. Tekisi mieli tarjota 2♠, mutta ei nyt sentään. Dbl tuntuu
huonolta partnerien herttatarjouksia ajatellen.
GRANSTRÖM: 3♣. En kovinkaan
herkästi jousta kahdennuksen yläväripituuksista vaikka sillä voisikin onnistua
joskus.
NYBERG: 2♠. Tästä tarjouksesta tuskin
tulee paneelipisteitä, mutta olen ennenkin
joutunut pelaamaan 4-2 valtissa ja sama
tilanne tulee eteen jos X ensimmäisellä
vuorolla. 3♣ olisi kai sellainen normaali-ihmisen tarjous, mutta päädyin nyt
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tällaiseen ratkaisuun. (Olen joskus nähnyt myös partnerini tulevan balanssille
3k värillä 2 tasolla. Paneelin vetäjä saa
arvata, kuka oli kyseessä.)
VIITASALO: 2♠. Tarjous on rivo kuin
mikä mutta sisältää sekä osamerkintäettä täyspelipotentiaalia. Jos VPV
rankaisukahdentaa, niin karkaan ristiin.
Partnerilla ei välttämättä ole riittävästi
balansointiin jaon kuuluessa meille joten
joudun tekemään jotain. En halua tarjota
3 ristiä, koska väri on lyhyehkö kolmen
tasolle ja tarjous on lopullinen. Jos korotus on käännetty (FEM), niin passaan,
koska partnerilla ei ole mitään ja vastustaja pelaa usein osamerkintää.
NIEMI: Pass. Vastustajat pelaavat femiä,
joten he ovat vaatimussarjassa. Koska
minulla ei ole hyvää syytä tarjota (suhde
tuotto/riski ei ole kohdallaan), jään katselemaan sarjan jatkoa.
Tehtävän laadinta ei ollut paras mahdollinen. Oletin, että vastustajat tarjoavat luonnollisesti, jolloin kaksi ruutua
olisi heikko korotus. Vastaisuudessa tehtävässä pitää mainita, mitä vastustajien
tarjous tarkoittaa, jos on edes mahdollisuutta kahteen tulkintaan.
PEKKINEN: Pass. Voimaa on, mutta jos
donkataan tarjoaa partneri 2/3 herttaa.
Passiin aktiivinen partnerini balansoi 2
herttaa, mutta silloin hänellä on sitä ihan
omasta takaa.
ENGELBARTH: 2NT. D kertoisi
ylävärit, joten tämä on kaksivärikäsi. Pass
on vakava vaihtoehto.
Vaarallinen valinta. Kolmeen herttaan
joudumme tarjoamaan kolme pataa ja
saatamme olla hyvin syvällä suossa.
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5. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠AK9852 ♥-♦J72♣KQ54
Länsi Pohjoinen
Itä
				
2♥
3♦
4♥
Tarjous Pisteet
Pass 10
6♦
7
5♥
5
5♣
2
4♠
2
5♦
0

Paneeli
4
2
2
1
1
0

Etelä
1♠
?

Lukijat
0
1
3
0
3
4

Eniten ääniä sai pass, jonka on oltava
vaatimus, koska jo partnerin kolme ruutua
oli täyspelivaatimus.
VIITASALO: Pass. Käteni on karvan
verran liian heikko 5 herttaan ja aivan liian hyvä 4 pataan tai 5 ruutuun. Partnerin
3 ruutua oli tpv joten meillä on vaatimus
päällä. Vaatimussarjassa pass ja sitten
jatkotarjoaminen on vahva inviitti eteenpäin joten käteni sopii siihen. Kahdennukseen tarjoan 5 ruutua ja 4 pataan tai
5 ruutuun 5 herttaa.
GRANSTRÖM: Pass. Luulen kertovani
huonommat jos tarjoan heti 5♦.
KARHULAHTI: Pass. Täytyy olla vaatimus tässä sarjassa. Partnerin mahdollisiin donkkeihin tarjoan 4NT, joka kertonee ristejä sekä ruutusietoa. Partnerin
alaväritarjouksen jälkeen tarjoan 5♥
kertoen koko tarinan. Slammiin yritetään.
6♣ voi hyvinkin olla parempi slammi kuin
6♦.
NIEMI: Pass. Ymmärtääkseni partnerin
3♦ on täyspelivaatimus, joten passini on
vaatimus. Oikea täyspelimme lienee 4S,
kun taas oikea slammi taitaa olla 6♦.
Partnerin kahdennukseen tarjoan 5♦, jolloin kerron slammi-inviittikäden.
Kaksi panelistia valitsee suoraviivaisen

etenemistavan. Tässä on mielestäni yksi
hyvä puoli. Vastapuoli on edullisissa
vyöhykkeissä, jolloin he saattavat uhrautua kuudella hertalla, vaikka meillä ei
slammia olisikaan.
KIEMA: 6♦. En ole varma siitä, onko
pass tässä sarjassa vaatimus, joten teen
reippaan ja suoraviivaisen tarjouksen.
SAASTAMOINEN: 6♦. Korteissa voi
olla vaikka isoslammi, mutta en tiedä,
kuinka halpa uhraus vastustajilla on.
Tästä syystä 5♥ tuntuu ylimitoitetulta tarjoukselta.
ERKKILÄ: 5♥. Kerron ruututuen ja
herttakontrollin. Partneri on tehnyt tpv:n
kolmella ruudulla.
Jälleen kerran imppikisa ja vaarayöhyke.
NYBERG: 5♥. Näyttää siltä, että vastustajilla on paljon voimaa hertassa ja
silloin meillä voi olla jopa seiska. Toivon,
että partneri osaa tarjota 7, jos hänellä
on AKQ ruutu ja ♣ A. Jos tarjoan 5♦,
partneri ei välttämättä uskalla jatkaa, jos
hänellä on xx hertassa. Jos meiltä menee
2 A päältä, vastustajien aggressiivinen
tarjoaminen onnistui.
ENGELBARTH: 5♣. Uskon partnerin
ymmärtävän tämän tarjoussarjan edetessä
cueksi ruutu valttina. 5♦ liian mieto tarjous.
Tarjoussarja ei välttämättä etene, jos
partneri preferoi passaamalla sijoittaen
meille mustan kaksivärikäden.
PEKKINEN: 4♠. Tässäkin meillä voi
olla korkea ruutupeli, mutta jos partnerilla
on patoja 1-2, olemme kuitenkin pykälää
alempana samoilla menevillä (ehkä).
Tarjousvalintasi on onnistunut, jos partnerilla on xx Kx Kxxxxx AJx. Toisaalta
patatäyspeli saattaa mennä jopa pietiin ja
kuusi ruutua olla kotona, jos partnerilla on
x Jxx AKQxxx Jxx.
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6. Jakaja etelä, P-E vaarassa, IMP
♠ A 10 7 ♥ K 8 ♦ J 8 ♣ A K Q 9 8 2
Länsi Pohjoinen
Itä
				
1♦
1♠
2♥
Tarjous Pisteet
DBL 10
3♠
3
3♥
3
3♣
0
3♦
0
4♣
0
2NT 0

Paneeli
8
1
1
0
0
0
0

Etelä
1♣
?

Lukijat
0
2
1
4
2
1
1

Tässä tehtävässä paneelinvetäjä ei ollut tehtäviensä tasalla! Koska FEM-systeemiin kuuluu tukikahdennus (support
double), ei ongelmaa ole vielä tällä, vaan
ehkä vasta seuraavalla kierroksella.
KARHULAHTI: DBL. Support double?
NYBERG: DBL. Jos en ihan väärin
muista, FEM:ssa on tukikahdennus eli
DBL lupaa kolmen kortin tuen.
PEKKINEN: DBL. Support? No voimaa
on, mutta risti tai patapeli. Jos partneri
passaa, vaihdetaan systeemiä.
NIEMI: DBL. Systeemin mukaan
tukikahdennus, eli kertoo kolmen kortin
padan. Jos partneri tarjoaa 2♠ ja vp passaa, tarjoan seuraavaksi 3♣.
ERKKILÄ: DBL. Lupaan kolmen kortin
padan. Jos partneri tarjoaa kaksi pataa,
tarjoan 3 ristiä luvaten extraa.
KIEMA: DBL. Support-kahdennus luvaten tasan 3k tuen. Jatkan partnerin
negatiiviseen 2 pataan 3 ristillä ja kerron
inviittivoiman. Vaihtoehtona voisi olla 3
herttaa, joka pyytää tekemään 3NT ruutupidolla.
VIITASALO: DBL. Ensin näytetään
3 kortin patatuki ja jatkossa sitten sekä
lisävoima että hyvä ristiväri. Tällä kädellä
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ei voi tarjota muuta, koska jatkossa näin
hyvää tukea ei voi näyttää. Ilman tukikahdennusta tämä voisikin olla ongelma.
GRANSTRÖM: DBL. 3k tuki, katsotaan
mitä ongelmia on seuraavalla kierroksella.
SAASTAMOINEN: 3♥. Ymmärtääkseni systeemin mukaan, kun vastustajat
ovat tarjonneet kahta väriä, vastustajan
värin tarjoaminen lupaa pidon tarjotussa
värissä ja kysyy pitoa toisessa. Korteissa
voi olla 3NT, joka löytyy vain tätä kautta;
kuitenkin joko patatuen osoittaminen kahdentamalla tai jopa suora patatarjous
saattavat olla tässä jaossa parempia tarjouksia. Jos partneri saa tarjota seuraavaksi 3♠, nostan sen tietenkin neljään,
jos partneri tarjoaa 4♣, tarjoan silloinkin
4♠. Mutta jos partneri tarjoaa 3NT, sitä
pelataan.
ENGELBARTH: 3♠. 2♠ alitarjous ja
patatuki näytettävä. Käsi on pelivahva.
Partneri on luvannut vasta neljän kortin
värin, joten hyppykorotuksella kerromme
varmasti neljän kortin tuen.

BRIDGELEHTI 6/10

Osmo Kiema

7. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠ Q 3 ♥ 5 4 ♦ A 5 3 2 ♣ A 10 9 3 2
Länsi
pass
pass

Pohjoinen
1♠
2♦

Tarjous Pisteet
3♦
10
3♠
8
2♥
0
4♦
0
Pass 0
3♣
0

Itä
pass
pass

Paneeli
6
4
0
0
0
0

Etelä
1NT
?

Lukijat
7
1
1
1
1
1

Meillä ei voisi olla paljoa parempia kortteja tässä sarjassa, joten jotain positiivista
on tarjottava. Paneelin enemmistö valitsee
ruutukorotuksen, vaikka mielestäni 3♠
olisi parempi valinta. Kolme ruutua tarjottaisiin myös kädellä xx xx Axxx Axxxx,
koska partnerin käsi on voimaltaan vielä
hyvin laajaskaalainen.
NYBERG: 3♦. Tuki ja ei minimit.
NIEMI: 3♦. Pidän ensimmäisen kierroksen valintaani oikeana. Vaihtoehtoina ovat nyt 2♠ ja 2NT. Kahteen pataan
partneri voi vielä jatkaa, mutta passaa
ehkä liian usein. Sitoumus tuottaisi osamerkintöjen kesken kuitenkin luultavasti
parhaiten. Kahdessa sangissa herttahollini on tarpeettoman huono, kun hyviä
vaihtoehtojakin on olemassa. Jos partneri
tarjoaa kolmen ruudun päälle 3♥ (mielestäni hakee herttahollia), tarjoan 4♠.
Kaksi sangia olisi mahdollinen vaihtoehto
vain silloin, jos ylävärimme olisivat toisinpäin.
GRANSTRÖM: 3♦. Pelkkä preffi
houkuttaisi mutta näillä voimilla nosto
tuntuu järkevämmältä.
Pelkkä preffi olisi näillä korteilla varmasti liian varovainen ratkaisu.

PEKKINEN: 3♦. Jotain liikehdintää täytyy tehdä, kun on 2 naulaa ja arvokkaan
oloinen patarouva.
ERKKILÄ:  3♦. Inviitti ja ruututuki. Parikilpailussa harkitsisin padan tukemista,
mutta nyt imppikisa.
KARHULAHTI: 3♦. Valttipeliin oikein
hyvännäköiset kortit.
KIEMA: 3♠. Käsi näyttää hyvältä 4
pataa ajatellen, kun herttarumautuskin
voidaan pysäyttää pöydän valteilla. 5k
ylävärisysteemissä tämä olisi täsmällisen
tarkka tarjous kun on kieltänyt 3k tuen.
Hyvä kommentti. Lyhyt herttamme tekee 5-2 padasta toimivan sitoumuksen,
kun vastapuoli ei ehkä pysty lyhentämään
pelinviejän valttia herttakäännöillä.
SAASTAMOINEN: 3♠. Oikein tai
väärin, minä yritän aina noita ylävärejä.
(Jos pelaa viiden kortin ylävärejä semivaatimussangilla siten, että vastaajan 1NT
kieltää 3+ kortin tuen avaajan yläväriin,
tässä tarjoussarjassa vastaajalla on juuri
nämä kortit.)
ENGELBARTH: 3♠. 4 kontrollia ja patakuva oikeuttavat inviittiin.
VIITASALO: 3♠. Käteni on parantunut
tarjoussarjan myötä mutta se ei ole riittävä täyspeliin pakottamiseen. Tarjoukseni on aito inviitti, jonka partneri voi
nostaa aika vähällä lisävoimalla. Korotus
3 ruutuun ei lupaa samanlaista voimaa,
koska ilman patapreferenssiä joudumme
pitämään sarjaa auki partnerin 17-18
pinnan käden varalta.
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8. Jakaja pohjoinen, P-E vaarassa,
IMP
♠ K Q J 10 4 ♥ 9 5 3 ♦ 8 6 3 ♣ A Q
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
2♣

Tarjous Pisteet
3♣
10
2♦
8
4♠
4
3♠
0

Itä
pass
pass

Paneeli
5
4
1
0

Etelä
1♠
?

Lukijat
3
1
0
5

Paneelin enemmistö tyytyy invitoimaan
kolmella ristillä, mikä on näinkin
pelivoimaisella kädellä mielestäni liian
varovainen valinta. Partneri passaa aivan
liian usein, etenkin singeltonpadalla.
GRANSTRÖM: 3♣. Patapelissä voi olla
yllättävän paljon punaisia meneviä kun
partnerilla lyhyemmät todennäköisesti
kuin minulla joten uskon tämän pelaavan
paremmin jos partnerilla ei ole ekstroja.
PEKKINEN: 3♣. Tässä voi olla
patapelikin, mutta en kyllä suostu
hyppimään 5 kortilla.
KARHULAHTI: 3♣. Meneviä kyllä
riittää, mutta on voimaakin inviitin
verran.
NYBERG: 3♣. Paha paikka jossa 3S
olisi vaihtoehto. Mielestäni saisi olla
edes jonkun näköinen holli, jos tarjoaa 2
punaista väriä.
KIEMA: 3♣. Tämä auttanee partneria
parhaiten arvostamaan kättään eli
pitkää mutta heikohkoa ristiväriään.
Jos partneri jatkaa, voimme löytää
patasitoumuksenkin.
NIEMI: 2♦. Femissä ei näitä sarjoja
määritellä, vaan ne kuuluvat “kokeneiden”
pelaajien yleiseen ymmärrykseen. Minun
ymmärrykseni mukaan 2♦ on vaatimus,
joka lupaa yleensä viidennen padan (ja
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useimmiten jotain ruudussa). Jatkossa
päädymme täyspeliin. Ihmetellään sitten,
minne jouduttiin. Partnerin sangi- ja
patatarjoukset korotan täyspeliin. Kahteen
herttaan (joka kieltää herttapidon) tarjoan
kolme ristiä.
ENGELBARTH: 2♦. Kierrosvaatimus ja
ennen kaikkea lupaa 5-kortin padan. AQ
ristiä on huikea arvo.
ERKKILÄ: 2♦. Vaatimus ja lupaan 100%
viiden kortin padan. Johonkin täyspeliin
pitäisi päästä, 3NT, 4pataa tai 5ristiä.
VIITASALO: 2♦. Tarjous on luonnollinen
kierrosvaatimus. Valitettavasti värini ei ole
kovinkaan hääppöinen mutta vaihtoehtoja
ei oikein ole. Sangi- risti- ja patatarjoukset
ovat järjettömiä joten jäljelle jää vain 2
ruutua ja 2 herttaa, jonka pitäisi olla aina
4 korttia. Partneri ei ole luvannut kuuden
kortin ristiä vaan hänellä voi olla mikä
tahansa 5431 (kolmen kortin padalla ei
tueta).
SAASTAMOINEN: 4♠. Tarjoussarja
saattaa olla nopea, mutta pelinvienti ei
välttämättä niinkään. Jos parnerilla on
lyhyt pata, tarvitsemme pöytään kortit
luokkaa x,AKx,QJx,KJxxxx ollaksemme
oikeassa. Mitä enemmän partnerilla on
patoja, sitä todennäköisemmin olemme
oikeassa loppusitoumuksessa.
Inviitti kolmella ristillä on liian
varovainen, mutta suora hyppy täyspeliin
mielestäni taas liian päättävä valinta. Kolme
sangia on parempi täyspeli, jos partnerilla
on x KQJ QJx KJxxxx. Ja jos partnerilla
sattuu olemaan patarenonssi, saattaa viisi
ristiä olla oikea loppusitoumus.
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PANEELI 3/10
Kari Engelbarth
Pia Erkkilä
Juho Granström
Arttu Karhulahti
Osmo Kiema
Matti Niemi
Clas Nyberg
Markku Pekkinen
Mauri Saastamoinen
Pekka Viitasalo

1
4♦
4♦
4♦
3NT
3NT
3NT
4♦
4♦
4♦
3NT

2
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
4♠
Pass
4♠
3NT
4♠

3
4♣
4♣
4♣
4♣
4♣
4♣
4♥
4♣
4♣
4♥

Paneelin suosikki
Lukijoiden suosikki

4♦
Pass 4♣
3NT Pass 4♥

LUKIJAKILPAILUN 3/10
TULOKSET
(12 parasta)
Jyrki Parkkinen
Harry v. Haartman
Björn-Olof Lindholm
Juha Hämäläinen
Hannu Isotalo
Vesa Viirelä
Mauri Maunula
Jyrki Hakala
Pekka Ranta
Matti Rosen
Jorma Isaksson
Jari Kemppainen

55
50
44
44
42
38
37
28
27
26
22
18

4
2NT
3♣
3♣
3♣
3♣
Pass
2♠
Pass
3♣
2♠

5
5♣
5♥
Pass
Pass
6♦
Pass
5♥
4♠
6♦
Pass

6
3♠
♦BL
♦BL
♦BL
♦BL
♦BL
♦BL
♦BL
3♥
♦BL

3♣
3♣

Pass ♦BL
5♥ 3♣

7
3♠
3♦
3♦
3♦
3♠
3♦
3♦
3♦
3♠
3♠

8
2♦
3♣
2♦
3♣
3♣
2♦
3♣
3♣
4♠
2♦

3♦
3♦

3♣
3♠

VUOSIKILPAILU 2010
TULOKSET

Harry v. Haartman
Mauri Maunula
Pekka Ranta
Juha Hämäläinen
Björn-Olof Lindholm
Jari Kemppainen
Matti Rosen
Jyrki Hakala
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157
150
150
149
144
128
124
119
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Suomen Bridgeliitto ry:n myynnissä
kirja

BRIDGEÄ 2000-LUVULLA

Matti Niemen kirjoittaman bridgenpelaajan perusteoksen voi tilata
toiminnanjohtajalta tai ostaa Bridge Areenalta.

Hanki nyt omasi hintaan
29,00 €
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SM PARIFINAALI
2010
Kauko Koistinen

				

Kun SBL:n hallitus pari vuotta sitten
päätti laskea SM-parifinaalin osallistujamäärän 36 pariin aikaisemman n. 60
sijaan, eivät piirikarsinnat olleet enää
mikään muodollisuus ja moni kokenut
pari oli päässyt laulukuoron puolelle jo
karsintavaiheessa. Tänä vuonna partnerini
Clas Nybergin kanssa oli vuoromme
kokea tämä kohtalo. Kun kivikovissa Pohjanmaan piirikarsinnoissa päädyimme
vaatimattomalle viidennelle sijalle kuuden parin joukossa, tie aukeni SM-parimestaruustaiston sijasta pullanpaistoon ja
kahvinkeittoon finaaliviikonloppuna.
Kilpailun alkupuolella oli seuraava mielenkiintoinen slammijako.
JAKO 11
♠ K9
S/-		
♥ J9865
		
♦ 743
		
♣ KJ7
♠ J74			
♠ AQ10863
N
♥ K4			
♥ AQ1072
W
E
♦ AJ852		 S
♦Q
♣ A62			
♣4
		
♠ 52
		
♥3
		
♦ K1096
		
♣ Q109853
Yli puolet pareista oli päätynyt
pikkuslammiin padassa ja lähes kaikki
olivat saaneet kolmetoista tikkiä. Suurin
osa etelän pelaajista lähti etelän korteista
herttasingeltonilla, minkä jälkeen pelinviejät saivat kaikki tikit, kun valttimaski
onnistui, valtti oli 2-2 ja vain yksi herttavarkaus tarvittiin pöytään. Muutama

etelä oli valinnut ristilähdön. Pöytä voitti
ässällä tikin, minkä jälkeen pelinviejä otti
kaksi valttikierrosta. Kun seuraavaksi
pelattiin herttaa kuninkaalle ja takaisin
käden ässälle, ei etelä tunnustanut toiseen
kierrokseen ja pelinviejällä näytti olevan
yksi herttamenevä liikaa. Ennen herttavarkautta pöytään voitiin kaikessa rauhassa
kuitenkin kokeilla ruutumaskia. Vaikka
maski epäonnistuisi, pääsisi pelinviejä
eroon toisesta herttamenevästään. Näyttäisikin siltä, että vain ruutulähdöllä pelinviejällä on sitoumuksessaan vain kaksitoista tikkiä, koska hänen ei ole järkevää
ottaa maskia kummassakaan punaisessa
värissä. Mutta pelinviejä saa kuitenkin
kaikki tikit kaksipuolisen kiristyksen
avulla. Ruutulähtö ässälle, kaksi valttikierrosta, kolme herttakierrosta, herttavarkaus pöytään ja ruutuvarkaus käteen.
Kun pelinviejä pelaa valtteja pohjaan, niin
muodostuu seuraava lopputilanne:
		
♠		
♥J
		
♦		
♣ KJ
♠ -		
♠6
♥ -		 N
♥ 10
W
E
♦ J		 S
♦♣ A6		
♣4
		
♠		
♥♦K
		
		
♣ Q10
Viimeiselle valtille etelän on sakattava
risti, mutta tällöin pöydästä sakataan ruutu
ja pohjoinen on kiristyksessä hertan ja ristin kanssa.
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lännen KORTIT

1. Jakaja ITÄ, POHJOINEN-ETELÄ VAARASSA, IMP
		
♠ Q J 10

		
		
		

♥A8
♦ 10 8
♣AK9863

		
		
		
		

♠AQJ87
♥A96
♦ 10 7 6 4
♣K

		
		
		
		

♠AQJ5
♥A974
♦KQ7
♣QJ

		
		
		
		

♠A9
♥ A K J 10 9 6 4
♦K9
♣KJ

		
		
		
		

♠K983
♥AQ
♦94
♣A8765

2. Jakaja ITÄ, KAIKKI vaarassa, IMP

3. jakaja ITÄ,POHJOINEN-ETELÄ vaarassa, PARIK.

4. JAKAJA ETELÄ, (P TARJOAA 2♠), ITÄ-LÄNSI VAARASSA, PARIK.

5. Jakaja ETELÄ (AVAA 1NT 15-17), EI KUKAAN
vaarassa, IMP.

6. Jakaja etelä, ITÄ-LÄNSI vaarassa, IMP.

♠A
♥ Q J 10 9 4
♦AKQ2
♣K93
7. Jakaja ETELÄ, JOKA tarjoaa 1 ♠ JA POHJOINEN
2♠, ITÄ-LÄNSI vaarassA, IMP.
		
♠A6
		
♥8643
		
♦AKJ4
		
♣Q64
		
		
		
		

8. Jakaja länsi, kaikki vaarassa, imp.
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♠AQ5
♥A72
♦AQJ7
♣ K 10 5

Parikilpailu on tyypillisimmillään armotonta taistelua ylitikeistä. Seuraava jako
on hyvä esimerkki.
JAKO 25
N/E-W
♠ Q5			
♠ J10932
♥ AKJ3		 N
♥ Q108
W
E
♦ AQJ2		 S
♦ 98
♣ QJ2			
♣ AK7
Lähes kaikki parit olivat päätyneet
arkipäiväiseen sangitäyspeliin. Pohjoinen
aloitti ristikympillä ja kysymys on tietenkin vain ylitikkien lukumäärästä. Miten
itse suunnittelisit pelinviennin?
Kahdeksan pikatikkiä on valmiina ja
padasta on helppo työ kasvattaa kolme
lisää (kunhan vain väri ei ole 5-1 vinossa).
Puolustus voisi saada kolme tikkiä vain,
jos etelä pääsee liian aikaisin kiinni ja
löytää ruutukäännön. Koska ”toinen käsi
matalaa” on sisäänrakennettuna useimpien bridgenpelaajien selkärankaan, pitää
padan kasvattaminen aloittaa pöydästä
kohti käden rouvaa. Koko jako:
JAKO 25
♠ A6
N/E-W
♥ 975
		
♦ K4
		
♣ 1098654
♠ Q5			
♠ J10932
N
♥ AKJ3		W E ♥ Q108
♦ AQJ2		 S
♦ 98
♣ QJ2			
♣ AK7
		
♠ K874
		
♥ 642
		
♦ 107653
		
♣3
Jos länsi virheellisesti voittaa lähdön
käteensä ja aloittaa padan kasvatuksen,
pelaa pohjoinen pienen ja etelä kääntää
patakuninkaan jälkeen ruutua, mikä kasvattaa puolustukselle kolme tikkiä ja hy-
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vän merkinnän. Jos taas lähtö voitetaan
pöytään ja sieltä jatketaan pataa, on etelän
hyvin vaikea keksiä kuninkaan pelaamista
tähän tikkiin. Tällä kertaa se olisi oikein,
mutta jos pelinviejällä on värissä esim.
AQ-dubbelton, maksaisi kuninkaan pelaaminen tikin.
Kilpailun loppupuolella seuraava puolustustehtävä oli kuin suoraan jatkokurssikirjan sivuilta.
♠ J109753
JAKO 98
E/N-S		
♥ A109
		
♦6
		
♣ K62
			
♠ KQ
			 N
♥ 73
W
E
♦ J10		 S
♦ K8752
			
♣ A843
¨
♦ A3
Lännen pelaamaa neljää herttaa vastaan
aloitat pohjoisen korteista ruutusingeltonilla, etelä ottaa ässällä tikin ja jatkaa kolmosella pelinviejän tunnustaessa kympillä
ja sotamiehellä. Miten jatkaisit tästä?
Neljä puolustajaa katsoi parhaaksi
kääntää turvallisen tuntuisen patasotamiehen. Kaksi pohjoisen pelaajaa oli rohkeampia ja käänsivät pienen ristin, pöytä
voitti ässällä tikin, minkä jälkeen pelinviejä jatkoi herttaa kätensä kuninkaalle.
Entä nyt?
Herttaässä on puolustuksen kolmas tikki
ja houkutus ottaa pieti ristikuninkaalla oli
liian suuri kahdelle pohjoisen pelaajalle.
Vain kahdessa pöydässä sitoumus oli päätynyt kahteen pietiin, kun pohjoinen oli
luottanut partnerin Lavinthal -merkinantoon ja jatkanut pienellä ristillä kolmanteen tikkiin sekä uskaltanut myös jatkaa

idän KORTIT

1. Jakaja ITÄ, POHJOINEN-ETELÄ VAARASSA, IMP

		
		
		
		

♠AK
♥KQJ73
♦QJ965
♣ Q		

		
		
		
		

♠ 10 3
♥J7
♦AKJ953
♣952

2. Jakaja ITÄ, KAIKKI vaarassa, IMP

3. jakaja ITÄ,POHJOINEN-ETELÄ vaarassa, PARIK.

♠ 10 9
♥52
♦ A 10
♣AK87653
4. JAKAJA ETELÄ, (P TARJOAA 2♠), ITÄ-LÄNSI VAA		
		
		
		

RASSA, PARIK.

		
		
		
		

♠ 10 6 3
♥752
♦87
♣ A Q 10 9 4

		
		
		
		

♠ A 10 5 2
♥ J 10 7 2
♦K
♣QJ95

		
		
		
		

♠KQ54
♥K6
♦974
♣A862

		
		
		
		

♠73
♥J7
♦Q853
♣AK752

		
		
		
		

♠KJ7
♥KQJ98
♦♣9643

5. Jakaja ETELÄ (AVAA 1NT 15-17), EI KUKAAN
vaarassa, IMP.

6. Jakaja etelä, ITÄ-LÄNSI vaarassa, IMP.

7. Jakaja ETELÄ, JOKA tarjoaa 1 ♠ JA POHJOINEN
2♠, ITÄ-LÄNSI vaarassA, IMP.

8. Jakaja länsi, kaikki vaarassa, imp.
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pienellä ristillä herttaässän jälkeen. Toinen ruutuvarkaus oli puolustuksen viides
tikki. Koko jako:		
JAKO 98
♠ J109753
E/N-S		
♥ A109
		
♦6
		
♣ K62
♠ A2			
♠ KQ
N
♥ KQJ652		
♥ 73
W
E
♦ QJ10			 S
♦ K8752
♣ 107			
♣ A843
¨
♠ 864
		
♥ 84
		
♦ A943
		
♣ QJ95

Seitsemässä pöydässä pohjoinen valitsi
epäonnekseen patasotamieslähdön, minkä
jälkeen sitoumus ei ole enää pietitettävissä. Herttaässän jälkeen pohjoinen saa
kyllä ruutuvarkauden, mutta pelinviejän
ristimenevä katoaa myöhemmin pöydän
ruudulle.
Kuva yllä: Voittajapari Arttu Karhulahti
(vas.) ja Markku Pekkinen kohtaavat
Kari Noposen (ylh.) ja Ari Pakalan kierroksella 7.

LOPPUTULOKSET SM PARIKILPAILU 2010:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28

Arttu Karhulahti - Markku Pekkinen
Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 		
Jorma Valta - Matti Niemi 			
Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 		
Tiina Elsinen - Antti Elsinen 		
Markku Seppänen - Martti Seppänen
Lasse Utter - Ari Pöppönen
		
Johan Lindén - Martin Arle 			
Olli Puurtinen - Risto Nokka 		
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2108,6
2046,2
2005,0
1963,4
1956,9
1937,6
1925,8
1920,6
1910,2

59,1
57,3
56,2
55,0
54,8
54,3
53,9
53,8
53,5

9.0
5.0
3.0
2.0
1.0
0.7
0.5
0.3
0.1

Bridge Lehteen
tulossa muutoksia

				

Hulda Ahonen

Suomen Bridgeliitto ry:n jäsenlehden, Bridge Lehden, toimitusneuvosto
on pohtinut lehteen tarvittavia muutoksia. Lehti saa aikaiseksi mielipiteitä suuntaan, jos toiseenkin, mutta tarvetta kehittämiselle on ilmennyt, sekä
sisällöllisesti, että lehden ulkoasun
suhteen.
Suunnitelmat vievät oman aikansa,
mutta työ on aloitettu ja sitä tullaan
viemään määrätietoisesti eteenpäin.
Ulkoasun suhteen mahdollisuudet
kehittämiseen ovat laajat, mutta resurssipula karsii villeimpiä ideoita.
Tavoitteena on saada lehti kokonaan
värilliseksi ja mahdollisesti hieman
suurentaa lehden kokoa. Tällä tavoitellaan parempaa luettavuutta. Lisäksi
uudistusta taittopohjaan suunnitellaan.
Näiden muutosten vaikutusta lehden
paino- ja lähetyskustannuksiin selvitetään paraikaa.
Sisällön kehittämistä on myös pohdittu. Tärkeimpänä asiana toimitusneuvosto näki sisällön monipuolisuuden.
Bridgeaiheisia juttuja täytyy löytyä
kaikentasoisille pelaajille. Tämänhetkisistä juttusarjoista Bridge Movie,
Paneeli ja Kaksintaistelu todettiin erittäin suosituiksi ja niiden jatkuminen
ei ole vaarassa. Vanhemman kirjoittajakaartin väistyessä saamme kuitenkin
uusia kirjoittajia, kun Arttu Karhulahti
ottaa vuoden 2011 alusta Kaksintaistelun vetääkseen.

Monipuolisen sisällön tuottamiseen
tarvitaan paljon kirjoittajia. Yhteisöllisyyden korostamiseksi toivottiin
enemmän juttuja myös kerhotasolta.
Muistakaapas patistaa oman kerhonne
kynäniekkaa laittamaan materiaalia
kaikille luettavaksi Bridge Lehteen.
Materiaalin voi toimittaa suoraan päätoimittajalle sähköisessä muodossa.
Word-dokumentit ja jpeg-muotoiset,
pienentämättömät kuvat ovat helpoin
liittää lehden taitto-ohjelmaan.
Sisällön osalta myös liiton tiedottamista pyritään lehdessä selkeyttämään.
Liiton toimikuntien tiedotteet ja liiton
tiedotteet voisi mahdollisesti tehdä
omaksi artikkelisarjakseen. SBL-tiedottaa – laki– tiedotus jne. Toimitusneuvosto totesi, että toimikunnat ovat
velvollisia tekemään oman alueensa
tiedotteita nykyistä kattavammin.
Bridge Lehti kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa onnellista Uutta
vuotta 2011 uusien tuulien puhaltaessa.
Hulda Ahonen
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Runeberg henkilökohtainen
Varapelaajasta mestariksi

				

Raimo Raunto

Lauantaina ajattelin mennä Bridge Areenalle katsomaan, jos siellä puuttuisi pelaajia henkilökohtaisesta kilpailusta. Kauko
laittoi minut iloisena pelaamaan, jotta itse
voisi keskittyä kilpailunjohtotehtäviin.
Kilpailuni alkoi vähän takkuisesti, mutta
pikku hiljaa huomasin olevani jo mukana
kärkipäässä.
Toiseksi viimeisessä pöydässä partneri
avasi kolme herttaa ja minulla oli:
♠ AQJ1073			
♥ 5			
♦ A10			
♣ KQ94			
joilla pass ja 6/10 pistettä, kerran oli
saatu neljään herttaan 11 tikkiä ja neljään
pataan 10 tikkiä, mutta muut pelit olivat
yhden pietin pelejä, kun partnerin kortit
olivat:			
♠ 4			
♥ A1098764			
♦ 82			
♣ J107			
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Viimeinen pöytä; olin kaksi pistettä
Aarne Heikinheimoa perässä ja jaossa 36
annoimme vastustajan pelata kolme ristiä kotiin 3/10, kun meillä oli kolmessa
ruudussa 10 tikkiä. Jaossa 35 pelasimme
kolmeen ruutuun yhden piedin, 2/10, kun
kolmessa pöydässä oli round pass. Edessä
viimeinen jako, jako numero 34,
			
♠ KQ652
		
		
♥ 98
		
♦ 5432
		
♣ A10
♠ A10			
♠ 983
♥ 10742		 N
♥ QJ653
W
E
♦ 1096		 S
♦ QJ
♣ KJ87		
♣ Q53
		
♠ J74
		
♥ AK
♦ AK87
		
		
♣ 9642
			
Partnerini sai yksitoista tikkiä, 10/10,
kun toinen vastustajista sakasi ruudun
kymppi kolmannesta ja hänen partnerillaan oli QJ. Näin partnerini sai ruudusta 4
tikkiä.			
Ajoitukseni onnistui ja olin johdossa
ainoan kerran, juuri kun lopputulokset julkistettiin.		
Kiitos partnerini, Matti Ilmanen, Kirsi
Vesterinen, Jaakko Elokorpi, Jussi Itkonen, Kaarle Walden, Oili Kinnunen, Ralf
Jansson, Osmo Parviainen, Aki Lehtinen,
Raimo Honkavuori, Maria Tulonen ja
Juha Saarikoski.

BRIDGELEHTI 6/10

KILPAILUTULOKSIA
Knipans Kanna, Tammisaaren BK
MP-parikilpailu 15.8.
18 paria 		 % MP
1 Kauko Koistinen-Pauli Nieminen 		 63 1.9
2 Markku Pekkinen-Osmo Parviainen 60 1.1
3 Pia Erkkilä -Harry von Haartman		 59 0.7
4 Håkan Bjurström-Timo Halttunen 58 0.5
5 Regina Forssten - Krister Forssten 58 0.3
Åbo BK, MP-joukkuekilpailu 22.8.
6 joukkuetta		 p. MP
1 USKALI
Pekka Uskali-Martti Mäkelä
105 1.3
Kristina Fagerlund-Kaj Sundsten
2 MINIPLAN
Mikko Nieminen-Lauri Kurki 		 92 0.5
Jaakko Grundström-Markku Kanerva
SM-MIXED PARIKILPAILU 28.8.
32 paria 		 % MP
1 Pia Erkkilä - Kauko Koistinen 		 59		3.6

2 Sue Bäckström - Jari Bäckström 		 58		1.9
3 Christina Hertzman - Johan Lindén		 57		1.3
4 Seija Lahtinen - Jussi Angervo 		 57		0.9
5 Anja Hemilä - Kaarle Walden		 56 0.6
6 Tuula ja Raimo Honkavuori 		 55 		0.4
7 Memme Aranko - Johan Herrgård 		 54		0.3
8 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä 		 54		0.1
SM-MIXED JOUKKUEKILPAILU 29.8.
10 joukkuetta 		 p. MP
1 SUE
		128 2.6
Sue Bäckström - Jari Bäckström 		
Eija Multimäki - Kauko Koistinen
2 HONKAVUORI
125		1.0
Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori
Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
3 JUAN TATII
119 0.5
Taru Suppula - Jussi Tamminen
Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1
38

Gunnars snapshörna
Gunnar Almark från Ekenäs bridgeklubb har under årens lopp
skrivit en mängd bridgerelaterade snapsvisor.
				

6. Given delar, partnern felar

(G. Almark. Mel:Blinka lilla stjärna där...).

Given delar korten ut.
Partnern felar som förut.
Ingen hemgång, -bara bet.
Men en snapssång, -alla vet
vid vårt bord, den giver tröst.
Skål för Nord, Syd, Väst och Öst.
BRIDGELEHTI 6/10
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KILPAILUTULOKSIA
Tapiolan Trikki MP-parikilpailu 15.8.
19 paria
%		 MP
1 Agneta Berglund- Martin Arle 59 2
2 Seppo Niemi-Johan Lindén
59 1,1
3 Hannu Ojanen-Osmo Parviainen 57 0,8
4 Matti Illikainen-Pertti Männistö 56 0,5
5 Markku Pekkinen-Alpo Järvinen 55 0,3
Salon BK 3.-5.9.
Mp-Swiss-IMPS
22 paria
p.		 MP
1 Mikk Mirme-Jüri Aava
131 2.2
2 Ilkka Uimonen- Lasse Utter
118 1.2
3 Martti Mäkelä-Olavi Kivipensas 116 0.8
4 Arttu Karhulahti-Kauko Koistinen 114 0.6
5 Lasse Bergroth-Mikko Nieminen 111 0.3
5 R-L Mäkelä-Annu Laukkanen 111 0.3
Bridge Rally tasoituskilpailu		
31 paria
%		 MP
1 Arttu Karhulahti-Markku Pekkinen 61 2.8
2 Väinö Törnroos-Juha Saarikoski 60 1.5
3 Miikka Miettinen-Veijo Nikkanen 55 1.0
4 Tatjana Mylläri - Timo Järvi
55 0.7
5 Markku Kanerva-Jaakko Grundström 54 0.5
6 Oskari Koivu - Tero Koivu
54 0.3
7 Jüri Aava - Mikk Mirme
54 0.2
8 Antti Aimala - Ari Juutistenaho 54 0.1
MP-parikilpailu (tasoittamaton tulos)
31 paria
%		 MP
1 Arttu Karhulahti - Markku Pekkinen 66		 2.8
2 Markku Kanerva - Jaakko Grundström60		 1.5
3 Jüri Aava - Mikk Mirme
59 1.0
4 Martti Mäkelä - Olavi Kivipensas 59 0.7
5 Raimo Honkavuori-Ranan Rimon 57 0.5
6 Arvo Priimägi - Ivar Kalma
57 0.3
7 Lasse Bergroth-Mikko Nieminen 57 0.2
8 Miikka Miettinen-Veijo Nikkanen 56 0.1
MP-joukkuekilpailu
9 joukkuetta
p.		 MP
1 MAGIC
161 1.9
Arttu Karhulahti, Kauko Koistinen,
Markku Pekkinen, Esa Väliaho
2 USKALI
144 0.7
Martti Mäkelä, Seppo Niemi,
Kaj Sundsten, Pekka Uskali
3 UIKKA
128 0.3
Markku Kanerva, Jarmo Laakso,
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Ilkka Uimonen, Lasse Utter
Ristimerkkikilpailu Salo
8 paria
%		 MP
1 Matti Alanko - Timo Alanko
58 1.0
2 Ari Juutistenaho - Antti Aimala 58 0.4
Oulun Yliopiston BK 10.-12.9.
Mp-IMP-parikilpailu
8 paria
p.		 MP
1 Oskari Koivu - Timo Sairanen 88 1.0
2 Antti Kauppila - Osmo Haljoki 62 0.5
MP-parikilpailu
12 paria
%		 MP
1 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki
59 1.1
1 Lasse Utter - Tero Koivu
59 1.1
3 Arto Peuraniemi - Ari Juopperi 55 0.5
MP-joukkuekilpailu
5 joukkuetta
p.		 MP
1 Viski –Läsä
90 1.1
Visa Vallivaara – Karri Kytömaa
Timo Tero – Timo Jalopaasi
2 Karppinen
80 0.3
Jaro Karppinen – Marko Karppinen
Ari Sippola – Arto Peuraniemi
Kouvolan BK MP-IMP pari 11.9.
6 paria
p. MP
1 Janne Tauriainen-Jukka Rokkanen 71 0,8
2 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja 29 0,2
Kulobridge 40 vuotta,
Armo Heikkilän muistokilpailu 25.9.
MP imp-parik. 29 paria
p. MP
1 Antti Elsinen-Tiina Elsinen
79 2.7
2 Kalevi Paavola-Olli Silvanto
78 1.4
3 Jarmo Laakso-Paavo Isotalo
67 0.9
4 Markku Pekkinen-Arttu Karhulahti 63 0.6
5 Johan Lindén-Seppo Niemi
53 0.4
6 Juuso Fagerlund-Lauri Orkoneva 27 0.3
7 Kari Koskimaa-Asko Kupiainen 		 25 0.2
Ähtärin BK 25.-26.9.
Mp-parikilpailu 13 paria
%.		
1 Vesa Leinonen-Vesa Viirelä
57,78
2 Olli Perkiö-Lasse Utter
56,94
3 Juhani Huhtamäki-Petri Kuoppala 56,67
Mp-IMP-parikilpailu 7 paria
P.
1 Teuvo Kärnä-Hannu Isotalo
69,00
2 Tero Koivu-Oskari Koivu		23,50
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Keski-Uudenmaan Bridge (KUB) ry:n
MP- BAROMETRIKILPAILU
Lauantaina 5.2.2011 klo 11.00
MP- JOUKKUEKILPAILU
Sunnuntaina 6.2.2011 klo 11.00
Paikka: 		
			
			

Majatalo Onnela
Rantatie 34, Tuusula
(Ajo-ohje: www.onnela.com)

Kilpailumaksut: 28 € /pelaaja /kilpailu
			
Pelimaksu sisältää lounaan!
Barometrikilpailuun pakollinen ennakkoilmoittautuminen torstaihin 3.2.2011
mennessä SBL:n Bilbo-palvelun kautta tai kilpailunjohtaja Kati Sandströmille
puh. 040 526 5611

Tervetuloa!

Savuton, Helsinki 28.9.
MP parikilpailu 19 paria
%		
1 Vesa Leskelä-Kirsi Virtanen
60
2 Heikki Lehtinen-Jorma Seppänen 57
3 Kaj Sundsten-Tuomas Paavola 56
4 Eeva Parviainen-Marjukka Raines 55
5 Monica Maamies-Tero Koivu
55
Porin BK 8.-10.10.
Mp-mixed 16 paria
%		
1 Tuula Aaltonen - Ari Ruusunen 62
2 Maija-Liisa ja Martti Toivonen 57
3 Olli Rahi - Outi Rahi
57
4 Erkki Rahi - Satu Rahi
56
Mp-parikilpailu 19 paria
%		
1 Timo Halttunen - Kari Koivisto 68
2 Hannu Luhtala - Asko Riutta
58
3 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 56
4 Markku Kanerva-Kaj Sundsten 54
4 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
54
Mp-IMP-parikilpailu 8 paria
P.		
1 Anne Tallgren - Marko Tallgren 193
2 Aulis Saarinen - Erkki Rahi
157
Tapiolan Trikki ABC kilpailu 16.10.

MP
2.1
1.2
0.8
0.5
0.4
MP
1.6
0.9
0.7
0.5
MP
1.9
1.0
0.8
0.4
0.4
MP
1.0
0.5

MP-IMP 16 paria
p.		
1 Heikki Lehtinen-Jorma Seppänen 58
2 Johan Herrgård-Paula Nurmi
47
3 Pia Erkkilä-Harry von Haartman 27
4 Antti Aimala-Ari Juutistenaho 27
Vasa BK MP parik. 16.10
40 paria
%		
1 Patrik Räihä - Niclas Räihä
61
2 H-O Gustafsson-Valter Johansson 61
3 Johan Blomqvist-Jouni Juuri-Oja 60
4 Raini Lelle - Enn Talisoo
60
5 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 59
6 Vesa Voutilainen - Aimo Salmi 58
7 Reko Märsylä - Bill Korsman 58
8 Per-Erik Söderman-Tom Mannil 57
9 Lotta Sjöström - Lena Malmhäll 56
10 Holger Kuni - Kaj Finne
55
AV, Helsinki 18.10.
MP-mixed 16 paria
%		
1 Christina Hertzman-Johan Lindén 66
2 H-L Eriksson-Markku Männikkö 64
3 Marianna Kultalahti-Juho Granström 63
4 Maria Nordgren-Fred Sundwall 57
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MP
1.6
1.0
0.7
0.5
MP
3.5
1.8
1.2
0.8
0.6
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
MP
1.7
1.0
0.7
0.5
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KILPAILUKALENTERI
JOULUKUU

TAMMIKUU 2011

15. B-55, Helsinki
Bridge Areena, Perttulant.6,
Ke MP mixedpari klo 18.00
20. Kinkkukisa 4x vp:t
Tapiolan Trikki, Espoo
Ravintola Vihtori
Ma kinkkukisa
klo 18.00
27. Jyväskylän BK.
Väinönkatu 7, B-sali
Ma MP-tukiparik. klo 18.00

2. Oravaisten barometri
Gamlakarleby BK
Oravaisten Nuorisoseurantalo
Su MP-parik.
klo 11.00
6.-9. Turn BK Loppiaiskisat
kts. ilmoitus s.7
To MP-mixed
klo 15.00
Pe MP-parik.
klo 10.00
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La Einari Cup / Rally I
			
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
14.-15. Kuopion BK.
Hotelli IsoValkeinen Kuopio
Pe MP-swiss IMP. klo 18.00
La MP-parik.
klo 11.00

HUOM
KAIKKI KERHOT !
Ilmoitattehan kerhonne järjestämät
MP-kilpailut
toimitukseen mahdollisimman ajoissa
ja tarkasti.
Pelimuoto-, paikka ja aika osoitteeseen:
journal.editor@bridgefinland.com
34
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KILPAILUKALENTERI
TAMMIKUU 2011
22.-23.Vaasan Trikkikerho
Bridge Center, Vaasa
La MP-parik.
klo 11.00
Su MP-joukkuek. klo 10.00
29.-30. Senioreiden SM-parik.
Bridge Areena, Helsinki
La alkaa		
klo 11.00
Su jatkuu		
klo 10.00
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen Bilboon 26.1.2011 klo
20.00 mennessä.

HELMIKUU 2011
Su MP joukkuek. klo 11.00
kts. ilmoitus s. 33
12.-13. SM-SWISS-imp´s parik.
Salon seudun ammattiopisto
kts. ilmoitus takakannessa!
La alkaa		
klo 11.00
Su jatkuu		
klo 10.00
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen Bilboon 10.2.2011 klo
20.00 mennessä.

HELMIKUU 2011

15. Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Helsinki
Ti MP mixedparik. klo 18.00

3. Runeberg Cup joukkuekilpailu
BABS ry
Bridge Areena Helsinki
To MP-joukkue
klo 18.00

19. Ristimerkkikilpailu ja MPtukijoukkis, Tampere
Tammerbridge ry
La alkaen 		
klo 11.00

4.-6. Oulun BK
Oulun yliopiston aulakahvio
Pe MP imp-parik. klo 18.00
La MP parik.
klo 11.00
Su MP joukkuek. klo 10.00

19.-20. Kokkolan BK
Tarkemmat tiedot myöhemmin
La MP-parik
klo 11.00
Su MP-imp-parik. klo 10.00

5.-6. KUB, Tuusula

19. Handelsgillet, juhlakilpailu
Tarkemmat tiedot myöhemmin
La MP-parik
klo 11.00

Majatalo Onnela

La MP parik.

klo 11.00
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ISSN
0789-5208

SBL TIEDOTTAA:

IV AVOIN SWISS IMP`S
SM-KILPAILU
12.-13.2.2011

Järjestetään Salossa
Salon seudun ammattiopistolla, Venemestarinkatu 35.
PAKOLLINEN
ennakkoilmoittautuminen
to 10.2.2011 mennessä Bilboon
http://www.bridgefinland.com/bilbo/
kirjautuminen kilpailunjohtoon pelipaikalla
la. 12.2.2011 viim. klo 10:45
pelit alkavat:
la 11:00
su 10:00
Pelimaksu: 70€ / pari

Osallistua voivat kaikki WBF:n alaisten lajiliittojen jäsenet
Kilpailunjohto Katarina Sandström

Hotellitarjous:

Sokos Hotel Rikala
2hh/70€
1hh/50€

TERVETULOA !

