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Päätoimittajan kynästä
Etätyö on näinä päivinä yhä useampien
ihmisten ulottuvilla. Miksi hikoilla
konttorin nurkassa, kun meilinsä voi
lukea ja raporttinsa tehdä laiturin nokalta
kesämökillään? Kun itse vajaat parikymmentä vuotta sitten otin vastaan päätoimittajan pestin, ankkuroiduin samalla
Bridge Areenan tietokoneen ääreen useammaksi tunniksi päivittäin. Onneksi ajat
ovat muuttuneet! Vuoden alusta päätin
viedä etätyön periaatteet äärimmilleen
karistamalla kotimaan lumet jaloistani
ja pakkamalla kannettavan tietokoneen
matkalaukkuuni. Bridgelehden toimitus
sijaitseekin jossain päiväntasaajan nurkilla
seuraavan vajaan puolen vuoden ajan.
Matkustellessa kaukomailla tulee tietenkin käytyä myös paikallisissa bridgekerhoissa, koska tämän parempaa tapaa
ei ole tutustua paikallisiin ihmisiin.
Samalla tulee tietenkin vertailtua kotimaan bridgeympyröitä, mitä tulee esim.
tulospalveluun ja tiedottamiseen. Ja pitää
kyllä todeta, että tässä suhteessa olemme

paljon edellä lähes kaikkia maita, joissa
tähän mennessä olen vieraillut. Kun
Suomessa pelaat kerhokilpailun, näet
tulokset netissä viimeistään seuraavan
päivän aikana. Tai jos haluat vierailla
naapurikaupungin kerhoillassa, voit luottaa siihen, mitä kotisivuillaan kerrotaan
peliajoista ja -paikoista. Matkamies ei ole
aina ollut näin onnekas. Saigonissa kerhon
kotisivuilla kukaan ei ollut muistanut
mainita, että kerho on suljettu kuukaudeksi kiinalaisen uudenvuoden ajaksi.
Phuketissa kerho oli vaihtanut pelipaikkaa,
mutta mistäpä satunnainen vierailija sitä
voisi tietää, kun kotisivuilla ole edes
sähköpostiosoitetta. Ja tuloksia on usein
aivan turha odottaa julkaistavaksi missään.
Bridgemaailmaa muualla nähtyään oppii
arvostamaan sitä työtä, mitä kotimaassa
tehdään!

KOKOUSKUTSU
Suomen Bridgeliitto ry:n kevätkokous pidetään Bridge Areenalla
(Hiomotie 10, 00370 Helsinki)
10.4.2014. alkaen klo 17:00.
Kaikki SBL:n jäsenkerhojen edustajat ovat
lämpimästi tervetulleita kokoukseen. Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
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
Kerhoille lähetetään sähköinen kutsu liitemateriaaleineen.
SBL - HALLITUS

Hyvää kevään odotusta!
Kauko Koistinen
Phuketissa 1.3.2014
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SBL vuonna 2014
Suomen Bridgeliiton hallitus järjestäytyi
ja nimesi toimikunnat vuodelle 2014.
SBL on bridgeharrastajien kattojärjestö,
jonka jäseniä ovat kerhot. Kerhojen muodostama vuosikokous (kevät ja syys) on
liiton korkein päättävä elin. Syyskokouksessa valitaan liitolle hallitus, joka vastaa
liiton toiminnasta.
Tämän vuoden hallitus on:
Jarmo Laakso, puheenjohtaja (Salon
Bk)
Kaj G Backas, pääsihteeri (Savuton)
Riitta Jaakonaho (Tammerbridge)
Veijo Nikkanen (Tammerbridge)
Milko Nuutila (Vasa BK)
Mauri Saastamoinen (Kulo Bridge)
Fred Sundwall, varapuheenjohtaja (AV)
Jussi Tamminen, taloudenhoitaja (B-55)
Pekka Viitasalo (Kirkkonummen BK)
Finn Wardi (B-55)
Hallitus kokoontuu tarvittaessa tekemään päätöksiä ja vastaa siitä, että liiton
pyörittämät asiat hoituvat. Käytännössä
iso osa asioista hoituu liiton valitsemien
toimikuntien ja toimijoiden toimesta. Tänä
vuonna liiton toimikunnat ovat seuraavat:
TALOUSTOIMIKUNTA
Jussi Tamminen pj.
financial.manager(@)bridgefinland.com
Jarmo Laakso
LAKITOIMIKUNTA
Timo Sairanen pj.
laws.committee(@)bridgefinland.com
Juuso Leikola
Jussi Pölkki
Katarina Sandström
Pekka Viitasalo
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KILPAILUTOIMIKUNTA
Mauri Saastamoinen pj.
competition(@)bridgefinland.com
Pasi Suominen
Raija Tuomi 			
Mikko Kekki		
Pekka Viitasalo
SENIORITOIMIKUNTA
Väinö Kelhä pj.
seniors(@)bridgefinland.com
Kaj G Backas
Virpi von Gruenewaldt
Kalevi Paavola		
Erkki Juuri-Oja
Timo Järvi
JUNIORITOIMIKUNTA
Tero Koivu pj.
junior(@)bridgefinland.com
Juuso Fagerlund
Anni Mäkelä
Kari Patana
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Mauri Saastamoinen pj.
bridge.trainers(@)bridgefinland.com
Agneta Berglund
Virpi von Gruenewaldt
Riku Mattila
Riitta-Liisa Mäkelä
Raija Tuomi
BBO-FINLAND TOIMIKUNTA
Lasse Utter pj.
bbogroup(@)bridgefinland.fi
Arttu Karhulahti
Kari Patana
Juho Granström
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BBO Finland talousasiat:
Raimo Raunto
Bridge Lehdellä on toimitusneuvosto ja
pääoimittaja. Julkaistavat artikkelit tulee
lähettää suoraan pääoimittajalle.
BRIDGE LEHDEN
PÄÄTOIMITTAJA
Kauko Koistinen
journal.editor(@)bridgefinland.fi  
BL TOIMITUSNEUVOSTO
Finn Wardi pj.
editorial.council(@)bridgefinland.fi
Pekka Viitasalo
Mauri Saastamoinen
Veijo Nikkanen
Liiton toimikuntiin voi olla yhteydessä
postituslistojen kautta, mikäli jokin heidän alueeseensa kuuluva asia askarruttaa
tai teillä on jokin hyvä idea. Toimikunnat
koostuvat vapaaehtoisista bridgeharrastajista, joten joskus asioihin paneutuminen
ei tapahdu viiveettä.
Liitolla on toimikuntien lisäksi myös joitakin toimijoita, jotka hoitavat käytännön
asioita. Pääkilpailunjohtajana toimii Kati
Sandström, joka myös vastaa laskentaohjelmaa koskevista kysymyksistä.
SBL:n PÄÄKILPAILUNJOHTAJA
Laskentaohjelman yhteyshenkilö
Katarina Sandström
katarina.sandstrom(@)novia.fi
Laskutus ja talousasiat, mestaripisteiden
ylläpito ja muut tärkeät yhteystiedot löytyvät tästä:
SBL:N LASKUTUS JA LASKUT
Toimistosihteeri
office.clerk(@)bridgefinland.com

MESTARIPISTEREKISTERI
(YLLÄPITO)
Ari Juutistenaho
mp.manager(@)bridgefinland.com
Varahenkilö:
Kaj G Backas
SBL:n VERKKOSIVUT
(YLLÄPITO)
Kari Patana
web.masters(@)bridgefinland.fi
Varahenkilö:
Veijo Nikkanen		
Kaikissa liiton toimintaan liittyvissä asioissa voi olla myös yhteydessä liiton toiminnanjohtajaan Hulda Ahoseen. Kaikki
toimintaa kehittävät ideat ovat lämpimästi
tervetulleita!
Mikäli kerhonne haluaa asioita käsiteltäväksi hallituksen kokouksiin, tulee ne
myös lähettää toiminnanjohtajalle.
TOIMINNANJOHTAJA
Hulda Ahonen:
executive.officer(@)bridgefinland.com
Liiton postia lähetetään kerhollenne
yhteyshenkilön kautta. Kannattaa pyytää
tietoa kaikesta toiminnasta myös oman
kerhon luottamushenkilöiltä. Liiton verkkosivuilla www.bridge.fi tiedotetaan myös
ajankohtaisista asioista.
Liiton toiminnan muodostavat sen pelaajat. Toivon aktiivista ja iloista bridgevuotta kaikille harrastajille.
Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen
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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: ♠ KJ7 ♥ A875 ♦ J973 ♣ A5.
Olet etelä, kaikki vaarassa, partnerisi
avaa jakajana yhdellä ruudulla ja itä passaa. Mitä tarjoat?
Yksi hertta. Partnerin avattua tarjoussarjan tiedät yhteisen voimanne riittävän
täyspelin tarjoamiseen. Kätesi on hyvin
tasainen, mutta silti suora hyppy kolmeen
sangiin ei olisi viisas valinta. Partneri passaa hyvin usein kolmeen sangiin ja saattaisitte kadottaa yhteisen 4-4 ylävärivaltin.
Kädessäsi on neljän kortin tuki partnerin
avausväriin, mutta suora korotus viiteen
ruutuun olisi melko huono tarjous. Sekä
kolme sangia että neljä herttaa saattavat
olla parempia täyspelejä. Jos partneri avaa
alavärillä, niin vastaaja ei korota alaväriä
tai tarjoa sangia, jos hänellä on oma vähintään neljän kortin yläväri. Yksi hertta
on vaatimustarjous, johon pohjoinen ei
saa passata. Toisella vuorolla partneri
kertoo lisää kädestään ja olet varmasti viisaampi oikean loppusitoumuksen suhteen.
Pohjoinen tarjoaa seuraavaksi kaksi ristiä
molempien vastustajien passatessa. Mitä
tarjoat seuraavaksi?
Kolme sangia. Tarjouksillaan partneri
lupaa 5-4 jakautuman alaväreissä, joten
tiedät teillä olevan yhteisen yhdeksän kortin ruutuvaltin. Sinun kannattaa kuitenkin
tarjota sangitäyspeli viiden ruudun sijasta.
Yhdeksän tikin saaminen on usein hel-
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pompi tehtävä kuin yhdentoista! Kun kolme väriä on tarjottu, niin kolmen sangin
tarjoamiseen pitäisi olla pito tarjoamattomassa, neljännessä värissä. Ilman pitoa
jouduttaisiin tarjoamaan tätä neljättä väriä keinotekoisena vaatimustarjouksena.
Esim. kädellä ♠875 ♥AKJ5 ♦J973 ♣A5
et voisi hypätä kolmeen sangiin, koska
patapito puuttuu. Oikea tarjous olisi kaksi
pataa, neljäs väri, joka vielä hakee oikeata
täyspeliä. Tavallisimmin neljännen värin
tarjoaja on huolissaan pidosta juuri tässä
värissä. Nyt kuitenkin kaikki passaavat
kolmeen sangiin ja länsi aloittaa patakolmosella.
		
♠A
		
♥ J92		
		
♦ KQ864
		
♣ QJ43
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ KJ7
♥ A875
♦ J973
♣ A5

Partnerilla on lupaamansa kortit. Vaikka
pöydässä on vain singelton lähtövärissä,
älä määrää tätä korttia pelattavaksi ennen
kuin olet tehnyt pelinvientisuunnitelmasi.
Montako pikatikkiä voit laskea?
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Neljä. Kaksi patatikkiä, hertta- ja ristiässät. Alaväreistä on helppo työ kasvattaa
lisää. Kun katsotaan pelkkää ruutuväriä,
mikä on oikea tapa käsitellä tämä väri?
Ensin kuningas tai rouva. Jos olet
pöydässä kiinni, pelaat sieltä jomman
kumman kuvakortin. Jos puolustuksen
ruutuväri on jakautunut 2-2 tai 3-1, ei ole
merkitystä miten pelaat. Mutta jos toisella
puolustajalla on neljä korttia ruutua, menetät vain yhden tikin kun aloitat pöydän
kuvalla. Tämän jälkeen voit maskata vastustajan kympin, oli se kummalla puolella tahansa. Jos pelaat virheellisesti ensin
sotamiehen, menetät kaksi ruututikkiä, jos
idällä on värissä A1052.
Entäpä ristiväri? Saat aina vähintään
kaksi tikkiä värissä. On yksi pelitapa,
mikä antaa hyvät mahdollisuudet kolmeen
tikkiin. Mikä se on? Ja miten puolustuksen ristivärin pitäisi olla jakautunut?
Ensin ässä ja sitten pieni kohti pöytää.
Lännellä pitää olla kuningas korkeintaan kolmantena. Valttipelissä tilanne
olisi toinen. Aloittaisit rouvalla pöydästä
ja toivoisit kuninkaan olevan idällä. Jos
maski onnistuisi, et menettäisi yhtään
ristitikkiä. Mutta sangipelissä lasketaan
menevien sijasta useimmiten saatavissa
olevia tikkejä. Jos aloitat ristin pelaamisen
rouva edellä, saat vain kaksi tikkiä värissä
riippumatta kuninkaan sijainnista.
Sitoumus vaikuttaa siis hyvältä, Neljän
pikatikin lisäksi voit kasvattaa neljä tikkiä
ruudusta ja ainakin yhden lisätikin rististä.
Mitä pelaat toiseen tikkiin pöydästä?
Ristirouvan. Yhdeksän tikkiä on siis
varmasti tulossa, mutta vastustajat uhkaavat myös kasvattaa omia pitkiä värejään.
Kumpi pelaaja jaossa on ”vaarallinen
vastustaja”, itä vai länsi?

Itä. Jos länsi pääsee kiinni, niin hänen
patajatkonsa jälkeen saat ylimääräisen
patatikin ja lopussa lasketaan ylitikkien
lukumäärää. Mutta jos itä kääntää pataa
liian aikaisin, voi puolustus kasvattaa
patavärinsä ennen kuin olet kasvattanut
omat yhdeksän tikkiäsi. Joten alavärisi
pitää siis kasvattaa siten, ettei itä pääse
kiinni. Ruudussa tätä et ehkä voi välttää,
mutta ristin voit kasvattaa siten, ettei itä
saa tikkiä liian aikaisin. Ja koska et tarvitse kolmea ristitikkiä, käsittelet värin siten,
ettei vaarallinen vastustaja pääsee kiinni.
Koko jako:
		
		
♠A
		
♥ J92		
		
♦ KQ864
		
♣ QJ43
♠ Q10832
♠ 9654
♥ Q10		 W N E ♥ K643
S
♦ 52		
♦ A10
♣ K1082		
♣ 976
		
♠ KJ7
		
♥ A875
		
♦ J973
		
♣ A5
Jos teit virheen ja pelasit ruutua toiseen
tikkiin, itä otti heti ässällä tikin ja käänsi
seuraavaksi pataa. Tämän jälkeen sinulla
ei ole enää kotipelitoiveita. Puolustus on
kasvattanut itselleen kolme patatikkiä ja
on saanut myös ruutuässän. Kun kasvatat
itsellesi yhden ristitikin, ottaa länsi tikin
ristikuninkaalla ja puolustukselle kuuluu
viisi tikkiä.
Mutta kun pelinviejä antaa toisessa tikissä ristirouvan kiertää lännen kuninkaalle,
on puolustus voimaton. Länsi kääntää kolmanteen tikkiin parhaiten alaväriä, mutta
tämän jälkeen pelinviejällä on helppo työ
kasvattaa puuttuvat kotipelitikit ruudusta.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin:
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♠ J10652 ♥ KJ82 ♦ K82 ♣ 2
Kaikki vaarassa, partnerisi itä passaa jakajana, etelä avaa yhdellä ruudulla ja on
sinun vuorosi. Mitä tarjoat?
Pass. Voimaa saisi olla hieman lisää vaaravyöhykevälitarjoukseen ja patavärin laatu pitäisi olla myös huomattavasti parempi
yhden padan tarjoukseen. Passaaminen on
siis selkeä valinta, mutta jos patavärin laatu olisi hieman parempi, esim. Q10652,
niin tilanne olisi rajatapaus välitarjouksen
ja passaamisen välillä. Tällöin kannattaa
katsoa, onko partneri passannut vai ei.
Jos on, kuten aktuellissa jaossa, niin jako
”kuuluu” vastustajille eikä välitarjous normaalisti johda mihinkään ja passaaminen
on viisaampaa. Jos taas partneri ei ole vielä ollut tarjousvuorossa, niin hänellä saattaa olla hyvät kortit ja teillä voi olla jopa
täyspeli pelattavissa kotiin. Jos partneri on
siis passaamaton käsi, välitarjousten kanssa ei kannata olla liian varovainen.
Nyt kuitenkin siis passaat ja tarjoussarja
jatkuu (NS pelaa neljän kortin yläväriavauksia):
Länsi

Pohjoinen

			
pass
2♣
pass
3NT
pass

Itä

pass
pass
pass

Etelä

1♦
2NT
pass

Mikä on aloituskorttisi?
Pataviitonen. Jos pelaatte 11-säännön
mukaisia lähtökortteja. 10-12-säännön
mukainen lähtökortti olisi kakkonen. Patasotamies ei ole hyvä lähtökortti. Jos patavärisi olisi J10952 tai J10852, niin lähtisit sarjan (aito tai epäaito) korkeimmalla,
sotamiehellä. Mutta sangipeliä vastaan
lähdettäessä kaksi arvoltaan peräkkäistä
korkeaa korttia ei muodosta vielä sarjaa.
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♠ 94
		
♥ 1063		
		
♦ QJ1054
		
♣ AKQ
♠ J10652		
♥ KJ82		 W N E
♦ K82		
S
♣ 2		
Partneri pelaa lähtöön kuninkaan ja pelinviejä voittaa ensimmäisen tikin ässällä.
Onko patarouva idällä vai etelällä?
Etelällä. Jos partnerilla olisi padassa
sekä kuningas että rouva, hän pelaisi rouvan ensimmäiseen tikkiin. Kolmannessa
kädessä puolustaja pelaa aina sarjan matalimman kortin. Toiseen tikkiin pelinviejä
pelaa ristikolmosen, kakkonen, ässä ja nelonen. Seuraavaksi pelinviejä pelaa pöydästä ruuturouvan, kuutonen, kolmonen ja
voitat kuninkaalla tikin. Mitä pelinviejällä
on ruudussa?
A973. Etelähän avasi yhdellä ruudulla
luvaten vähintään neljä korttia värissä.
Pelinviejän epäonneksi ruutukuningas oli
sinun kädessä ja maski siis epäonnistui.
Montako tikkiä pelinviejä saa, kun hän
pääsee kiinni?
Yhdeksän. Hän saa kaksi pataa, neljä
ruutua ja kolme ristiä. Puolustuksella on
siis kiire ottaa viisi tikkiä. Minkä kotin pelaat seuraavaan tikkiin?
Herttakakkosen. Patavärin kasvattamiseen ei ole aikaa. Jos pelaat patasotamiehen, pelinviejä voittaa rouvalla tikin ja
levittää yhdeksän tikkiä. Mitä partnerilla
pitää olla, jotta peliin voisi tulla pieti?
Hertta Axx tai Axxx. Herttakääntö saattaa vaikuttaa vaaralliselta, pelinviejällä-
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hän voisi olla värissä AQ, jolloin hän saisi
turhaan rouvalla tikin. Tämä pelko on kuitenkin turha. Etelä on näyttänyt jo AQ:n
pataa ja ruutuässän. Jos hänellä olisi AQ
herttaa, olisi hänellä 16 ap:tä ja hän olisi
avannut yhdellä sangilla. Kahden sangin
tarjous kertoi tasaisen minimikäden. Koko
jako:
		
♠ 94
		
♥ 1063		
		
♦ QJ1054
		
♣ AKQ
♠ J10652		
♠ K83
♥ KJ82		 N
♥ A94
W
E
♦ K82		 S
♦6
♣ 2		
♣ 987654
		
♠ AQ7
		
♥ Q75
		
♦ A973
		
♣ J103

Patalähtö meni siis kuninkaalle ja ässälle, pelinviejä meni ristillä pöytään ja
kierrätti ruuturouvan lännen kuninkaalle.
Voitit partnerin herttakäännön ässällä ja
käänsit lisää herttaa. Peliniejä kiitti ja otti
yhdeksän tikkiä kun koko jako olikin hieman erilainen:

Partneri ottaa herttaässällä tikin ja jatkaa
herttaa, jolloin puolustus saa viisi tikkiä ja
pietin.
Tarkempi lukija on huomannut, että lännellä olisi toinenkin tapa löytää tappava
herttajatko. Ruutukuninkaalla ei ole pakko
voittaa heti tikkiä! Pelinviejän on pakko
kasvattaa ruutuvärinsä ja nyt itä saa mahdollisuuden merkinantoon. Länsi saa ruutukuninkaalla tikin hieman myöhemmin,
mutta itä ehti merkinantosopimustensa
mukaan kertomaan voimasta hertassa ja
puolustus saa sille kuuluvat viisi tikkiä.
Mietitäänpä tilannetta vielä idän näkökulmasta.
		
♠ 94
		
♥ 1063		
		
♦ QJ1054
		
♣ AKQ
			
♠ K83
			 N
♥ A94
W
E
			 S
♦6
			
♣ 987654

Idän pitikin palauttaa partnerin lähtöväriä pataa ja situomus olisi päätynyt kahteen pietiin! Länsi puolusti hyvin kun
keksi herttakäännön. Jos hän olisi jatkanut
pataa ruutukuninkaan jälkeen, olisi pelinviejä saanut kymmenen tikkiä. Mutta
mistä itä voi tietää, kumpi ylävärikääntö
on oikein kun hän on kiinni herttaässällä?
Vastaus löytyy lännen kääntämän herttakortin koosta. Jos se on pieni kortti, esim.
kakkonen, hän haluaa herttapalautusta.
Jos taas lännen kääntämä hertta on korkeahko kortti, esim. kahdeksikko, hän ei
halua tätä väriä takaisin. Jos lännellä olisi
esim. ♠Q10652 ♥K82 ♦K82 ♣J2, kääntäisi hän ruutukuninkaan jälkeen herttakahdeksikon. Itä palauttaisi tämän jälkeen
pataa ja sitoumus päätyisi peräti kolmeen
pietiin!
Puolustuspeli on vaikea laji. Ei riitä, että
itse pelaa oikein, vaan partnerin on myös
oltava samalla aaltopituudella!

		
♠ 94
		
♥ 1063		
		
♦ QJ1054
		
♣ AKQ
♠ Q10652
♠ K83
N
♥ Q82		
♥ A94
W
E
♦ K82		
♦6
S
♣ J2		
♣ 987654
		
♠ AJ7
		
♥ KJ75
		
♦ A973
		
♣ 103
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Tarjouspaneeli 2/14
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 1.5.2014 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP
♠ Q J 6 5 2 ♥AK 7 ♦ 2 ♣ Q 7 4 2
Länsi
		

Pohjoinen
1♦

Itä
3♥

Etelä
?

2. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP
♠ K ♥ K J 7 2 ♦ A J 2 ♣ K Q 10 8 7
Länsi
		

Pohjoinen
pass

Itä
1♣

Etelä
?

3 Jakaja Itä, kaikki vaarassa, parik.
♠ J 8 6 5 4 ♥ K 7 4 ♦ 9 8 6 ♣A4
Länsi Pohjoinen
			
1♣
pass
1NT
DBL

10

Itä
pass
1♠
pass

Etelä
pass
pass
?

4. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, parik.
♠KJ986♥3♦J98652♣2
Länsi
3♣

Pohjoinen
DBL

Itä
5♣

Etelä
?

5. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠AKQ987♥53♦A87♣A6
Länsi
		
pass
pass

Pohjoinen
1♥
2♦
3NT

Itä
pass
pass
pass

Etelä
1♠
3♣
?

6. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
parik.
♠ 6 ♥ 10 8 6 3 ♦ 7 6 4 ♣ J 8 5 4 2
Länsi
		
3♦
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Pohjoinen
2♣
3♠

Itä
pass
pass

Etelä
2♦
?

Kaksintaistelu
Kauko Koistinen

Kaksintaistelu on tarjouskilpailu, jossa kaksi paria tarjoaa kuusi jakoa. Kaksintaistelun vetäjä arvioi eri loppusitoumukset pisteasteikolla 0-10. Lisäksi
erityisen oivallisella tavalla tarjotusta sitoumuksesta on mahdollista saada
kaksi bonuspistettä. Jos jollekin loppusitoumukselle ei ole annettu pisteitä, niin
siitä saa saman pistemäärän kuin ylemmästä samanarvoisesta sitoumuksesta,
tai jos sellaista ei ole, nolla pistettä. Hyötyäksesi artikkelista mahdollisimman
paljon, tarjoa jaot partnerisi kanssa ennen artikkelin lukemista. Näin voitte
myös verrata tulostanne varsinaisten kilpailijoiden suoritukseen. Tarjoamista
varten kaksintaistelussa esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle
lehteen (ks. sisällysluettelo).
Tällä kertaa hallitsevat mestarit Raimo Raunto ja Kaarlo Ylinen kohtaavat
haastajat Latviasta. Vastaan asettuvat Karlis Rubins ja Janis Neimanis. Pari on
yksi Latvian menestyneimmistä. Rubins voitti helmikuussa Moskovassa Slava
Cupin, itäisen Euroopan arvostetuimman parikilpailun. Mestareiden systeemi
on esitelty numerossa 4/2013.
BRIDGELEHTI 1/14
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Haastajien systeemi
Avaus Selitys				

Jatkotarjoaminen

1♣/1♦ 11-21 ap, 3+ korttia		
Käännetyt korotukset
1♥/♠ 11-21 ap, 5+ korttia		
2NT INV+ korotus
1NT 15-17 ap, tasainen		
Stayman, siirrot
2♣
TPV tai 22-23 ap, tasainen 2 ♦ rele, 2NT-3♥ siirtoja
2♦
6-10 ap, ♥/♠ väh. 4-4
2NT kysyy
2♥/2♠ 6-10 ap, 6+ korttia
2NT siirto 3♣:iin , joko heikko
					
alaväri (6+) tai inviittikorotus
2NT 20-21 ap, tasainen 		
Puppet Stayman, siirrot
3♣/3♦ Esto
3♥/3♠ Esto, vaarattomassa voi
olla hyvin aggressiivinen
3NT Läpikäyvä alaväri
4X
Esto
Konventiot: X-Y-NT, Gazzilli
Puolustustarjoaminen:
Heikot hypyt, Michaels Cue, Unusual NT

Karlis Rubins ja Janis Neimanis

12
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1. JAKAJALÄNSI, VAARATON, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
KJ1096
962
2
KJ86

♠
♥
♦
♣

ITÄ
4
AQ
Q10875
AQ753

Raimo Kaarlo
Karlis Janis
1
2♠
2NT
pass		 1♦
3♣2
pass
1♠		 2♣
			
3♣		 3NT
			
pass			
1) 5-8 ap, 6+ korttia tai 5-4 jako.
2) 5-4 pata-risti.		

Kilpailun ensimmäisessä jaossa piti
nöyrästi tyytyä osamerkintään, huolimatta yhdeksän kortin yhteisestä valtista ja idän 5-5 jakautumasta.
Mestarit aloittivat hyvin. Raimon
avaus lupasi 5-8 ap:tä ja joko vähintään kuuden kortin padan tai 5-4 jakautuman padassa ja jossain toisessa
värissä. Kaarlon kaksi sangia oli tällä
kertaa hyvä ratkaisu, kierroksen vaatimus ja pyytäen partneria kertomaan

lisää kädestään. Kun Raimo ilahdutti
tarjoamalla kolme ristiä, oli pari löytänyt optimisitoumuksen. Jos länsi olisi
tarjonnut kahteen sangiin kolme yläväriä, Kaarlo olisi varmaan joutunut
katumaan kahden sangin tarjoustaan.
Haastajien systeemissä ei ole heikkoja kaksiväriavauksia ja Karlis passasi avausvuorollaan. Janiksen kaksi
ristiä lupasi 5-4 jakautuman, mutta
voimaltaan tarjous oli laajaskaalainen,
minimiavauksesta aina 18 arvopisteeseen saakka. Heikolla kädellä vastaaja
tekee tässä tilanteessa mieluummin
”false preference” -tarjouksen kahden
tasolla, mutta singeltonin kanssa tämä
ei tietenkään ollut mahdollista. Kolme ristiä lupasikin joko inviittikäden
neljän kortin tuella tai heikomman käden, jolla ei ole mahdollisuutta joko
ruutupreferenssiin tai padan tarjoamiseen uudelleen. Janiksen kolme sangia
oli liian optimistinen valinta. Täyspeli
mennee korkeintaan kerran viidestä
kotiin, minkä vuoksi nöyrä pass olisi
ollut viisaampaa. Etenkin vaarattomassa vyöhykkeessä, kun mahdollisen
täyspelin missaaminen maksaa vain 6
IMP:tä.

PISTEET					
3♣
10				
4♣
6				
5♣(Itä) 5				
5♣(Länsi) 4				
2♠
4				

JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
0		
10
0
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2. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
AKQ1064
♠ 2
♥
9
♥ AKQJ1086
♦
QJ63
♦ 75
♣
A6
♣ KQJ

Raimo Kaarlo
		 1♣1
1♠2		 1NT3
2♠4		 6♥
pass			
			
1) 15+ ap.		
2) 9+ ap, 5+ pataa.
3) Kysyy.			
4) Viisi kontrollia.

Karlis Janis
		 1♥
1♠		 4♥
4♠1		 4NT2
5♣1		 5♥
pass			
1) Kontrolli.
2) Läpikäyvä
hertta.		

Toisessa jaossa tehtävänä oli välttää
slammi, kun kaksi hyvin pelivahvaa
kättä kohtasi. Parilla on otettavissa
kolmetoista tikkiä, mutta valitettavasti
puolustukselle kuuluu ensin kaksi ruututikkiä.
Mestarit aloittivat vahvalla ristiavauksella, 15+ ap. Raimon vastaus oli
täyspelivaatimus luvaten 9+ ap ja vähintään viisi korttia pataa. Kaarlon yksi
sangi kysyi kontrolleja ja kaksi pataa

lupasi viisi kontrollia. Tämän jälkeen
Kaarlo päätti, että kontrollit riittävät
pikkuslammiin, mutta näinhän asia ei
ollut. Toki jos partnerilla on ruutuässä
ja -kuningas tai ♠AK ♦A, niin kuusi herttaa on levitystehtävä. Jälkianalyyseissä todettiin, että Kaarlon olisi pitänyt tarjota kahteen
pataan kolme herttaa (kysely), johon Raimo
olisi kieltänyt tuen kolmella padalla. Neljä
herttaa olisi ollut loppusitoumusehdotus ja
neljä pataa olisi ollut slammi-inviitti hyvällä
patavärillä. Tähän viisi ristiä olisi kertonut
kontrollin ja viisi herttaa kieltänyt ruutukontrollin. Näin mestarit olisivat välttäneet huonon slammin.
Haastajien sarja oli hyvä. Koska
parin konventioihin kuuluu Gazzilli,
hyppy neljään herttaan lupasi käden,
joka on liian hyvä suoran neljän hertan avaukseen. Vahvoilla herttakäsillä
avaaja olisi tarjonnut toisella vuorolla
kaksi ristiä ja myöhemmin osoittanut
voimansa herttatarjouksella. Karliksen neljä pataa oli kontrollitarjous
hertta valttina ja neljä sangia lupasi läpimenevän herttavärin. Viisi ristiä oli
kontrollitarjous ja viisi herttaa kielsi
ruutukontrollin. Kun Karliksellakaan
ei ollut kontrollia ruudussa, oli hänellä
helppo työ passata viiteen herttaan.

PISTEET					
5♥/5NT 10				
4♠
6				
5♠
3				
6♥/6NT 1				
							
		
14

BRIDGELEHTI 1/14

JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

1
10
11
10

3. JAKAJA POHJOINEN, JOKAAVAA
1♥, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
7632
10
KQ109762
6

Raimo Kaarlo
(1♥) DBL
2♦
2NT1
3♠
4♦
5♦
pass
			
1) 15-17(18) ap.
			

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AJ9
A65
J53
AK98

Karlis Janis
(1♥) DBL
2♦		 2♥1
3♥2		 3NT
4♦		 5♦
pass
1) Yleinen KV.
2) TPV.

Kolmannessa jaossa molemmat kilpailijat onnistuivat hyvin löytäessään
täyspelin, vaikka yhteistä voimaa oli
vain 22 arvopistettä. Tämän lisäksi piti
välttää kolme sangia, vaikka pito vastustajan värissä löytyikin.
Kaarlo ei voinut tarjota yhden sangin välitarjousta, koska tämä olisi ollut
Lindqvistin konventio, luvaten neljä
korttia pataa ja pitemmän alavärin.
Kaksi ruutua lupasi alle 9 ap:tä ja kaksi

sangia lupasi 15-17(18) ap:n tasaisen
käden. Tähän kolme pataa oli luonnollinen, mutta ei vaatimus ja Kaarlo
preferoi neljään ruutuun. Kolme sangia vain yksikertaisella herttapidolla ei
olisi ollut viisas valinta. Pelivahvalla
kädellään Raimo otti härkää sarvista
ja korotti täyspeliin.
Janis olisi voinut systeemin mukaan
tarjota sangivälitarjouksen, mutta
huonolla herttapidolla ja kontrollipitoisella kädellä hänkin päätyi ilmaisukahdennukseen. Karlis myönsi, että
kaksi ruutua oli alitarjous, mutta näin
vinolla jakautumalla tarjoussarja ei tulisi päättymään tähän. Ja vaikutti siltä,
että partnerilla olisi vahva käsi, jolloin
korkeammat ruututarjouksen veisivät
parilta liikaa tarjoustilaa. Kaksi herttaa oli yleinen kierrosvaatimus (kaksi
sangia olisi kertonut 18-20 ap:n käden)
ja kolme herttaa yleinen täyspelivaatimus. Tasaisella kädellään Janis ehdotti
sangitäyspeliä, mutta tällä jakautumalla Karlis ei tietenkään jättänyt partneriaan pelaamaan kolmea sangia. Neljä
ruutua piti vielä auki slammimahdollisuuksia (kahden ruudun jälkeen käsi
ei voisi olla vahvempi), mutta Janis
päätti sarjan ruututäyspeliin.

PISTEET					
5♦
10				
4♦
7				
2♠
5				
1NT
4				
2NT
2				
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JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
10
21
20
15

4. JAKAJA LÄNSI, NS VAARASSA,
IMP
LÄNSI
ITÄ
♠
94
♠ AQ63
♥
K10
♥ 62
♦
K43
♦ AQJ105
♣
KJ10963
♣ Q2
Raimo Kaarlo
Karlis Janis
1♦1
2NT2
pass		 1♦
3♣3
3♦
2♣		 2♠
3NT4 pass
3♦		 pass
1) 9-14 ap, väh. yksi 4 kortin alaväri.
2) 15+ ap, tasainen, TPV.			
3) Baron, usein minimi ja ristiväri.
4) Ainoastaan ristiväri.		

Yhteensä 25 arvopistettä, kaksi kahdeksan kortin valttiväriä, mutta ei mitään hyvää täyspeliä.
Mestareiden systeemissä täyspeliä ei
voinut välttää. Raimon avaus lupasi
9-14 ap:tä ja ainakin neljä korttia toisessa alavärissä. Kaarlon kaksi sangia lupasi tasaisen käden, 15+ ap ja
oli täyspelivaatimus. Kolme ristiä oli
Baronin mukainen värikysely, pyytäen
avaajaa tarjoamaan neljän kortin värejä alhaaltapäin. Useimmiten avaaja

lupaa tällä tarjouksella minimivoiman
ja ristivärin. Kolme ruutua lupasi vähintään neljä korttia, eikä Raimolle
jäänyt tämän jälkeen muuta mahdollisuutta kuin tarjota kolme sangia ja olla
huolissaan patapidosta. Patapito idältä
kyllä löytyi, mutta herttalähdön jälkeen
sitoumus on lähes toivoton, vaikka ässä
olisi etelällä. Mestarit voisivat välttää
täyspelin vain jos Kaarlo aliarvostaisi
kätensä vain 14 ap:n arvoiseksi. Tämä
ei ole kuitenkaan helppoa. Ristirouva
on luultavasti hyvä arvo, koska partnerilla lienee ristiväri. Ja muutenhan
kaikki voima on keskittynyt kahteen
pitkään väriin.
Haastajat onnistuivat luonnollisessa sarjassaan hyvin. Lännen luvattua
toisella vuorollaan lähes avauskäden
voiman, Janis venyi reverseen 15 ap:n
kädellään. Mutta kun Karlis preferoi
ruutuun, ei idällä ollut mitään syytä
jatkaa tarjouksia. Vaikka partnerilla
olisi herttapito, niin yhdeksää suoraa
tikkiä tuskin löytyisi. Ja viidessä alavärissä vaikuttaisi olevan vähintään
kolme menevää. Täydet pisteet olisi
tullut, jos Karlis olisi päättänyt tarjota
ristivärinsä uudelleen unohtaen ruututukensa.

PISTEET					
3♣
10				
3♦
9				
4♣
7				
4♦
6				
5♣
4				
5♦
3
1NT
2
2NT
1
16
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JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

0
9
21
29

5. JAKAJA LÄNSI, NS VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
76
♠ AK82
♥
AKQ86
♥ J3
♦
AJ87
♦ Q10954
♣
62
♣ QJ
Raimo Kaarlo
Karlis Janis
1♥1
1♠
1♥		 1♠
2♦2
3♦
2♦		 3♣1
3♥3
4♥
3♥2		 4♦
pass			
4♥		 pass
1) 9-14 ap, 4+ herttaa.1) 4. väri, TPV.
2) 4+ ruutua, voi olla 2) Kieltää 3
vain 4 herttaa.
pataa, 5 ruutua
3) 5+ herttaa, INV. tai ristipidon.

Viidennessä jaossa kilpailijoiden piti
löytää 5-2 herttavaltti täyspelitasolla.
Houkutus päätyä kolmeen sangiin ei
saisi olla liian suuri kun ilmenee, että
yksi väri on täysin auki. Mutta vaikeampi tehtävä on välttää ruututäyspeli
yhteisellä yhdeksän kortin valtilla.
Mestareiden sarja alkoi taas heikolla avauksella, 9-14 ap ja vähintään
neljä korttia herttaa. Yhteen pataan
Raimon kaksi ruutua lupasi vähintään
neljä korttia, hertan ollessa edelleen

ehkä vain neljä korttia. Kaarlon kolme
ruutua lupasi tuen ja oli inviitti, johon
Raimo maksimillaan jatkoi kättään
kuvaavalla tarjouksella. Kaarlo olisi
toivonut herttatukensa olevan parempi, mutta vaihtoehtoja neljälle hertalle
ei oikein löytynyt. Viidessä ruudussa
vaikuttaisi olevan liikaa meneviä eikä
kolmea sangia ilman ristipitoa voinut
edes harkita.
Myös latvialaiset onnistuivat päätymään optimisitoumukseen. Kaarlon
tavoin myös Janis päätti olla tarjoamatta pisintä väriään ensimmäisellä
vuorolla pitäen yhtä pataa parempana
valintana. Kun Karlis lupasi 5-4 jakautuman, Janis teki neljännen värin
vaatimuksen pyytäen partnerilta lisäinformaatiota. Karliksella ei ollut
ristipitoa, ei kolmatta patakorttia tai
viidettä ruutua, minkä vuoksi hän joutui tarjoamaan kolme herttaa, mikä
heidän systeemissä ei lupaa siis kuudetta herttakorttia. Janis kertoi ruututukensa, johon Karliksen neljä herttaa
oli hyvä kuvaava tarjous, kertoen joko
kuusi korttia tai vahvan viiden kortin
herttavärin. Tätä loppusitoumusehdotusta idällä ei tietenkään ollut mitään
syytä korjata ruututäyspeliin.

PISTEET					
4♥
10				
5♦
8				
5♥
5				
4♦
3				
3♥
3				
2NT
2
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JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
10
31
39
17

6. JAKAJA LÄNSI,
IMP.
LÄNSI
♠
9764
♥
AKJ4
♦
10
♣
AQ96

EW VAARASSA,
♠
♥
♦
♣

ITÄ
K1032
AQJ9843
K4

Raimo Kaarlo
Karlis Janis
1♥1
2♦
1♣		 1♦
2♠
3♣2
1♥		 1♠
3NT
4♠
2♠		 3♦
pass			
3NT		 5♠
			
pass			
1) 9-14 ap, 4+ herttaa.			
2) Neljäs väri, TPV.

Kilpailun viimeinen jako osoittautui
liian vaikeaksi molemmille pareille. Ei
ole helppoa pysähtyä kolmeen sangiin
4-4 patavaltilla, kun kummallakin pelaajalla on lyhyyksiä kädessään.
Raimo avasi jälleen 9-14 ap:n herttaavauksella, luvaten vähintään neljän
kortin värin. Kaarlon kaksi ruutua oli
luonnollinen kierrosvaatimus, 13+ ap.
Kaksi pataa oli myös luonnollinen,
mutta ei kertonut lisäpituutta hertassa.

Kaarlon kolme ristiä oli neljäs väri ja
täyspelivaatimus, johon Raimo tietenkin kertoi ristipitonsa kolmella sangilla. Ymmärrettävästi Kaarlo korjasi
loppusitoumuksen neljään pataan.
Haastajille jaossa sattui väärinkäsitys.
Janis tarkoitti yhden padan tarjouksen
neljäntenä värinä, vaikka systeemin
mukaan se oli luonnollinen tarjous.
Kolme ruutua oli luonnollinen vaatimus minkä jälkeen Karlis teki hyvän
tarjouksen ehdottaen kolmea sangia
loppusitoumukseksi huolimatta yhteisestä 4-4 pataväristä. Janiksen viisi pataa oli inviitti kuuteen pataan, pyytäen
partneria korottamaan hyvällä patavärillä. Tässä vaiheessa Karlis varmaan
tiesi jo olevansa liian korkealla! Viisi
pataa on kyllä ymmärrettävä valinta.
Jos partnerin hertta-arvot olisivat padassa ja ruudussa, voisi jopa isoslammi olla korteissa pata valttina.
Latvialaiset haastajat ottivat niukan
voiton tässä kaksintaistelussa ja jatkavat edesottamuksiaan lehden seuraavassa numerossa. Kiitämme Raimo
Rauntoa ja Kaarlo Ylistä sekä toivotamme heille onnea Forcing Minors
-systeemin kanssa loppuvuoden koitoksiin.

PISTEET					
3NT
10				
4♠/4NT 7				
5♦(Itä) 7				
5♠/5NT 5				
5♦(Länsi) 4				
6♦
1
							
18
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JAKO 6
Mestarit
7
Haastajat
5
LOPPUTILANNE
Mestarit
38
Haastajat
44

TARJOUSPANEELI
1/14
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, parik.
♠ Q 3 ♥ K Q J 5 4 ♦AQ 2 ♣ J 9 8
Länsi
3♠

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
Pass 10
4♥
8
DBL 8
3NT 6

Itä
pass

Paneeli
4
3
3
0

Etelä
?

Lukijat
6
0
10
0

Pistevoimaa on paljon, mutta arvot ovat
hyvin kyseenalaiset. Jos näillä korteilla
halutaan tulla mukaan, niin mikä on paras
valinta? Mielestäni paras tarjous, 3NT,
mainittiin vain vaihtoehtona, mutta kellään panlistilla ei riittänyt rohkeus sangitarjoukseen ilman patapitoa. Moni patakombinaatio partnerille (Ax, Kxx, Jxx)
merkitsee yhtä tikkiä lisää sangipelissä,
jossa tarvitaan vain yhdeksän tikkiä.
VIITASALO: Pass. Partnerille voi
laskea optimistisesti puolet pohjois-idän
pisteistä mutta ne eivät silti riitä kotipeliin
neljän tasolla. Vastustaja puolestaan ei ole
vielä saanut sitoumustaan kotiin. Yritän
saada plus-merkinnän puolustamalla; jos
3 pataa menee kotiin, toivon, että omassa
pelissä olisi -200 ilman kahdennustakin.
Huonoina vaihtoehtoisina tarjouksina
pidän kahdennusta, neljää herttaa sekä
kolmea sangia - jokainen niistä voi voittaa
jackpotin mutta todennäköisesti ei.
NIEMI: Pass. Käsi on oman pelin kannalta suunnilleen saman arvoinen kuin xx,
KQJxx, AQx, xxx, joka edustaa nopeaa
passia. En näe syytä yrittää mitään kahdentamalla tai tarjoamalla 4♥, sillä pidän
menestymisen edellytyksiä liian laihoina.

SAASTAMOINEN: Pass. 3NT voi olla
oikein, mutta sori vaan, en osaa sitä tarjota näillä.
KARHULAHTI: Pass. Ei mitään hajua
tästä tehtävästä. Kahdennus, pass, 3NT
ja 4♥ ovat kaikki mahdollisia tarjouksia.
Kahdentaa en halua, koska NT joutuu
partnerin käteen. 3NT kuulostaa liian
lopulliselta tällaisella kädellä eikä 4♥ ole
sen selvempi tarjous.
MÄKIKANGAS: 4♥. On sitä tullut balansoitua huonommillakin.
PEKKINEN: 4♥. Liikaa on tasaisuutta,
mutta saluunan mukaan vaan. Vaihtoehdot
3NT tai pass. Miksei myös kahdennus.
VALTA: 4♥. Pass on liian vaisu ja Dbl
hukkaa liian usein herttafitin, joten jäljelle
jää oikeastaan 4♥. 3NT voisi myös olla
voittava lappu esim. pata Ax(x) vastaan.
FAGERLUND: DBL. Vaihtoehtoina
olisi passata tai tarjota 4♥. Kahdennus
antaa edes mahdollisuuden löytää jonkin
toisen valttivärin kuin hertan, sillä partneri joutuisi mahdottaman tehtävän eteen
esimerkiksi 55 alaväreillä, jos tarjoaisin
suoraan 4♥. Parterin 4 alaväriä muutan
4 hertaksi, joka minusta näin korkealla
tasolla ei näytä paljon lisävoimaa, vaan
useampia vaihtoehtoisia valttivärejä.
GRANSTRÖM: DBL. 3NT ei houkuta
kun en tiedä missä on puuttuva voima.
Parhaimmassa tapauksessa partneri passaa tähän, huonoimmassa tapauksessa
tarjoaa 4NT. Jos vastaus on 4 alaväriä,
voin miettiä vielä jatkanko 4♥:lla (riski
että partneri löytää siihen uuden tarjouksen on pieni).
PATANA: DBL. Päätän olla passaamatta ja koska 3NT ja 4♥ eivät innosta, kahdennan.
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2. Jakaja Etelä, I-L vaarassa, parik.
♠A76532♥A♦842♣A75
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
2♥
pass
pass
3♦
pass
Tarjous Pisteet
3NT 10
3♠
7
3♥
4
4♦
4

Paneeli
5
3
1
1

Etelä
1♠
2♠
?

Lukijat
13
2
1
1

Mieleen tulee ensimmäisenä kaksi
vaihtoehtoa, joista kumpikaan ei voi olla
virhe. Paneelistandardissa kaksi pataa
lupasi vasta viiden kortin värin, joten
kolme pataa kertoo kuudennen patakortin, joka meillä on. Kolme sangia ei voi
olla myöskään pahasti väärin. Partneri on
tehnyt täyspelivaatimuksen, meillä ei ole
tukea hänen väreihinsä, mutta on pito tarjoamattomassa neljännessä värissä.
FAGERLUND: 3NT. Huonon kuuden
kortin patavärin tarjoaminen uudelleen
vaikuttaa huonolta kuten herttaan preffaaminen vain singeliässsällä. Jonkun on
yleensä syytä ehdottaa sangia pelattavaksi ja tällä kertaa poissulkutaktiikalla se
vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta.
VALTA: 3NT. Käsi on tarjoukseen kaukana ideaalista, mutta 3♠:an väri on
aivan liian huono enkä saa itseäni tukemaan singelillä.
VIITASALO: 3NT. Tässä vaiheessa
vaihtoehtoja ovat 3♥, 3♠ ja 3NT. Valitsen
tarjoukseni Hammanin säännön mukaan
eli jos yksi vaihtoehdoista on 3NT, tarjoa
se. Patavärini on minusta liian heikko
3♠:an ja 3♥ puolestaan lupaa dubbeltonin, jota singeltonässä ei minusta korvaa.
KARHULAHTI: 3NT. Onpas paneelinvetäjä löytänyt harvinaisen ikäviä tehtäviä

20

tällä kertaa. Tässä tehtävässä ei kiinnosta
oikein mikään tarjous.
MÄKIKANGAS: 3NT. Tämä ei ollutkaan niin selvä 3NT kuin miltä se aluksi
vaikutti.
Ei todellakaan! Tikkejä on näköpiirissä
kolme, ja jos sangiin pitäisi päätyä, niin
sitoumuksen olisi syytä olla partnerin
kädessä. Kolme pataa johtaa myös usein
väärään sitoumukseen kun partneri korottaa neljään singeltonpadalla ilman kunnollista ristipitoa.
PATANA: 3♠. Kerron kuudennen padan,
vaikka väri ei hyvä olekaan.
NIEMI: 3♠. Kerron kuudennen patani.
Muuta kerrottavaa tässä kokoelmassa ei
juuri avausvoima lisäksi olekaan. Sangin
on syytä olla partnerin kädessä, jos sinne
olemme joutumassa.
PEKKINEN: 3♠. Ei optimaalinen (liian
huono värikin), mutta jotenkin sangi pitäisi olla partnerin kädessä ja ässät puoltavat valttipeliä.
Kaksi panelistia päätti preferoida lyhyehköllä tuella.
SAASTAMOINEN: 3♥. Vaikea tehtävä.
Jos partnerilla on dubbelipata, löydetään
ehkä vielä 4♠. Jos partnerilla on vain
singeli, saattaa herttapeli toimia, kun
partneri saa noukittua pari helppoa patakuppia. Jos partnerilla on jokin 1-5-43-jakauma, saatamme vielä löytää 3NT.
GRANSTRÖM: 4♦. Tuki on vähän
lyhyt, mutta partneri tuskin on etsimässä
3NT/4♥ kun valitsi 3♦ eikä 2NT, (tai jos
oli, niin en halua pelata 3NT:a mustalla
lähtökortilla). Koska minulla on erittäin
hyvät slammiin, näytän että minulla on
enemmän tukea tälle värille.
Mielenkiintoinen valinta! Totta, partneri olisi voinut tarjota 2NT normaalilla
täyspelihakuisella kädellä. Niinkin vähän
kuin x Kxxxx AKxxx Kx tekee kuudesta
ruudusta pelikelpoisen.
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3. Jakaja Pohjoinen, I-L vaarassa, parik.
♠ 9 4 2 ♥ K 5 3 ♦ K Q 7 ♣AJ 8 2
Länsi
		
2♠

Pohjoinen
pass
DBL

Tarjous Pisteet
Pass 10
3♥
7
2NT 6
3♣
5

Itä
pass
pass

Paneeli
4
3
2
1

Etelä
1♣
?

Lukijat
4
5
3
3

Tarjoustilanne, jonka eteen ei haluaisi
joutua! Kysymyksessä ei ole parhaan
tarjouksen löytyminen, vaan pienimmän
pahan valinta. Passannut partneri tekee
negatiivisen kahdennuksen, joten hänellä
on kymmenkunta pinnaa ja neljä korttia
herttaa. Koska jokainen tarjousvaihtoehto
on kaukana oppikirjasta, niin kaikki valinnat saattavat johtaa hyvin omituiseen parikilpailumerkintään. Tämän vuoksi pass
on mielestäni paras valinta. Jos valinta
on väärä, tuloksena on samanlainen nolla
kuin muista pieleen menneistä arvauksista. Mutta jos kahteen pataan tulee yksikin
pieti, niin tiedossa on väh. 90% merkintä.
PATANA: Pass. Pietin yrittäminen tähän
näyttää ainoalta mielekkäältä vaihtoehdolta. Ehkä joukkuekisassa tarjoaisin 3♣
tai 3♥.
Totta, IMP-laskennassa passaaminen
olisi aivan liian vaarallista leikkiä.
KARHULAHTI: Pass. Ei meillä ainakaan täyspeliä ole tässä jaossa. Toivotaan partnerille jakaumaa 3442 ja n. 10
arvopistettä.
MÄKIKANGAS: Pass. Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen nollaan johtava
arvaukseni, mutta jos käy tuuri ja se osuu
oikeaan, niin me saadaan hyvä merkintä.
VIITASALO: Pass. Mikä tahansa tarjous voi olla oikein tai väärin. Teen sen

arvauksen, joka antaa onnistuessaan suurimman voiton eli maagisen 200.
FAGERLUND: 3♥. Eipä ole hyviä vaihtoehtoja. Hertassa meillä pitäisi olla edes
jonkinlainen fitti, joten tarjoan sitä. Passata en uskalla, koska 2♠ menee usein
kotiin. 2NT ilman minkäänlaista hollia tai
3♣:n tarjoaminen tuntuu vielä huonommalta vaihtoehdolta. 3♦ voisi olla toinen
mahdollinen valinta. Tarjoamista puoltaa
se, että emme ole vaarassa joten pietitkään
eivät maksa ilman kahdennusta paljon.
Tarjoamista puoltaa tosiaan se, että
olemme itse vaarattomassa. Jos kolmeen
herttaan 4-3 valtilla tai kahteen sangiin
ilman patapitoa tulee pari pietiä, on se
vähemmän kuin kotiin pelattu pataosamerkintä ilman kahdennusta.
NIEMI: 3♥. Hikeä pukkaa. Kun hermo
ei kestä passata, eikä sangia tai omaa
väriä voi tarjota, pitää tukea partnerin
väriä. Kaksi pietiä voi olla halpaa, jos
vastustaja ei keksi kahdentaa. Pass on
mielestäni vaihtoehto, mutta johtaa usein
vastustajien kotipeliin.
PEKKINEN: 3♥. Arvaa tässä nyt sitten
jotain.
VALTA: 2NT. Taas joudumme valitsemaan huonoista vaihtoehdoista ja mielestäni vähiten huono on 2NT. Partnerin
tulisi ottaa huomioon että tällaisissa sarjoissa pito voi olla joskus kovin hempuli.
GRANSTRÖM: 2NT. Uhraan tällä,
eivät varmaankaan osaa kahdentaa.
SAASTAMOINEN: 3♣. Risti on edelleen pisin värini. Tällainen käsityyppi
ja tällainen tarjoussarja on yksi syy,
miksi on hyvä avata ruudulla silloin kun
kädessä on 4-4-alavärit. Tällöin ristin tarjoaminen 2- tai 3-tasolla ei lupaa enempää kuin 4-4-värit. Joku saattaa tietenkin
kysyä, mitä tarjoaisin sitten esim. kädellä
xxx,Qxx,AKxx,Kxx sarjassa 1♦-(2♠)-Dbl(Pass)? Varmaan 3♣.
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4. Jakaja Länsi, I-L vaarassa, parik.
♠ A Q J 7 2 ♥ 10 8 ♦ A 9 2 ♣ 10 3 2
Länsi
pass
pass

Pohjoinen
1♥
2♦

Tarjous Pisteet
2♥
10
2NT 8
3♣
6
3♥
6
2♠
0

Itä
pass
pass

Paneeli
5
3
1
1
0

Etelä
1♠
?

Lukijat
1
2
4
3
5

Voimaa olisi inviittiin, mutta kolmeen
pataan, herttaan tai ruutuun pitäisi värissä
olla yksi kortti lisää. Eikä ristipito ole kovin kehuttava kahteen sangiin. Paneelienemmistö välttää ongelman tyytymällä
alitarjoukseen kaksi herttaa.
PEKKINEN: 2♥. Liikaa pinnoja, mutta
ei oikein muutakaan osaa. Parikilpailussa
täyspelin makuu ei nyt niin paha. Jos se
olisi levitys, niin partneri usein jatkaa.
KARHULAHTI: 2♥. Hyvä tehtävä.
Minulla on vähän turhan hyvät kortit
tähän tarjoukseen, mutta toisaalta vaihtoehdotkaan eivät houkuta. Partneri voi
vielä tarjota.
VALTA: 2♥. Lievä alitarjous, mutta en
halua tehdä täyspelivaatimusta. Jos partneri jatkaa, olemme hyvässä asemassa.
VIITASALO: 2♥. Jos partnerilla on
tavallinen avauskäsi, jolla hän passaa
tähän, meillä on korkeintaan marginaalinen täyspeli, jonka missaaminen on
odotusarvoltaan suunnilleen sama kuin
tarjoaminenkin. Vaihtoehtona olisi tarjota
2 sangia ilman ristipitoa tai 3 ristiä ilman
riittävää voimaa.
FAGERLUND: 2♥. Vaihtoehtoina tarjota 2NT tai 3♥. 3♥ ilman kolmatta herttaa
tai edes kuva toista tuntuu väärältä kuten
2NT ilman pitoa. Monesti partnerilla on

22

toki ristiholli, mutta silloinkin sangi kuuluu partnerin käteen. Parikisassa valitsen
maltillisen lähestymistavan.
GRANSTRÖM: 2NT. Inviitti pitäisi tehdä, mutta millä. 3♠ ei houkuta kun varmuus on vain 5k fitistä. 3♥/3♦ vaihtoehdoista on oikein se kumpi väri partnerilla
on parempi, mutta kun en saa sitä selville
niin toivon, ettei mene liikaa ristejä päältä
ja että toisesta punaisesta tulee tikkejä.
PATANA: 2NT. Inviitin näköinen käsi.
Minulla voisi olla pitkäkin risti, joten aina
ei siitä edes tule lähtöä.
MÄKIKANGAS: 2NT. Sangin tarjoaminen on joskus yhtä hässäkkää, mutta
jonkun se on tehtävä.
NIEMI: 3♣. Arvostan korttini täyspelivaatimuksen arvoisiksi, koska kuvaavaa
inviittiä ei ole käytettävissä ja pidän kättäni yli 12 ap:n arvoisena. Partnerin
yläväritarjoukset korotan ja 3NT:iin passaan. Kolmeen ruutuun jatkan 3♥:lla.
Neljännen värin kautta tukeminen on
mielestäni slammi-inviitti.
SAASTAMOINEN: 3♥. 2NT kuvaa
käden voiman oikein, mutta jos partnerilla on a) Kx/10x pataa, jolla hän tarjoaa
nyt 3♠, löydämme vielä 4♠, b) jos hänellä
on hyvä 5 kortin hertta, saattaa herttapeli
olla parempi kuin sangi. Ja partnerilla on
vielä tarjousvuoro; hän voi esittää sangia
pelattavaksi.
5. Jakaja Länsi, ei kukaan vaarassa,
parik.
♠ J 5 ♥ K J 10 8 2 ♦ 9 7 ♣ A Q 10 4
Länsi
3♦

Pohjoinen
3♠

Tarjous Pisteet
4♠
10
4♥
6
4♦
5
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Itä
pass

Paneeli
8
1
1

Lukijat
10
5
1

Etelä
?

Tukeako dubbeltonilla vai ehdottaako
herttavalttia neljän tasolla. Selvä enemmistö paneelista päättää korottaa pataa.
FAGERLUND: 4♠. Tukeminen vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta ilman kuudetta herttakorttia tai ruutupitoa. Partnerin kolmen tason välitarjous luvannee
vähintään hyvän viiden kortin padan ja
avauskäden, jota vastaan patatäyspelin
yrittämiseen riittää rahkeet.
KARHULAHTI: 4♠. Neljä herttaa
voisi joskus olla oikein, mutta en lähde
arvaamaan.
NIEMI: 4♠. En lähde etsimään herttavalttia, koska 5-3- tai 5-4-yläväreillä partneri olisi herkästi kahdentanut. Neljään
herttaan partneri passaisi singelilläkin,
ellei pata ole tosi laadukas. Neljään ruutuun käteni on liian heikko.
SAASTAMOINEN: 4♠. Toki herttapeli
saattaa olla parempi kuin pata, mutta dubbelituella en voi tarjota noin huonoa väriä
4-tasolla. Passi ei käynyt edes mielessä.
VALTA: 4♠. Tuki ei ole maailman paras, mutta en halua arvata 4♥:an.
PATANA: 4♠. Jos 4♦ kertoisi epätietoisuudesta oikean pelin suhteen, sehän
sopisi mainiosti. Nyt pata näyttää paremmalta arvaukselta kuin hertta.
VIITASALO: 4♠. Mikään vaihtoehto
ei ole hyvä mutta korotus johtaa ainakin
seitsemän kortin pelikelpoiseen valttiin.
Vaihtoehtona on pass, joka voi olla voittava tarjous mutta tällä kertaa minusta
liian veltto, ja 4♥, joka voi johtaa täysin
väärään sitoumukseen.
PEKKINEN: 4♥. Ei taaskaan optimaalinen. Lupaako tuen partnerille, tuskin,
mutta 4♠ ja pass ovat arvauksia nekin.
GRANSTRÖM: 4♦. Mitä ikinä partneri
ymmärtää sen lupaavan, voin esittää että
sitä on.
Paitsi jos partneri ymmärtää tarjouksen
slammi-inviittinä pata valttina...

6. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP.
♠ 7 5 ♥ Q 9 4 3 ♦ 10 6 3 ♣ A K 10 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
2♣
4♦

Tarjous Pisteet
5♦
10
5♥
7
6♥
5
7♣
4
6♦
4
5NT 4
4♥
3

Itä
3♦
pass

Paneeli
3
2
1
1
1
1
1

Etelä
pass
?

Lukijat
3
3
1
0
0
1
5

Mielenkiintoinen sarjan alku! Partneri
avaa vahvalla avauksella, mutta huolimatta hyvistä korteistamme joudumme
passaamaan. Kolmen ruudun kahdennus
olisi rankaisuehdotus ja mitään luonnollistakaan tarjousta ei myöskään ole tarjolla.
Entä mitä on partnerin neljä ruutua? Tässä
panelistit tarjoavat monia vaihtoehtoja.
Kaksivärikäsi joko yläväreillä ja yläväriristillä, kolmivärikäsi tai jopa luonnollinen. Ei siis ihme, että panelistit tarjoavat
jopa seitsemää eri vaihtoehtoa!
MÄKIKANGAS: 5♦. En ole varma mitä
partnerin 4♦ tarkoittaa (sitä voidaan pelata monilla eri tavoilla) joten en uskalla
tarjota pataa, herttaa tai ristiä alle slammitason. Jos sarja loppuu tähän (itä bluffannut ja partnerin 4♦ on ruutuja), niin
kerrankin laitan hyvät kortit pöytään.
NIEMI: 5♦. Partnerilla on kaksivärikäsi
tai todennäköisemmin kolmivärikäsi, sillä
yksivärikädellä hän olisi tarjonnut väriään
ja tasaisella kädellä kahdentanut tai sangannut. Systeemin mukaan 2♣-avauksen
jälkeen kahdennukset ovat “rankaisevia”.
Haen värejä ja tarjoan slammin. Viisi
herttaa korotan pykälällä. Viiteen pataan
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tarjoan 6♣, joka lupaa ainakin minun
logiikalla herttoja ja ristejä.
PEKKINEN: 5♦. Ei nyt vielä paha,
mutta jos partneri pomppaa 6 pataan, sitten on jo arvausta. Mitähän passi muuten
oli kun voimaa ja suoria tikkejäkin olisi?
Voimaa ja tikkejä on, mutta mikä on
vaihtoehto passaamiseen?
FAGERLUND: 5♥. Partnerin 4♦ näyttää molemmat ylävärit, mutta ei mielestäni kerro vielä mitään lisävoimasta
2♣ avaukseen tai ruutukontrollista.
Mikäli hän olisi tarjonnut 3♠ molemmilla
yläväreillä, herttaosuma saattaa hukkua.
2♣ avausta vasten minun korttini riittävät mielestäni slammin tarjoamiseen,
mutta ruutukontrolli olisi syytä selvittää.
Vaihtoehtona olisi tarjota suoraan 6♥ ja
toivoa parasta. 5♥:n tarkoituksena on
kysyä ruutukontrollia. Pelkona on, että
partneri ymmärtää 5♥ yleiseksi slammiinviittiksi. Ainakaan 5♥ jälkeen ei ole
valttiväristä epäselvyyttä.
Voiko partnerilla olla täyspelivaatimuskäsi ilman ruutukontrollia? Tuskin.
Kädellä AKQJx AKJxx Qx Q hän voisi
ehkä avata kahdella ristillä, mutta kolmeen ruutuun hänen pitäisi tarjota kolme
pataa ja partnerin seuraavaan tarjoukseen
neljä herttaa.
PATANA: 5♥. Systeemin mukaan kahdennus olisi rankaisua, joten 4♦ voisi
olla jotain yleisempää ilmaisutyylistä.
Partnerilla luultavasti on 5-5 ylävärit.
Jos partneri ajattelee, että 5♥ hakee ruutukontrollia, voisi tällä tavalla järkevästi
löytyä seiskakin. Huonommin voi käydä,
jos partneri pitää tätä vain yleisenä slammivihjeenä.
KARHULAHTI: 5NT. Mie romahan
näitten sun tehtävien kans Koistinen!
Mikäli partneri tarjoaa vielä 6♦, niin
hyppään 7♥. Kuuden ristin tarjoukseen
tarjoan 6♥. Muutoin tarjoukseni tulee
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olemaan 6♥ tai passi. Mikäli 5♣ tarjous
lupaisi kontrollin, niin tarjoaisin sen.
SAASTAMOINEN: 6♦. Partneri ei
tarvitse tätä tarjousta (4♦) epäluonnollisena vaatimustarjouksena. Jos OPV on
päättänyt bluffata näissä vyöhykkeissä
joko ylävärikädellä tai patakädellä
voimme olla pulassa jos emme nyt tööttää
ruutuslammia. Jos partnerilla on jotain
muuta kuin ruutuja, löytänemme hyvän
herttaslammin. 5NT olisi teknisesti paras
tarjous mutta mitä tarkoittaa tämän jälkeen partnerin 6♦?
VALTA: 6♥. Tila on syöty ja arvaan
partnerin ylävärikättä vastaan pikkuslammin verran.
VIITASALO: 7♣. Systeeminmukainen 2♣ avaus on epätasaisella kädellä
tpv joten partneri olisi voinut tarjota 3
yläväriä vaatimuksena. Kolmivärikädellä
partnerilla pitäisi olla kaikki ruudun ulkopuoliset arvokortit ja ensimmäisen asteen ruutukontrolli, koska muuten hänellä
ei ole tpv-kättä. Vaihtoehtoisia käsiä ovat
AKQx AKJx A QJxx tai AKQJ AKJx QJxxx. Jos partnerilla olisi valitse yläväri
-tyyppinen käsi, hänen pitäisi tarjota 3♠
ja jatkaa 4♥:lla (tai sopivalla määrällä
herttaa). Ensimmäisen kierroksen passini
kielsi rankaisukahdennuksen ja selkeät
tarjoukset eli lupasi siis joko heikot kortit
tai tasaisehkon käden. Jos partnerilla on
AKQJxx AKJxxx x - hän on sekä avannut
väärin että tarjonnut toisella vuorollaan
väärin.
GRANSTRÖM: 4♥. Passi lupasi varmaankin kortteja ja 4♦ lienee suunnilleen tpv kolmivärikäsi (ehkä kaksivärinen
mahdollinen), joten olemme varmaankin
vaatimustilanteessa viiden tasolle.
Pass ei lupaa kortteja, vaan kieltää luonnolliset tarjoukset, joten vaatimustilannetta ei neljän hertan jälkeen ole enää
voimassa.
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PANEELI 1/14

1

2

3

4

5

6

Vesa Fagerlund		
Juho Granström		
Arttu Karhulahti
Kari Mäkikangas
Matti Niemi		
Kari Patana		
Markku Pekkinen
Mauri Saastamoinen
Jorma Valta		
Pekka Viitasalo		
Paneelin enemmistö
Lukijoiden suosikki

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

3NT
4♦
3NT
3NT
3♠
3♠
3♠
3♥
3NT
3NT
3NT
3NT

3♥
2NT
Pass
Pass
3♥
Pass
3♥
3♣
2NT
Pass
Pass
3♥

2♥
2NT
2♥
2NT
3♣
2NT
2♥
3♥
2♥
2♥
2♥
2♠

4♠
4♦
4♠
4♠
4♠
4♠
4♥
4♠
4♠
4♠
4♠
4♠

5♥
4♥
5NT
5♦
5♦			
5♥
5♦
6♦
6♥
7♣		
5♦
4♥ 			

LUKIJAKILPAILUN
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Mauri Äyräväinen
Kalevi Paavola		
Pekka Ranta		
Juha Hämäläinen
Markku Lainevirta
Harry v.Haartman
Timo Järvi		
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Bridge Areena Oy:n varsinainen
yhtiökokous Bridge Areenalla
10.4.2014 klo 18.00

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka
käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja
taseen
6. Tilintarkastuskertomuksen esittely
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen
vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun
mukainen voitto antaa aihetta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
12. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen
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SM-parifinaali
2013
Kauko Koistinen

				

Vuoden 2012 parimestarit Martin Arle
ja Johan Linden olivat itseoikeuttettuina
puolustamassa titteliään lokakuussa pelatussa parifinaalissa. Piirikarsintojen kautta
hallitseville mestareille oli saatu 35 enemmän tai vähemmän varteenotettavaa haastajaa. Paperilla kaksi vahvaa haastajaa
kohtasi jo heti toisella kierroksella.
JAKO 5 ♠ A1083
N/N-S
♥ Q4		
		
♦ KJ4
		
♣ KQ43 		
♠ K2		
♠ 94
♥ J10832		 N
♥ AK7
W
E
♦ AQ105		
♦ 8762
S
♣ 97		
♣ AJ65
		
♠ QJ765
		
♥ 965
		
♦ 93
		
♣ 1082
Länsi

Pohjoinen

Salmenkivi Koistinen
		
1♣
1♥
DBL
pass
pass
2NT
pass
4♥
pass

Itä

Etelä

PekkinenNyberg
pass
1♦
RDBL
1♠
2♠
pass
3♥
pass
pass
pass

Ristiavaukseni lupasi joko 12-16 ap
epätasaisen tai 15-17 ap tasaisen käden
ja Clasin ruutuvastaus lupasi joko 0-7
ap tai TPV-käden. Eeron korotus neljään
herttaan oli hyvin kyseenalainen ratkaisu.
Aloitin ristikuninkaalla. Meneekö sitoumus kotiin avokortein ja mikä olisi alustava pelinvientisuunnitelmasi?
Useimmissa muissa pöydissä pohjoinen
oli avannut yhdellä sangilla ja NS oli pää-

tynyt pietipataosamerkintään.
Pitäisikö pelinviejän voittaa ensimmäinen tikki ässällä vai ei? Pohjoisella on
varmasti myös ristirouva, joten laisto tuntuisi luonnolliselta eikä ainakaan maksaisi
mitään. Mutta katsotaanpa tarkemmin ristihakkujen kokoja. Jos pelinviejä laistaa
ensimmäisen tikin, pohjoinen jatkaa väriä
eikä pelinviejä saa kahta ristitikkiä enempää. Mutta jos ensimmäinen tikki voitetaan ässällä ja myöhemmin länsi pelaa
ristiä kohti sotamiestä, joutuu pohjoinen
pahan dilemman eteen. Jos hän ottaa tikin
rouvalla, kasvaa pöytään sekä ristisotamies että -kuutonen. Jos hän taas ei ota
tikkiä rouvalla, saa pelinviejä vain kaksi
ristitikkiä, mutta ei kuitenkaan menetä yhtään tikkiä värissä. Oikein on siis voittaa
lähtö ässällä. Mutta mitä toiseen tikkiin?
Et kai vai erehtynyt ottamaan tikkiä valttiässällä? Ainoa kotipelilinja on pelata
toiseen tikkiin ruutua kympille. Pohjoinen
voittaa tikin sotamiehellä, mutta hänellä ei
ole mitään hyvää siirtoa käytössään. Oletetaan, että hän ottaa ristirouvan ja jatkaa
väriä pöydän sotamiehelle, johon sakaat
kädestäsi padan. Joko nyt on aika ottaa
yksi valttikierros herttaässällä? Ei vielä!
Valtit pitäisi pystyä poistamaan siten, että
pöytä jää kiinni kolmannella valttikierroksella. Jos pelaat yhdenkin korkean valttikierroksen liian aikaisin, niin tämä ei ole
mahdollista. Oikein on tulla ruutuässällä
käteen ja jatkaa herttasotamiehellä. Pöytä voittaa kolmannen valttikierroksen ja
käden toinen pata katoaa ristikuutoselle.
Pelinviejä menettää näin vain kaksi ruututikkiä ja ristirouvan. NS:n onneksi Eero
laistaa kuitenkin lähdön eikä neljän tikin
menetystä voi tämän jälkeen välttää.
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Neljännellä kierroksella nähtiin kisojen
vahvin käsi, kun idällä oli tasainen 26 arvopistettä.
JAKO 11 ♠ 9
S/♥ J9653		
		
♦ K953
		
♣ 984 		
♠ K10652
♠ A73
N
♥ 104		
♥ AKQ8
♦ 10842		 W E ♦ AJ
S
♣ Q7		
♣ AKJ10
		
♠ QJ84
		
♥ 72
		
♦ Q76
		
♣ 6532
Slammiin oli päädytty vain kuudessa
pöydässä. Ilman ruutulähtöä kuusi pataa
tai sangia on helppo tehtävä. Ensin pataässä pois ja sitten pataa kohti K10-kombinaatiota. Klassinen safety-play ja etelä
joutuu tyytymään vain yhteen valttitikkiin.
Lännen ruutumenevät katoavat pikkuhiljaa idän hertoille ja risteille. Mietipä taas
jakoa Double Dummy -tehtävänä. Meneekö kuusi pataa tai sangia kotiin etelän tai
pohjoisen lähtiessä pienellä ruudulla?
Aloitetaan sangislammista. Jos pohjoinen aloittaa pienellä ruudulla, ei pelinviejällä ole mitään mahdollisuuksia. Puolustukselle kasvaa heti kaksi ruututikkiä,
ja vaikka pelinviejä osaisi ottaa kaksoismaskin hertassa, joutuisi hän tyytymään
yhteentoista tikkiin. Mutta jos etelä aloittaa pienellä ruudulla kuninkaalle ja ässälle, on pelinviejän tehtävä helpompi. Hän
jatkaa ruutua toiseen tikkiin kasvattaen
yhdennentoista tikkinsä. Kun hän tämän
jälkeen ottaa ensin ristitikkinsä ja sitten
patakuvansa, on pohjoinen kiristyksessä
punaisten värien kanssa.
Pataslammi on vaikeampi ruutulähdön
jälkeen. Pelinviejä voittaa ensimmäisen
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tikin ässällä ja jatkaa pienellä padalla (!)
toiseen tikkiin. Etelän on pelattava kuva
ja kuningas voittaa tikin. Herttakympin
pohjoinen peittää sotamiehellä ja itä voittaa tikin. Tätä seuraa ristiä rouvalle ja
herttaa kahdeksikolle, minkä jälkeen itä
ottaa ristitikkinsä sakaten lännen korteista
kaksi ruutua. Etelä varastaa herttajatkon
pienellä valtilla, länsi varastaa yli kympillä, mutta seuraavaksi idän käteen päästään
kiinni pataässällä pelaamaan neljäs vahva
herttakortti. Etelä saa vain yhden tikin
valttikuvallaan.
Parikilpailussa osamerkintäjaot ovat aivan yhtä tärkeitä kuin slammijaotkin. Ja
jokainen ylitikki lasketaan.
JAKO 82 ♠ J7632
E/N-S
♥ KQ96		
		
♦ J7
		
♣ 107 		
♠ Q9		
♠ 854
N
♥ 32		
♥ AJ105
W E
♦ Q109864
♦ 52
S
♣ A93		
♣ KJ84
		
♠ AK10
		
♥ 874
		
♦ AK3
		
♣ Q652
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Honkavuori Pekkinen Rimon Salmenkivi
			
pass
1NT
pass
2♣
pass
2♦
pass
2♥
pass
2♠
pass
pass
pass
Markun kaksi herttaa kertoi heikon käden ja väh. 4-4 ylävärit. Länsi aloitti herttakolmosella kuninkaalle sekä ässälle ja
itä palautti pienen padan, jonka Eero voitti ässällä. Tätä seurasi ristiä kympille, itä
voitti tikin sotamiehellä jatkaen valttia ja
Eero luki tilanteen oikein pudottaen län-
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nen rouvan kuninkaalla. Länsi voitti ristijatkon ässällä sekä käänsi lisää herttaa ja
Eero antoi idän voittaa tikin kympillä. Itä
jatkoi itsepintaisesti valttia etelän kympille, ristivarkaus pöytään ja viimeisen valtin
jälkeen muodostui seuraava lopputilanne:
♠		
♥ Q9		
		
♦ J7
		
♣ - 		
♠ -		
♠♥ -		 N
♥ J5
♦ Q1098		 W E ♦ 5
S
♣ -		
♣K
		
♠		
♥8
		
♦ AK
		
♣Q
Kun Eero otti lopuksi käden kaksi viimeistä ruutukuvaa, itä oli auttamatta kiristyksessä hertan ja ristin kanssa.
Juho Granström ja Kari Patana siirtyivät
kilpailun johtoon 14 kierroksen jälkeen,
mutta joutuivat luovuttamaan ykköspaikan Clasille ja minulle 23 kierroksella.
Tärkeä kohtaamisemme tapahtui vain
viisi kierrosta ennen kisan loppua. Mestaruus ratkesi käytännössä jo kierroksen
ensimmäisessä jaossa.
JAKO 91 ♠ AK843
S/♥ Q4
		
♦		
♣ KJ10843 		
♠ 106		
♠ 952
N
♥ K10532 W E ♥ AJ76
♦ AJ1083		
♦ K962
S
♣ A		
♣ 92
		
♠ QJ7
		
♥ 98
		
♦ Q754
		
♣ Q765

Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Nyberg Granström Koistinen Patana
				
pass
1♣
2♣
DBL
3♣
3♥
5♣
pass
pass
5♦
pass
5♥
pass
pass
pass
Clasin avaus lupasi joko 12-16 ap epätasaisen tai 15-17 ap tasaisen käden. Viisi
ristiä oli Juholta hieman erikoinen ratkaisu. Ehkä hän ei halunnut paljastaa mahdollista tuplafittiä vastustajille.
Juho aloitti pataässällä, kakkonen, seiska
ja kuutonen. Clas voitti ristijatkon ässällä, otti herttaässän ja kuninkaan, minkä
jälkeen oikea ruutuarvaus merkitsi tasan
kotipeliä. EW +450 oli kerran jaettu toppi,
kun pietipeli olisi tarkoittanut selvästi alle
50%:n merkintää. Missä puolustus meni
vikaan?
Avoimin kortein pelattuna Juho voisi
aloittaa patakahdeksikolla ja saada kaksi
ruutuvarkautta. Mutta partnerilla saattaisi
olla myös hakkudubbelton pataa, jolloin
pikkupatalähtö olisi täysi katastrofi. Mutta
Karin pitäisi tunnustaa ensimmäiseen tikkiin rouvalla. Tämän jälkeen Juho jatkaisi
patakahdeksikolla ja ruutuvarkauden antaminen pitäisi olla itsestäänselvyys. On
totta, että patarouvan pelaaminen maksaa
tikin, jos pelinviejällä on K10x värissä,
mutta lähtisikö partneri tosiaan pataässällä ässä neljännestä?
Toiseksi viimeisellä kierroksella nähtiin
mielestäni kisojen kaunein puolustuspeli. Useimmissa pöydissä pohjoinen avasi
neljännestä kädestä kahdella sangilla ja
etelä korotti kolmeen. Länsi aloitti pienellä padalla ja pelinviejä voitti halvalla
ensimmäisen tikin. Kerron ensin tapahtumat omasta pöydästäni, missä puolustus ei
ollut paras mahdollinen.
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lännen KORTIT
1. JAKAJALÄNSI, VAARATON, IMP.
♠ KJ1096
♥ 962
♦2
♣ KJ86
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ AKQ1064
♥9
♦ QJ63
♣ A6
		
3. JAKAJA POHJOINEN, JOKAAVAA
1♥, N-S VAARASSA, IMP.			
		
♠ 7632
♥ 10
♦ KQ109762
♣6
		
4. JAKAJA LÄNSI, N-S VAARASSA,
IMP				
♠ 94
♥ K10
♦ K43
♣ KJ10963
			
5. JAKAJA LÄNSI, N-S VAARASSA,
IMP.
		
♠ 76
♥ AKQ86
♦ AJ87
♣ 62
6. JAKAJA LÄNSI, E-W VAARASSA,
IMP. 				
		
♠ 9764
♥ AKJ4
♦ 10
♣ AQ96
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JAKO 102♠ AKJ10
E/E-W ♥ QJ103
		
♦ AQ
		
♣ KQ3 		
♠ 984		
♠ Q763
♥ 764		 N
♥ K52
W
E
♦ K986		 S
♦ 54
♣ A62		
♣ J984
		
♠ 52
		
♥ A98
		
♦ J10732
		
♣ 1075
Pelasin toiseen tikkiin herttarouvan
kuninkaalle ja ässälle. Jatkoin ristiä kuninkaalle ja kun tällä sai tikin, pelasin
seuraavaksi ruuturouvan. Länsi kiirehti
ottamaan tikin ja käänsi pataa, minkä jälkeen minulla oli helppo työ ottaa loput tikit. Ablokeerasin ruutuässän, menin herttayhdeksiköllä pöytään ja sakasin mustat
menevät korttini pöydän ruuduille. NS
+490 ja jakamaton toppi.
Itä ei tietenkään saisi peittää herttarouvaa. Tämä maksaa tikin, jos pelinviejällä
on värissä QJx(x), koska tällöin hän voi
maskata myös lännen kympin menettämättä värissä tikkiäkään. Juho Granström
ei peittänytkään Mika Salomaan pelaamaa rouvaa kuninkaalla, mutta kun Mika
jatkoi pienellä hertalla aikomuksenaan
pelata pöydästä yhdeksikkö, Juho pelasi
tähän tikkiin kuninkaan! Näin Salomaalla
oli vain yksi yhteys pöytään eikä hän pystynyt pelaamaan kahta kertaa ristiä kohti
käden kuvia. NS +430 ja 10/34 pistettä,
mutta hyvän viimeisen kierroksen turvin
pronssimitalit kuitenkin Mika Salomaalle ja Pekka Viitasalolle. Kisojen huimin
nousu oli parilla Vesa Fagerlund - Arttu
Karhulahti. Kuuden pelatun kierroksen
jälkeen selvästi viimeisenä, mutta viimeisen kierroksen jälkeen toisella sijalla!
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IDÄN KORTIT

Kultaa: Clas Nyberg - Kauko Koistinen

Hopeaa: Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund

1. JAKAJALÄNSI, VAARATON, IMP.
♠4
♥ AQ
♦ Q10875
♣ AQ753
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠2
♥ AKQJ1086
♦ 75
♣ KQJ
		
3. JAKAJA POHJOINEN, JOKAAVAA
1♥, N-S VAARASSA, IMP.			
		
♠ AJ9
♥ A65
♦ J53
♣ AK98
		
4. JAKAJA LÄNSI, N-S VAARASSA,
IMP				
♠ AQ63
♥ 62
♦ AQJ105
♣ Q2
			
5. JAKAJA LÄNSI, N-S VAARASSA,
IMP.
		
♠ AK82
♥ J3
♦ Q10954
♣ QJ
6. JAKAJA LÄNSI, E-W VAARASSA,
IMP. 				
		
♠ K1032
♥♦ AQJ9843
♣ K4

Pronssia: Pekka Viitasalo - Mika Salomaa
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Avsky

Martin Arle

Den första artikeln som skrevs under
pseudonymen Pålan af Sky publicerades
för 43 år sedan i denna tidnings nr. 3/71.
Språket var finska och rubriken var Inho.
Mången läsare med finska som modersmål har under decenniernas lopp undrat
varifrån namnet Pålan af Sky kommer.
För en svenskspråkig bridgespelare var
det något lättare att komma på förklaringen. Åtminstone för en flitig biobesökare.
Då, för över 40 år sedan var Roman Polanskis film Avsky högaktuell och en kombination av regissörens och filmens namn
levde vidare som signatur i långa tider.
Själva artikeln har säkert fallit i glömska,
så här kommer den nu på nytt översatt till
svenska.
Hur lyckades den där fårskallen på andra
sidan bordet  än en gång övertala mig? Jag
hade ju lovat mig själv att aldrig mera spela med honom. Men i kväll får det vara definitivt sista gången! Jag kommer högt och
ljudligt att meddela honom det när kvällen
är slut. Jag borde kanske häva det ur mig
redan efter den här brickan?
Vilken motbjudande typ han är! Hans
tjocka svettiga fingrar petar nervöst på
kortens ryggsida och hans stripiga flottiga hårstrån döljer det mesta av ögonen.
Under sitt evinnerliga funderande har
han masserat sitt eländiga hår så att hans
skruttiga kavaj är vit av mjäll. Lite mjäll
har också hamnat i hans mellanölsstop,
men knappast märker han det ens.
Och vilken urusel bridge han presterar! Hur går någon med på att spela med
honom? Fastän, å andra sidan, likadana
canastaspelare är de andra här i salongen
också. Riktiga vaktmästare och syföre-
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ningstanter hela bunten. Hur täcks den
där hundsfotten ringa till mig och be mig
komma och spela till ett sådant här ställe? Och med honom, YÄK. Om det skulle vara någon vits med det här borde vi
uppfinna ett system som utesluter att han
bjuder högfärg eller sang. Men så hemskt
mycket skulle det nog inte höja vår procent. Eftersom den där dumbommen inte
har en aning om vad försvarsspel går ut
på. Man borde ändra på reglerna så att
den ena försvarsspelaren (i det här fallet
jag)  skulle ha en träkarl. Om så vore fallet
undrar jag hur många hundra mästarpoäng  
jag skulle ha?
Just nu tänder den där krattan, engelsmännen skulle kalla honom ”palooka”,
sin tredje cigarrett och man får tydligen
förgäves vänta på att han skall vända med
någonting. TRE CIGARRETTER för en
enkel vändas skull! För mig har allting varit klart som korvspad ända från det ögonblick då utspelskortet landade på bordet.
I det här skedet är hela kortsitsen som en
öppen bok för mig.
S/E-W ♠ J10983
		
♥ K985		
		
♦ 632
		
♣3
			
♠ A7654
N
			 W E ♥ 76
			 S
♦ K4
			
♣ K652
		
Väst

Nord

Öst		Syd

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

Väst spelade ut rutertian, jag satte i kungen och spelföraren vann med ässet för att
fortsätta med hjärterdam, som Väst tog
med ässet. Längre än så här har vi inte
kommit. Och Väst fortsätter att fundera.
Inser han inte att om han nu spelar spader
så kommer jag in och returnerar ruter varefter straffen är ett faktum. Så här enkelt
är bridge för en tänkande människa. Kanske jag borde ge den där sölkorven en minnesbeta och tillkalla tävlingsledaren? Haha, be att tävlingsledaren bestraffar min
partner för långsamt spel. Pelin tahallinen
viivyttäminen som det heter i ishockey!
Nu tycks det äntligen hända någonting.
Ett svettigt kort landar på bordet. Oj nej,
NEJ, det är klöveråttan, hur dum får man
vara? Jag menar, det måste väl finnas någon gräns i alla fall? Syd öppnade med 1
klöver och bordet har singeltontrea i färgen. Jag tror jag skall hämnas och smälla  
klöverkungen i bordet så att spelförarens
klöverpaket blir stort med detsamma.
VAD? Fick jag för kungen? Jaså, partnern
har alltså klöveräss. Då skickar jag iväg en
trumf så att spelförarens stöldmöjligheter
minskar, bra försvarsspel går ju ut på att
man sätter så mycket krokben som möjligt
för honom. VAD ÄR DET SOM HÄNDER NU DÅ? Spelföraren sätter sina kort
på bordet med bildsidan uppåt och säger
att han trumfar ut, varefter han ger bort
ett stick för spaderäss och gör anspråk på
jämn hemgång. På det viset, min partner
var renons i spader och skulle ha en stöld,
vilket skulle ha betytt en straff...... Det
var ju förargligt, mig kan man åtminstone inte klandra för den uteblivna straffen,
renonser är ju mycket sällsynta, inte sant,
åtminstone enligt sannolikhetsläran? Och
den måste väl veta vad den lär ut eller hur?
Sannolikhetsläran alltså. Baserad som den
är på de stora talens lag. Jag skulle säga
att det var rena rama oturen att det just den

här gången råkade vara en bricka där det
fanns en renons.
”Varför dubblade du inte partner? Det
skulle ha gjort mig uppmärksam på att
här fanns någonting lurt. Från din horisont
sett var det mycket troligt att kontraktet
skulle gå bet. Som du märkte så gick det
hem bara för att du än en gång var alltför
passiv”.
♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣

3drymartini soåmex
Viime numerossa (bl 4/13,s.30) nimim.
Moha kertoi paksuja sikareita polttavasta bridge- ja jalkapallolegendasta Putte
Kockista. Muitakin sikarin ystäviä löytyy
bridgen historiasta. Suomesta tulee mieleen Kurt Lindén, Rainer Scholin ja Paul
Vogt. Erittäin paksuja sikareita nähtiin
aina Englannin huippupelaajan Jeremy
Flintin suupielessä.
Maajoukkueen kokoaminen tuottaa
muissakin maissa kuin Suomessa (ei koske seniorijoukkuetta) usein vaikeuksia.
Britit olivat oikeutettuja osallistumaan
Bermuda Bowliin Jamaikalla 1987, mutta
joukkueen kasaaminen oli jälleen kerran
hankalaa. Vanha konkari Flint sai myös
kutsun.
Harkittuaan pitkään asiaa hän ilmoitti
että voisi kyllä lähteä mukaan jos hänelle
varattaisiin hotellihuone jonka kylpyhuoneesta löytyisi kylpyamme. Monen telexin ja puhelinsoiton jälkeen löytyi vihdoinkin tällainen ja brittien bridgeliiton
sihteeri ilmoitti asiasta Jeremylle. Tämä
ilahtui ja sanoi että asia on sitten hänen
puolesta selvä. Sihteeri halusi kuitenkin
tietää miksi sillä ammeella oli niin suuri
merkitys. ”Hyvä Anna” vastasi Flint, ”et
voi kuvitella kuinka hankalaa on polttaa
sikaria suihkussa!”
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				

Olet etelä. länsi avaa vaarassa yhdellä
ristillä, pohjoinen passaa ja itä tarjoaa yhden padan. Olet vaarattomassa ja sinulla
on: ♠ K1073 ♥ AKQ10765 ♦ K2 ♣ -.
Mitä tarjoat?
Tämän tyyppisillä käsillä puhutaan joka
tapauksessa arvauksesta. Jos tarjoat kaksi
herttaa, kaikki ehkä passaavat ja partnerilla on ruutuässä tai pari sopivaa rouvaa,
jolloin herttatäyspeliin voisi tulla jopa ylitikki. Jos taas tarjoat suoraan neljä herttaa,
se saatetaan kahdentaa ja partneri levittää
pöytään muutaman ristiarvon eikä mitään
muuta. Yksi vaihtoehto olisi kahdentaa
ja tarjota sen jälkeen herttaa, mutta tähän sarjaan kädessä saisi olla mielellään
enemmänkin arvopistevoimaa, eikä tikkipelivoimaa, kuten tässä tapauksessa. Ja
sanomattakin on selvää, että käsi on aivan
liian vahva kolmen hertan estovälitarjoukseen. Oletetaan että päätät olla käytännöllinen ja tarjoat suoran neljä herttaa, joka
myös päättää tarjoussarjan. Länsi aloittaa
ristiässällä, pohjoinen levittää korttinsa
todeten, ettei hänellä ainakaan ole liikaa
ja itä tunnustaa yhdeksiköllä.
				
		
♠ 64
		
♥ J2		
		
♦ Q973
		
♣ Q10752
			
W
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N
S

E

♠ K1073
♥ AKQ10765
♦ K2
♣-

Kerrataan vielä lyhyt tarjoussarja:
Länsi

1♣
pass

Pohjoinen

pass
pass

Itä

Etelä

1♠		4♥
pass

Pöytään ilmestyi pari hyvää korttia, ruuturouva ja herttasotamies. Lisäksi patadubbelton merkitsee varkaustikkimahdollisuuksia. Mitkä ovat ensivaikutelmasi?
Seitsemän herttatikin lisäksi ruudusta on
helppo työ kasvattaa yksi tikki. Jos pataässä on avaajalla, niin sitoumuksessa ei
liene mitään kotipelimahdollisuuksia, joten sinun pitää olettaa, että tämä kortti on
idällä. Sinun pitäisi päästä pelaamaan pataa kohti kuningasta, jolloin voisit saada
yhdeksännen tikkisi. Ensimmäinen tikki
on helppo, varastat tikin käteesi. Miten
aiot jatkaa toiseen tikkiin?
Jos menet herttasotamiehellä pöytään pelaamaan pataa kohti kuningasta, voit olla
varma, että puolustus pelaa toisen valttikierroksen kiinni päästessään. Tämän
jälkeen kymmenes tikki voisi tulla vain
karkean puolustusvirheen kautta. Parempi
on mennä pöytään ruuturouvan avulla. Jos
kerran pataässän on oltava idällä, niin ruutuässä on varmasti avaajan kädessä. Kun
pelaat toiseen tikkiin ruutukuninkaan, niin
lännellä on kaksi mahdollisuutta erehtyä. Hän saattaa laistaa ruutukuninkaan
yrittäen estää pääsysi pöytään ruuturouvalla. Länsi on oikeassa siinä, ettet pääse
ruuturouvalla pöytään. Ruutujatkon hän
voittaa ässällä, mutta nyt pääset pöytään
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hakemaan ruuturouvan ja pelaamaan pataa kohti kuningasta, kymmenen tikkiä.
Vaikka länsi voittaisi ruutukuninkaan heti
ässällä, hän ei välttämättä keksi valttijatkoa, mikä estää myöhemmin patavarkauden saamisen pöytään. Mitä pelaat toiseen
tikkiin?
Pieni ruutu kohti pöydän rouvaa! Länsi
joutuu ”Morton’s Fork” -tilanteen eteen.
Jos hän ottaa tikin ässällä ja kääntää herttaa, voitat tikin käteen, ablokeeraat ruutukuninkaan, menet pöytään herttasotamiehellä, sakaat patamenevän ruuturouvalle
ja pelaat pataa kohti kuningasta.
Jos taas länsi pelaa pienen ruudun, voitat
pöydän rouvalla tikin, pelaat pataa kohti
kuningasta ja saat yhden patavarkauden
pöytään. Koko jako:
		
♠ 64
		
♥ J2		
		
♦ Q973
		
♣ Q10752
♠ Q92		
♠ AJ85
N
♥ 94		
♥ 83
W
E
♦ A104		
♦ J865
S
♣ AK863		
♣ J94
		
♠ K1073
		
♥ AKQ10765
		
♦ K2
		
♣Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ K732 ♥ K1083 ♦ A105 ♣ 96.
Kaikki vaarattomassa etelä avaa jakajana
yhdellä ristillä ja pohjoinen tarjoaa yhden
ruudun. Tuletko mukaan tarjoussarjaan?
Jakautuma olisi sopiva ilmaisukahdennukseen, mutta voimaa saisi olla pari pinnaa lisää tähän ratkaisuun. Välitarjoukseen
taas voimaa olisi riittävästi, mutta huonon
neljän kortin värin tarjoaminen väliin ei

ole järkevää. Passaat siis tietenkin ja tarvittaessa balansoit myöhemmin ylävärit
näyttävällä tarjouksella. Etelä tarjoaa yksi
sangi ja pohjoinen korottaa kolmeen sangiin, joka päättää sarjan. Partneri aloittaa
patakuutosella (10-12-sääntö).
		
♠ A4
		
♥ 952		
		
♦ KQJ62
		
♣ KJ2
			
♠ K732
N
			 W E ♥ K1083
			
♦ A105
S
			
♣ 96
Pelinviejä määrää pöydästä nelosen
ja voitat kuninkaalla ensimmäisen tikin
etelän tunnustaessa kahdeksikolla. Lähtö
vaikutti hyvältä, mutta ennen kuin palautamme ”normaalin” patakakkosen toiseen
tikkiin, lasketaanpa partnerin mahdollisia
arvopisteitä ja puolustuksen saatavissa
olevia tikkejä. Aloitetaan arvopisteistä,
mitä partnerilla voi olla tarjoussarjan perusteella?
Etelä lupasi toisella tarjouksellaan 12-14
ap:n tasaisen käden, joten partnerille mahtuu kahdesta neljään arvopistettä. Parasta
olisi, jos partnerilla olisi sotamies viidentenä pataa ja pelinviejällä siis rouva toisena. Patajatkon jälkeen väri olisi auki eikä
pelinviejä voi saada yhdeksää tikkiä ilman
ruutuvärin kasvatusta. Voiko partnerilla
olla sotamies viidentenä pataa?
Ei, koska tällöin pelinviejällä olisi Q8dubbelton padassa eikä partneri lähtisi patakuutosella J10965-kombinaatiosta. Itse
asiassa patakuutonen kertoo, että partnerilla on vain neljä korttia värissä. Viiden
kortin väristä hän lähtisi pienimmällä,
eikä pelinviejällä voi olla 86-dubbeltonia,
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koska tällöin lännellä olisi QJ1096. Pelinviejällä on siis kolmen kortin pata. Jos hänellä on Qxx, saatte kasvatettua vain kaksi
tikkiä värissä. Mutta jos hänellä on vain
Jxx (tai 10xx) patajatkon jälkeen puolustukselle kuuluu kolme patatikkiä. Jos
partnerilla on pata rouva neljäntenä, saatte
siis kolme patatikkiä ja ruutuässän. Mistä
puolustus voi saada pietittävän viidennen
tikin?
Ei mistään. Partnerille mahtuu patarouvan lisäksi herttarouva. Mutta puolustus ei
ehdi kasvattamaan itselleen herttatikkiä.
Jos pelinviejällä on
♠Jxx ♥AJx ♦xx ♣AQxxx tai vastaavaa,
hän kasvattaa ruutuvärinsä ja pelinviejällä on yhdeksän tikkiä valmiina. Jos siis
partnerilla on Qxxx pataa, sitoumus ei voi
mennä pietiin.
Jos kerran patavärin avulla pietiä ei voi
saada, niin miten herttavärin kanssa? Puolustus on saanut yhden patatikin ja ruutuässä on toinen tikki. Jos herttaväristä
voisi saada kolme tikkiä, niin tämä riittäisi
pietiin. Jos partnerilla sattuisi olemaan
♠Jxxx ♥QJx ♦xxx ♣xxx, niin pikkuherttakääntö toiseen tikkiin riittää helppoon pietiin. Myös jos pelinviejällä on
AJ-dubbelton herttaa, mikä tahansa herttajatko pietittää sitoumuksen. Pelaatte
3/5-kääntöjä myös käännöissä. Minkä
hertan pelaat toiseen tikkiin?
Kympin. Jos partnerilla oli QJx tai Qxxx,
niin pikkuherttajatko oli aivan riittävä.
Mutta jos partnerilla on rouva kolmantena ja pelinviejällä AJx, niin pikkuherttakääntö on vain hyvä yritys. Pelinviejä
pelaa kädestään pienen ja partneri voittaa
tikin rouvallaan. Tämän jälkeen etelän AJkombinaatio edustaa kahta tikkiä ja pelinviejä saa yhden ylitikin. Koko jako:
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♠ A4
		
♥ 952		
		
♦ KQJ62
		
♣ KJ2
♠ J965		
♠ K732
N
♥ Q76		 W E ♥ K1083
♦ 74		 S
♦ A105
♣ 8753		
♣ 96
		
♠ Q108
		
♥ AJ4
		
♦ 983
		
♣ AQ104
Mutta katsotaanpa mitä tapahtuu herttakymppikäännön jälkeen. Pelinviejä luultavasti pelaa sotamiehen, mutta partneri
voittaa rouvalla tikin ja kääntää lisää väriä
eikä pelinviejä saa kuin yhden tikin herttaväristä. Yhtään paremmin pelinviejän ei
käy, jos hän pelaa nelosen tai ässän ensimmäiseen herttakierrokseen. Puolustukselle
kuuluu joka tapaukssessa kolme herttatikkiä.
Jos partnerilla sattuiisi olemaan QJ-dubbelton herttaa, olisi herttakymppikäntö
väärin. Mutta tällöinhän etelällä olisi neljä
korttia herttaa ja hän olisi tarjonnut yhden
hertan toisella vuorollaan.
Tämä puolustustilanne kulkee nimellä
”surrounding play”. Vastaava tilanne voisi olla, jos idällä olisi KJ9x ja pöydässä
10xx. Tällöin sotamieskäännön jälkeen
puolustus saa kaikki tikit väristä, jo pelinviejällä on Qxx.
Todettakoon vielä, että pelinviejä pelasi
sitoumuksensa pietiin jo heti ensimmäisessä tikissä määrätessään pienen pöydästä. Mutta toisaalta, jos lähtijällä oli esim.
♠KJ9763 ♥xx ♦xx ♣xxx, ässän heti pelaaminen merkitsisi kahta pietiä kahden
ylitikin sijasta! Ja useimmiten kuitenkin
puolustajat palauttavat kiltisti partnerin
aloitusväriä...
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Kullervon kevätkauden kehut, Kaaponkin

				

Juha Hämäläinen

Kerhopelaaja Kullervo Keskiverto pelasi
kevään ensimmäistä liigaottelua. Divarina
oli ihmeen kaupalla säilynyt ykkönen ja
partnerina sarkastinen Kaapo. Vastassa
oli nousukasjoukkue, jonka toinen pari
oli lähes maajoukkuetasoa. Ensimmäiset
kolme jakoa olivat menneet kommelluksitta ja neljännessä Kaapo oli nyökytellyt
hyväksyvästi Kullervon neljännen käden
yhdentoista pinnan padattomalle passille.
Viides jako tuotti vastustajille 130 pistettä, mutta heidän korteissaan olisi ollut
kolme sangiakin. Ei paha. Kuudes jako
oli visaisempi, vaikkei K huomannut sitä
ihan heti. Hän joutui pelinviejäksi neljään
pataan:
		
♠ A75
		
♥ KQJ102		
		
♦ 103
		
♣ AQ4
♠ Q104		
♠ 63
♥ 65		 W N E ♥ A984
♦ J65		
♦ KQ972
S
♣ 98732		
♣ 106
		
♠ KJ982
		
♥ 73
		
♦ A84
		
♣ KJ5
Tarjoussarja meni: 1♠ - 2♥ - 2NT - 4♠ pass. Avaus lupasi viisi korttia, joten Kaapo osoitti ehkä slammikiinnostusta, kun ei
tukenut heti. Kullervolla oli minimi ilman
herttatukea, joten täyspeli riitti.
Mistä se nyt tuonkin keksi, K ihmetteli
10/12-säännön mukaista ruutuviitoslähtöä, mutta muisti kiittää puupekkaa hy-

vistä korteista. Olihan niissä materiaalia,
itse asiassa tikkejä oli nähtävissä täysi
tusina, vaikkei puolustus ehkä sallisikaan
ihan kaikkien nauttimista. Pessimisti voi
nähdä neljäkin menevää, jos laskee kaksi
valttia, hertan ja ruudun. Joka tapauksessa
tämäkin vaikutti olevan nopea jako, mikä
olikin mainio juttu, sitä kun ei tiedä, miten
pahoja pelejä joutuu vielä punnertamaan.
Pöydästä pieni ja idältä rouva. Ässällä
päähän ja valttia? Jaa, pitäisi kai varmistaa kuppi, ettei se toinen ruutumenevä
lupsahda reaalimaailmaan. Ensimmäisen
ruudunhan voisi laistaa. Noin. Itä jatkoi
ruutukuninkaan ja länsi heitti ässän alle
kuutosen. Jos nyt ottaa valttiässän ja -nikkarimaskin, pahimmassa tapauksessa daami hyökkää takaa ja ampuu kolmannen
perään. Hyvästi kuppi ja kotipeli, puolustus kyllä tietää, mitä jatkaa herttaässän
jälkeen.
Niinpä, paras varmistaa ruutuvarkaus nyt
eikä itkeä jälkeenpäin. K määräsi kupin
jälkeen valttiässän ja sitten pienen. Käden
jekki joutui daamin pitkiin hampaisiin.
No ei hätää, tuumi K, kunnes huomasi että
herttajatko toi idältä ässän, sitten neljännen ruudun ja lännen valttikymppi piedin
ennemmin tai vähän myöhemmin.
K yritti esittää olosuhteiden uhria, ettei
Kaapo keksisi virheitä pelinviennistä:
- Minkäs teit, epäystävällinen sitsi ja onnistunut puolustus.
- Sitsihän oli verrattain tasapuolinen,
mutta puolustus tosiaan virheetön. Sille
ei vain pitänyt antaa tilaa, jottei tarvitsisi
harmitella, että sitä saa mitä tilaa.

BRIDGELEHTI 1/14

37

- Jaa tilaa? Pitikö luottaa 3-2-valttiin
ja ottaa ässäkustaa? Olisipa ollut hauska
nähdä arvoisa ilmeesi, kun valttihuippujen
ja ruutukupin jälkeen itä olisi ottanut pari
valttitikkiä ja herttaässän.
- Voin helposti kuvitella parempiakin
perusteita pelinvientilinjan valitsemiselle
kuin minun mahdolliset ilmeeni. Kyllä
valttia voi maskatakin, kunhan tekee sen
oikealla ajalla.
- Mikähän tässä olisi ollut oikea aika, siis
pakan ulkopuolella asuvan henkilön näkökulmasta?
- Mene kolmannessa tikissä ristillä pöytään ja maskaa heti.
- Ai. Njaa, voisi sen kai hoitaa niinkin.
Eikös hertallakin olisi voinut mennä pöytään? Tulisi siinä kasvatetuksi se herttatikki tai useampikin.
- Mikä ettei, jos tiedät, että väri makaa
3-3.
- Mistä minä sen tietäisin? Ja miksi sen
nyt pitäisi olla niin tasan?
- Jos herttaässä on neljäntenä tai dubbeliässä ottaa ja jatkaa, puolustus voi kehittää valttimaskin jälkeen herttakupin. Et
siis pelaa herttaa, kun et tiedä. Muutenhan
tämä oli ihan hauska ajoitusharjoitus. Pari
pientä juttua piti vain panna ojennukseen.
- Anna tulla, Kullervo kuuntelee.
- Älä nyt masennu, tämä on mielenkiintoinen ja opettavainen jako, tärkeä askel
opin pitkällä tiellä. Asia yksi: ruutukuppi
pitää varmistaa. Eli jos ja kun pitemmän
valtin omistava puolustaja tulee kiinni,
pöydässä pitää olla kaksi valttia jäljellä,
ettei valttijatko syö sitä kuppia.
- Eikös ruutukupin voi kuitenkin ottaa
heti kolmanteen tikkiin? Sitten valttiässä
ja valttia…
- Nyt et tietäisi, pitääkö ottaa maski vai
ei. Maskin tulokset nähtiin juuri, mutta
ellet maskaa, idällä onkin ehkä daami neljäntenä.
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- Niin-niin. Minähän tulin tosiaan tuohon tulokseen itsekin. En nyt nähnyt sitä
vaaraa, että herttaässä olisi idällä ja kolmas valtti lännellä samanmittaisen ruudun
kanssa.
- Panin merkille. Asia numero kaksi on
siis se, että pitemmän valtin omistajalla
pitää olla joko ruutua jäljellä tai valtti rouvaa vaille lopussa, kun partnerinsa ehkä
pääsee kiinni herttaässällä. Jos lähtö oli
trippelistä, et voi järjestää ruutukuppia,
ennen kuin länsi pääsee kiinni valttimaskitikissä. Eli mikä on ratkaisu?
- No joo niin, mutta jos maskaa heti, voi
hävitä singelidaamille.
- Se on vain viidesosa kaikista 1-4 -jakautumista eikä sitä vastaan pidä yrittää
pelata, sillä silloin häviää paljon todennäköisempiä sitsejä vastaan.
- Okei, okei. Olisiko ollut tarjolla vielä
muita ansoja pelinviejäparalle?
- Eikös tässä jo riittänyt? Ensimmäinen
nyt oli niin ilmeinen, ettei siihen kai voinut kompastua, mutta toinen olisi vaatinut
tähystelemistä hiukan nenää pitemmälle.
Mutta satuitko panemaan merkille idän
ammattimaiset elkeet?
- Mitä tarkoitat?
- Muistatko, että hän löi toiseen tikkiin
kuninkaan? Kun lähtö oli kolmas tai viides, itä käyttäytyi kuin hänellä olisi kolme.
Se oli täysin vaaratonta, sillä sinun sangisi
jälkeen partneri ei voinut erehtyä pituuksista. Tempulla ei nyt ollut merkitystä,
kun et noteerannut sitä, mutta huolellinen
pelinviejä olisi voinut joutua väärille urille - noille sinun urillesi - uskoessaan, että
lähtijällä olisi viisi ruutua. Silloin tuo sinun pelinvientisi olisi ollut melko turvallinen, ainakaan tätä nimenomaista kuoppaa
ei olisi ollut edessä. Etevästi puolustettu,
vaikka sen itse sanonkin.
- Olipa tosiaan! Sääli suorastaan, että
meni hukkaan…
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- Niin, oikeastaan itä ehkä vain toteutti
kokeneiden pelaajien perusajattelua: ei
pidä kertoa vastustajille sellaista, minkä voi salata. Tai jos kertoo, niin ei ihan
totuutta. Tässä voi nähdä Lavinthalinkin:
”ei ristikustia, mutta ehkä herttaässä”.
Se taitaakin olla todennäköisempi selitys
ruutukuninkaan pelaamiselle tässä tapauksessa.
- Hohhoijakkaa! Tämä pelihän on pohjaton suo, vai pitäisikö ajatella positiivisesti, ehtymätön mahdollisuuksien lähde.
Eihän tätä voi oppia koskaan.
- Tuon ajattelun voisi hyvällä tahdolla
sanoa osoittavan jonkinlaista kehittymistä. Bravo Kullervo!
♣♣♣♣
Leppoisan puolituntisen jälkeen K passasi jakajana kaikki vaarattomassa. Länsi avasi 2NT, joka näytti 5-5 alavärit tai
ylävärit ja enemmän seikkailumieltä kuin
raakaa voimaa. Kaapo kahdensi ja luottavaista teeskentelevä itä tarjosi kolme ruutua. K katseli kättään
♠ J8764 ♥ Q984 ♦ 8 ♣ K109. Passaaminen tuli ensin mieleen, mutta sitten
Kaapon toistelema viisaus: ”ajattele partneria, jätä hänelle mahdollisimman vähän
arvaamista”. Ehkä viiden kortin padassa,
kuudessa pisteessä ja ruutusingelissä oli
jotakin kerrottavaa tyhjään käteen verrattuna. Kolme pataa.
Kaapo korotti ja K koki aavistuksenomaisia puistatuksia, ennen kuin pöytään
tuli lännen herttaässä ja Kaapon käsi:
♠ AK5 ♥ 10 ♦ AKJ109 ♣ AQ82. Onpas
koneet! Valtti osoittautui olevan 4-1, eikä
pöytään kärsinyt ottaa montakaan herttakuppia, mutta puolustus pystyi riipimään
vain kaksi valttitikkiä ja yhden hertan.
Kun ristissä oli helppo maski nikkaria

vastaan, niin kymmenen tikkiä oli Kullervonkin otettavissa.
Kaapon äänestä ei puuttunut marttyyriutta.
- Tasabrikka varmaan. Ihan kiva sekin,
jos ei kaipaa kovasti voittobrikkoja.
- Mitähän tuo nyt on tarkoittavinaan?
- Tarkoittaa, että 3H X olisi tuottanut
ehkä 800 eli yhdeksän imppiä neljää pataa
vastaan.
- Kolmessa ruudussahan nuo olivat.
- Se taas maksaisi noin 1400 eli 14 imppiä meille, mutta tuskinpa itä passaa siihen
kuuden kortin hertallaan. Kunhan kokeili
ensin kepillä jäätä. Se olisi ollut kallista,
jos olisit osannut passata kolme ruutua
minulle. Punalippu heilahtaa uudelleen ja
sitten sinä voisit rankoa idän kolme herttaa.
- Arvailin, että minulla olisi juuri sen
verran, että piti näyttää heti viiden kortin
yläväri.
- Tuon verran kahdentaja saa olettaa
partnerin minimiksi.
- No voi rähmä! Mikä minä olen arvaamaan, että sinulla on tuollainen tykistö?
- Anna hyvälle onnelle mahdollisuus.
Eihän se vaadi kuin lusikallisen kärsivällisyyttä ja toisen tervettä järkeä. Jos meillä
olisi jokin täyspeli noin niin kuin jakauman ja kohtuullisen voiman turvin, tarjoaisin kai uudelleen. Mutta jos vastapuoli
on järjestänyt itsensä kaulaansa myöten
suohon, niin mikä sinä olet sitä auttamaan? Yrittäisit nyt muistaa, kummassa
joukkueessa pelaat.
♦♦♦♦
Pian K joutui todistamaan ja edistämään
seuraavaa tapahtumasarjaa:
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W/ALL ♠ 		
♥ Q8632		
		
♦ 106
		
♣ Q76542
♠ AQ74		
♠ K9865
N
♥ 95		
♥4
W
E
♦ KJ984		
♦ Q732
S
♣ 98		
♣ AK10
		
♠ J1032
		
♥ AKJ107
		
♦ A5
		
♣ J3
Länsi

pass
3♠
pass
pass

Pohjoinen

pass
pass
5♥
pass

Itä

nen, ristiä ässälle ja kädestä ruuturouva.
Juonikas veijari, pakottaa päättämään
ässästä näkemättä partnerin pituusmarkkeerausta. K totesi kuitenkin laistamisen
vaarattomaksi.

Etelä

1♠		2♥
4♠
pass
5♠
DBL
pass

K pudisteli ajatuksissaan päätään. Ensin
Kaapo passaa, sitten uhrautuu viidessä hertassa, kun vastus on saanut vaihtaa tietoja
vapaasti valitsemillaan tasoilla. Juuri päinvastoin kuin on itse saarnannut. Mutta että
itä tarjoaa vielä viisi pataa! Valitettavasti
partnerin 5H tarkoittaa, ettei herttatikkejä
varmastikaan ole luvassa yhtä enempää.
Eiköhän sekin riitä pietiin, kun pelinvientipuolella on korkeintaan yhdeksän valttia
ja Kullervon valttitikki vaikuttaa varmalta. Kyllä bangi pitää panna päälle, muuten
voi mennä koko läjä imppejä. Hertassahan voi itse asiassa olla kymmenen tikkiä,
ehkä jopa yksitoista. Pannaan partnerille
patareno, viisi herttaa ja ruutukustaa, niin
siinä on taas vannoutuneille pisteiden ynnääjille ihmettelemistä.
Herttaässä tiskiin ja K&K:n kannalta ikävä valttisitsi tuli näkyviin. Josko herttakuningas seisoisi vielä? Ei, pelinviejä varasti, otti valttikuninkaan ja pienen funtsin.
Sitten tuli pieni valtti ja K pani kympin
väliin. Ässälle tikki, Kaapolta ristikuuto-
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Pelinviejä jatkoi ruutua ja K oli kiinni.
Pelinviejällä on ristikustaa, se on selvä.
Hän on kupannut pienellä kerran ja valtannut kustulla ja pienellä. Jos lyö herttaa,
hän kuppaa käteen ja hänellä on yhdeksäinen jäljellä ja pöydässä rouva ja seiska.
Niinhän se kävi, pelinviejä sakasi pöydästä ruudun, kuppasi kahdeksikolla ja löi yhdeksikön. K pelasi kolmosensa, pelinviejä
pöydästä seiskan ja yritti sitten ruudulla
pöytään, mutta Kullervon valttipoika otti
piedin. Pelinviejä huokasi raskaasti ja
ylisti Kullervon puolustusta, mutta Kaapo
pyöritteli silmiään kohti kattoa ja lausui
varovasti:
- Kuulitko, sinua kehuttiin?
Puoliajalla hän kuiskasi Kullervolle:
- Panit kai visusti mieleen, miten käsitellään 9865:a, kun pöydässä on kuvien
jatkona 7 ja pieni? Tuon saman asian pitää olla mielessä myös puolustaessa. Kun
alussa ei vielä tiedä, miten peli tulee kehittymään, on pidettävä joustavuus mahdollisimman suurena. Tässä tapauksessa
käytetään siis ensin iso ja pieni valttihakku, sitten alkavatkin tarpeet jo näkyä ja
osataan kupata toisen kerran isolla, jolloin
lopussa päästään valttimaskilla pöytään
ottamaan pois viimeinenkin valtti ja nauttimaan ruudut. Mutta hyvinhän sinä puolustit! Ruudun laistaminen katkaisi nyt
yhteyden pöytään.
- Taasko minua kehutaan? Kylläpä tuntuu mukavalta. Tähän voisi tottua.
- Ei kovin vakava vaara näillä näkymillä.
Taisit saada kevätkauden annoksen kerralla.
♥♥♥♥
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Puoliajalla oltiin jopa vähän johdossa ja
Kaapo rohkaisi partneriaan ystävällisin
sanakääntein, koskapa vastaan asettui vihulaisen voimakaksikko. K teki joitakin
huolimattomuus- ja markkeerausvirheitä,
joista hän selvisi pienin tappioin ja pöydän yli tullein tuimin katsein. Kullervon
pahin koettelemus tuli aivan ottelun lopussa. Selvällä ilmaisujakautumalla K
vältti jotenkin kahdennuksen, kun itä avasi kolmannessa kädessä ristillä. Sangivälitarjouksen jälkeen tapahtumat etenivät
vääjäämättä kohti Kullervon ohjastamaa
kolmea sangia lännen ristikymppilähdöin.
		
♠ K8
		
♥ QJ96		
		
♦ 1063
		
♣ K542
♠ 5432		
♠ AJ10
♥ 852		 W N E ♥ A73
♦ Q874		
♦ K9
S
♣ 103		
♣ Q9876
		
♠ Q976
		
♥ K104
		
♦ AJ52
		
♣ AJ
Kahdeksan tikkiä vaikutti helpolta, mutta yhdeksäs? Jos idällä on ruutukuva dubbelissa tai molemmat jalkoineenkin, sitten
kai järjestyy. Herttaa on kuitenkin pakko
pelata, miksei suorastaan heti. Itä laistoi
kuninkaan ja kympin ja jatkoi kolmannen
jälkeen ristiä. Kullervo oli taas kädessä ja
jotenkin pulassa. Jos lyö pataa, itä ottaa ja
raivaa ristihollin. Jos lyö ruutua kädestä,
värissä menee vähintään kaksi tikkiä.
Pataa on vain pelattava, sillä ruudun
aloittaminen kädestä olisi kohtalokasta.
Itä otti kustin ässällä ja jatkoi ristiä. No
niin, ollaan pöydässä ja voidaan nauttia
neljäs hertta. Itä sakasi ristin, K ruudun ja
länsi padan.

On aika pelata ruutua. Jos idällä on se
toivottu kuvadubbeli, länsi tulee kiinni ja
joutuu jatkamaan pataa tai ruutua. Pieni
pöydästä, idältä yhdeksikkö, sotamies
joutui rouvan syleilyyn, mutta ruutupalautukseen K pelasi pöydästä pienen ja kun
idän kuningas putosi, yhdeksäs tikki tuli
pöydän kympillä.
K katsoi pöydän yli hyväksyvän nyökkäyksen toivossa, mutta Kaapo vaikutti
olevan nyreissään.
- Mitä? Eikö tulos tyydytä?
- Tulos, tulos, vaan ei ansaittu. Tyrkytit
puolustukselle viittä tikkiä, mutta onnekas
jakauma esti.
- Nyt en ole ymmärtävinäni.
- Voin kuvitella. Ajattelepa vaikka, miten kävisi, jos itä jättäisi ristin rauhaan
pataässän jälkeen. Jatkaisi vain pataa, niin
saisit itse kehitellä yhteyttä pöytään. Sekä
hertta- että ristitikki voivat olla jäämässä
vastarannalle, samalla välttämätön yhteys
ruudun pelaamiseksi oikeasta päästä. Pöytään sattuu nyt pääsemään, kun idän voi
istuttaa padalla kiinni lyömään alaväriä.
- Kaipa itää nyt kiinnostaa parin ristitikin
kasvattaminen?
- Voipi kiinnostaa, mutta asiassa on toinenkin puoli. Kump on paree: menettää
kaksi tikkiä vai hävittää vastustajalta kolme? Ei tarvitse vastata. Mutta sinulla ei
nyt oikein ollut suunnitelmaa.
- Yritin kasvattaa kolmatta herttaa ja toista ruutua padan ja kolmen ristin jatkoksi.
- Tuo on puutelista eikä suunnitelma. Jos
sinulla on ensimmäisen tikin jälkeen kaksi ristihollia ja avaajalla on kaksi entriä ja
lännellä yksi, niin missä järjestyksessä ne
pitää nyppiä pois?
- No lännen kiinniotto tietysti vasta sitten, kun hänellä ei enää ole ristiä.
- Aivan. Mutta yhteystilanne on hiukan
mutkallinen. Ristin ja hertan nauttimiseksi
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ja ruudun pelaamiseksi pitää päästä pöytään pari kertaa ja aluksi ainoa tapa on toinen herttakierros. Silloinkin voi vasta pelata ruudun, hertta on vielä kasvattamatta
ja ristiholli pitää säästää.
- Joo, sen herttayhteyden taisin tuhria.
Piti ottaa toinen pöytään ja pelata ruutu?
- Niin, aikanaan. Koska lännen entri on
todennäköisesti ruudussa ja vain 5-2-risti
on vaarallinen, pitää yksi idän kiinniotto
ja sitä mukaa lännen viimeinen risti poistaa ensin. Pelaat pataa, koska siinäkin pitää kasvattaa tikki ja hertan pelaaminen on
liian varhaista. OK?
- Ensimmäiseksi työstetään neljä-kaksi
-väriä, jossa on vain Olka ja Kalle? Sitäkö
OK tarkoittaa? Vai Omituista Kohellusta?
- Tai Oivallus Kateissa. Luulin perustelleeni asian hyvin. Itä lyö pataässän
jälkeen ristiä. Sitten pelaat herttaa ottaen
toisen pöytään - itä joutuu laistamaan - ja
lyöt ruutua. Mitä sitsiä pelaat?
- Kuva dubbelina idällä?
- Lähinnä sitä. Pieni nikkarille, länsi
ottaa, tuhisee hetken ja palauttaa ruutua.
Pieni pöydästä, idältä kusti. Voila! Sinulla
on ruutukympissä uusi yhteys pöytään.
- Miksi länsi palauttaa ruutua?
- Et huomannut? Tämä on sellainen peli,
että hereillä pysytteleminen on edullista
ajoittain, mutta ajoittainen hereillä pysyminen ei ole vielä kovin edullista. Itä pelasi herttansa pieni edellä. Kun on tarve
ja tulee tilaisuus, pelimies antaa Lavinthalin. Itä päätteli puolustukselle huonon
patasitsin ja kielsi partneria palauttamasta
sitä väriä. Ruutupalautuksella pelinviejä
saattaa sentään tehdä virheen, mutta jos
joutuu patakäännöllä käteen, joutuu väkisinkin pelaaman ruutuässän.
- Enpä tosiaan pannut merkille. Mutta saadaan siis pata, kolme herttaa, kaksi ruutua ja kolme ristiä. Puolustus ottaa
kaksi pataa, hertan, ruudun ja…
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- Eikä yhtään ristiä. Tasan kotiin.
- Eikös se mennyt aika tasan äskenkin?
Mitä sinä vielä haluat?
- Sinunhan nyt jos kenen pitäisi tietää,
miten lämpöisen turvallinen olo tulee, kun
saa puupekkana katsella huolellisesti hoidettuja pelinvientejä.
- Mikä täällä haisee?
- Korkeintaan lievä omakehu. Nyt voisit itse panna post-mortemissa haisemaan
kertomalla, mitä tapahtuu, jos länsi ei nielaisekaan DJ-syöttiä.
- Kerro sinä, minulla taitaa olla vintillä jo
melkoinen hyrrä pyörimässä.
- Ai huomasit itsekin? No, lyö patadaami
tiskiin, niin näet kympin putoavan. Sitten
jatkat ruutuässällä ja pudokkaat sen kun
kasvavat arvossa. Nyt vain annat idälle
sen, mikä idälle kuuluu, eli herttaässän ja
patanikkarin ja ilon istuttaa pöytä kiinni
ristillä. Anteliasta, eikö?
- No jos sen haluaa nähdä niin.
- Tämän puolustuslinjan murtaminen näyttää ensi vilkaisulla vaativan onnekasta patasitsiä, kun taas ruuturouvan ottaminen
tuottaa yhdeksän tikkiä jo idän ruutukuvadubbelin avulla. Kun katsoo tarkemmin,
voi huomata, että yhdeksän tikin välttäminen vaatii pelinviejältä lähes misäärin
pelaamista. Kunhan vain ei aloita ruutua
kädestä eikä päästä länttä kiinni siinä värissä, ennen kuin ensimmäinen idän kiinniotoista on käytetty, niin saa jopa sählätä
omat entrinsä. Itäinen vastus joutuu auttamaan. Jos taas patakymppi tai -jekki olisi
lännellä kantimissa, hän puolestaan tulisi
hätiin astinlautana pöytään. Kotiin pääsee
siis oikealta tai vasemmalta. Taisi olla sopiva jako sinulle.
- Oi kiitos! Nuo kehut alkoivatkin jo tuntua jotenkin väkinäisiltä.
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KILPAILUTULOKSIA
JOULUSIMULTAANI, 9.-12.12.2013
220 paria
1 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 71.3
2 Jarmo Laakso - Kari Kanerva
70.1
3 Timo Ollila - Olli Kuosmanen
69.5
4 Kankaanpää Jouko - Laine Lassi
69.4
5 Timo Halttunen - Kari Noponen
68.5
6 Sam Gästgivar - Kenneth Grannas 68.4
7 Kari Patana - Aarne Koivu
66.6
8 Veijo Tikka - Timo Vuolio
64.7
9 Pertti Partanen - Maija-L Toivonen 64.7
10 Bill Korsman - Reko Märsylä
64.2
11 Leena Reinikka - Mauri Äyräväinen 63.9
12 Juuso Fagerlund - Alma Koivu
63.8
13 Ensio Lehtinen - Anil Nijhawan
63.5
14 Teuvo Koskelainen - J Tauriainen 63.1
15 Olli Rahi - Erkki Mäntynen
62.5
16 Veijo Nikkanen - Vesa Fagerlund
62.4
17 Sinikka Salomaa - Kai Salomaa
62.1
18 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 61.8
19 Juhani Kauppinen - Arto Saukko 61.8
20 Paul Puhlin - Kari Koivula
61.4
21 Kenneth Koivula - Uwe Schulz
60.7
22 Veijo Lösönen - Timo Arppe
59.4
23 Osmo Parviainen - M Pekkinen
59.4
24 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 59.2
25 Regina Forssten - Krister Forssten 59.2
26 Lita Fagerström - Sten Söderholm 59.1
27 Jaana Isotalo - Vesa Viirelä
58.7
28 Heikki Roschier - Isto Kajonen
58.5
29 Mikko Kekki - Erkki Becker
58.5
30 Matti Hanski - Yrjö Karttunen
58.4
31 Leena Torkki - Pirjo Marela
58.3
32 Leila Setälä - Pauli Leino
58.3
33 Arto Kosonen - Hannu Voutilainen 57.8
34 Annu Laukkanen - Timo Järvi
57.7
35 Eero Laukkanen - Antti Vihervä
57.6
36 Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo 57.6
37 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
57.6
37 Rekola Ismo - Rimon Ranan
57.6
39 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki 57,5
40 Jouko Tikkanen - Sirkka-L Tikkanen 57.5
41 Anna Porkka - Kai Tiainen
57.3
42 Urpo Sairanen - Kaarle Walden
57.1
43 Ilmari Juutilainen - Osmo Haljoki 57.0
44 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen 56.3
45 Mirja Mäntylä - Elina Laukkanen
56.2
46 Jouni Jomppanen - Jarmo Jäntti 56.1
47 Yrjö-M Lehtonen - Jorma Häll
55.8
48 Pasi Suominen - Hannu Luhtala
55.6
49 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 55.5

2.50
2.00
1.60
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20

50 M Saastamoinen - Kari Mäkikangas 55.3
51 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
55.2
52 Hermanni Huhtamäki - J Huhtamäki55.2
53 H Ala-Louko - Olli Säynäjäkangas 55.2
54 Mikko Rahi - Pekka Aarne
55.1
55 P Karkkulainen - Matti Valtonen
55.0
56 Markku Seppänen - J Siekkinen
54.8
57 Matti Rysä - Pentti Kaitala
54.7
58 Markku Lainevirta - Eija Reinert
54.6
59 Eino Nygren - Timo Mäkelä
54.5
60 Erkki Rahi - Satu Rahi
54.4
61 Perttu Heino - Mauri Laasonen
54.4
62 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 54.0
63 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen 53.9
63 Mauri Eliala - Mika Laitinen
53.9
65 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 53.8
66 Juha Hämäläinen - Kaarlo Ylinen 53.6
67 Tommi Metsämäki - Timo Sairanen 53.5
68 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman53.5
69 Seppo Karisalo - Jorma Tolvanen 53.4
70 Martti Aalto - Hannu Pesonen
53.3
71 Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm 53.2
72 D Grundström - Kristian Nordström 53.1
73 Ann-B Harju - Gun-Inger Källström 53.0
74 Isotalo Paavo - Vuorio Väinö
52.8

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

B55, HELSINKI, 11.12.2013
MP-MIXED, 14 paria
1 Johan Lindén - Christina Hertzman
2 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski
3 Monica Maamies - Martin Holmberg
4 Jussi Angervo - Seija Lahtinen

1.50
0.90
0.60
0.40

64.5
57.6
55.8
53.5

OULU, 14.12.2013
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 12 pelaajaa
1 Tommi Metsämäki
59.1 0.60
2 Jaro Karppinen
56.8 0.30
2 Antti Kauppila
56.8 0.30
PROFESSORI RUNEBERG, 14.12.2013
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 12 pelaajaa
1 Christer Sjöblom
64.1 0.80
2 Juha Saarikoski
61.6 0.50
3 Martin Holmberg
54.7 0.30
JYVÄSKYLÄ, 30.12.2013
MP-TUKIPARIKILPAILU, 11 paria
1 Sari Koivu - Tero Koivu
2 Mika Salomaa - Kari Patana
3 Matti Niemi - Jorma Valta
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58.3
56.3
54.6

43

ORAVAINEN, 29.12.2013
MP-PARIKILPAILU, 22 paria
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
2 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
3 Kaj Finne - Holger Kuni
4 Aimo Salmi - Jan-Ole Warg
5 Jarl Mara - Henry Pått
6 Jouni Juuri-Oja - Olavi Kivipensas
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62.8
59.9
59.6
56.3
56.0
55.9

2.20
1.20
0.80
0.60
0.40
0.20

TURKU, 3.-6.1.2014
MP-MIXED, 23 paria
1 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 61.7
2 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen 58.4
3 Annu Laukkanen - Seppo Laine
57.5
4 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
57.1
5 Pia Petäjä - Kari Koivisto
57.0
6 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
56.7

2.30
1.30
0.80
0.60
0.40
0.20

MP-PARIKILPAILU, 6 paria
1 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
2 Aleksi Aalto - Timo Halttunen

60.8 0.80
58.3 0.40

MP-PARIKILPAILU (RALLY I), 50 paria
1 Mikko Koli - Veijo Nikkanen
2 Kurt-E Häggblom - Timo Linnossuo
3 Leena Torkki - Heikki Kaisti
4 Noora Manninen - Riku Mattila
5 Juuso Fagerlund - Alma Koivu
6 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
7 Jari Laakso - Marko Ketola
8 Kari Koivula - Timo Ollila
9 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää
10 Outi Rahi - Teodor Velkov
11Anne Vesanen - Johanna Helenius
12 Pia Petäjä - Kari Koivisto
13 Oskari Koivu - Kari Patana
14 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
16 Jonna Kaminen - Taru Suppula
20 Olli A. Manni - Seppo Niemi
21 M M Mäkelä - Markku Pekkinen

58.9
57.8
57.0
55.4
55.2
55.1
55.1
54.8
54.7
54.5
54.3
53.9
53.7
53.2
52.8
50.9
50.9

4.40
2.20
1.40
1.00
0.70
4.40
0.40
2.20
0.30
0.30
0.20
0.20
0.40
0.70
0.50
0.30
0.20

MP-IMP-PARIKILPAILU, 34 paria
1 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
2 Kari Koivula - Timo Ollila
3 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
4 Esa Auranen - Reijo Sillanpää
5 M Nordlund - Marjatta Panhelainen
6 Jonna Kaminen - Taru Suppula
7 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
8 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä
9 Markku Mikael Mäkelä - M Pekkinen

1005
921
614
581
574
484
483
473
345

3.10
1.60
1.00
0.70
0.50
0.30
0.20
0.20
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 10 joukkuetta
1 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti
135 2.10
Kari Patana - Juho Granström
2 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
117 1.20
Jarmo Laakso - Markku Kanerva
3 Martti Meronen - Esa Väliaho
110 0.60
Markku Mikael Mäkelä - Markku Pekkinen
KUOPIO, 10.-11.1.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Heikki Miettinen - Yrjö Tolvanen
2 Olli Perkiö - Ari Laine
3 Toivo Tikkanen - Esko Pääkkönen

128 1.20
120 0.70
118 0.40

MP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Heikki Roschier - Isto Kajonen
2 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
3 Ari Laine - Olli Perkiö

54.1 1.20
53.8 0.70
53.5 0.40

OULU, 17.-19.1.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Tuomas Kauppinen - Mikko Kanervo
2 Toni Nurmesniemi - Matti Jantunen
3 Tero Koivu - Kari Patana
3 Seppo Sauvola - Oskari Koivu

50
27
26
26

1.30
0.80
0.30
0.30

MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Timo Tero - Timo Jalopaasi
2 Oskari Koivu - Seppo Sauvola
3 H Ala-Louko - Tommi Metsämäki
4 Tero Koivu - Kari Patana

63.9
58.1
57.8
52.8

1.30
0.80
0.60
0.40

67

1.30

63

0.80

60.7
58.8
57.5
55.8

1.50
0.90
0.60
0.40

VAASA, 25.-26.1.2014
MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Marko Jaakola - Aku Nieminen
58.1
2 Kaj Finne - Milko Nuutila
56.0
3 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
54.3
4 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 53.8

1.50
0.90
0.60
0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU, 6 joukkuetta
1 Seppo Sauvola - Oskari Koivu
Tero Koivu - Kari Patana
2 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
Timo Tero - Timo Jalopaasi
KUB, 25.1.2014
MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Johan Lindén - Osmo Parviainen
3 Sue Bäckström - Jari Bäckström
4 Tero Manninen - Christer Björkman
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MP-IMP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
234 1.10
2 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 191 0.60
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
141 0.30
TAMMISIMULTAANI, 20.-23.1.2014
203 paria
1Timo Halttunen - Kari Noponen
2 Martti Launne - Ritva Launne
3 Lassi Rajala - Tatu Heikkinen
4 Tom Mannil - Per-Erik Söderman
5 Sari Koivu - Tero Koivu
6 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
7 Jonny Barman - Anders Wiegner
8 Kari Patana - Oskari Koivu
9 Ari Laine - Olli Perkiö
10 Janne Tauriainen - Olli Rahi
11 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen
12 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen
13 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen
14 Bill Korsman - Reko Märsylä
15 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö
16 Seppo Aalto - Ritva Mönkkönen
17 Matti Mäenpää - J Kangasniemi
18 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar
19 Olli Pitkänen - Ari Renvall
20 Seppo Sauvola - Antti Kauppila
21 Mika Kiiskinen - Harri Huotari
22 Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo
23 Reijo Ohinen - Veikko Jänkälä
24 Rimon Ranan - Rekola Ismo
25 Yrjö-M Lehtonen - Jorma Häll
26 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa
27 Pekka Söderlin - Janne Seppälä
28 Reijo Sillanpää - Heikki Hytönen
29 Börje Salonen - Birger Salonen
30 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
31 Martti Meronen - Esa Väliaho
32 Annu Laukkanen - Jorma Saari
33 Janne Ekholm - Juhani Laakso
34 Miia Vesala - Lauri Orkoneva
35 Orvo Backman - Yrjö Tenkanen
36 Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans
37 Jorma Palonen - Matti Virmiala
38 Honkavuori R & Honkavuori Tuula
39 Arvo Priimägi - Patrik Eriksson
40 Robert Bjurström - Pasi Suominen
41 Pia Erkkilä - Toivo Nurmi
42 Börje Ehn - Agneta Ekholm
43 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi
44 Eero Kuntonen - Hannu Nissinen
45 Isto Kajonen - Heikki Roschier
46 Kari Koivula - Paul Puhlin

78.8
73.6
72.9
72.8
66.9
66.8
66.8
65.7
65.1
64.8
64.0
63.5
63.3
62.5
62.3
62.0
61.7
61.5
61.3
60.9
60.7
60.6
60.6
60.6
60.5
60.3
60.2
60.2
60.0
59.6
59.3
59.0
58.8
58.7
58.6
58.5
58.3
58.3
58.1
57.1
57.0
56.9
56.5
56.4
56.4
56.3

2.50
2.00
1.60
1.40
1.20
1.10
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20

47 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen
48 Heikki Latvala - Seppo Roitto
49 Tolvanen Jorma - Sipilä Jorma
50 Heikki Kaisti - Esa Reuna
51 Matti Kauma - Matti Klemola
52 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala
53 H Pohjansaro - Aulis Purhonen
54 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
55 Marjatta Nordlund - Timo Järvi
56 Sakari Tiilikainen - S Pursiainen
57 Tero Peltola - Jukka Tuononen
58 Heikki Malkki - Jorma Kiljunen
59 Timo Mäkelä - Eino Nygren
60 H Huhtamäki - Juhani Huhtamäki
61 Laine Lassi - Kankaanpää Jouko
62 Juha Särkinen - Eero Laukkanen
63 John-Erik Eklund - Mikael Bäck
64 Marie L Sarén - Thore Strandback
65 Henrik Laaksonen - L Mickelsson
66 Timo Tero - Timo Jalopaasi
67 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto
68 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
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SENIORIT SM-PARI, 1.-2.2.2014
27 paria
1 Martin Arle - Christer Englund
2 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
3 Seppo Laine - Kaj Sundsten
4 Klaus Harjunen - Kari Noponen
5 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen
6 Pekka Uskali - Alpo Järvinen
7 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen
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BABS, RUNEBERG CUP, 6.2.2014
MP-JOUKKUEKILPAILU, 10 joukkuetta
1 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen 82
Jukka Pesonen - Sakari Stubb
2 Lasse Utter - Ari Pöppönen
81
Olli Puurtinen - Juuso Leikola
3 Raimo Raunto - Tor Meinander
68
Väinö Kelhä - Kalevi Paavola
XIV RISTIMERKKIKILPAILU, 8.2.2014
6 paria
1 Eija Kettunen - Tom Ylönen
2 Nina Ranne - Leo Lehtinen

1.20
0.60

64.2 1.00
58.3 0.30

TAMPERE, 8.2.2014
MP-TUKIJOUKKUEKILPAILU, 5 joukkuetta
1 Veijo Nikkanen - Mikko Koli
55
Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
2 Martti Meronen - Robert Bjurström 48
Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
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1.10
0.60
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KOKKOLA, 8.2.2014
MP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg
2 John-Erik Eklund - Olav Store
3 Osmo Haljoki - Timo Sairanen

61.6 1.20
59.7 0.70
57.5 0.40

SAVUTON, HELSINKI, 11.2.2014
MP-MIXED, 11 paria
1 Johan Lindén - Christina Hertzman 65.8 1.20
2 Agneta Berglund - Martin Arle
60.8 0.80
3 Juho Granström - M Kultalahti
58.3 0.50
SM-JOUKKUE, PIIRIMESTARUUDET, 15.2.2014
POHJOINEN, 4 joukkuetta, 2 paikkaa
1 Antti Kauppila - Osmo Haljoki
37 1.00
Jaro Karppinen - Ari Juopperi
2 Matti Hietalahti - Seppo Sauvola
35 0.50
Kauko Vartiainen - Heikki Ala-Louko
KAAKKO, 5 joukkuetta, 3 paikkaa
1 Osmo Parviainen - Risto Nokka
Tatu Heikkinen - Hannu Ojanen
Olli Perkiö - (Lasse Utter)
2 Janne Tauriainen - Olli Rahi
Antti Aimala - Jukka Rokkanen
(Outi Rahi - Teodor Velkov)
3 Harri Heinonen - Hannu Salminen
Tero Venäläinen - Jan Zimmer

69

1.50

55

1.00

43

0.50

LOUNAIS-SUOMI, 6 joukkuetta, 4 paikkaa
1 Pekka Uskali - Kaj Sundsten
75 2.00
Seppo Laine - Alpo Järvinen
2 Jyrki Lahtonen - Jari Böling
68 1.50
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
3 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
57 1.00
Lauri Kurki - Kristina Fagerlund - Kalervo Aro
4 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
37 0.50
Riku Mattila - Mika Karjalainen
HÄME, 9 joukkuetta, 5 paikkaa
1 Vesa Fagerlund (- Arttu Karhulahti) 110
Timo Halttunen - Kari Noponen
Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
2 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
100
Robert Bjurström - Pasi Suominen
3 Kari Koivisto - Kalevi Jalonen
82
Lassi Laine - Jouko Kankaanpää
(Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori)
4 Tero Koivu - Juha Toivanen
77
Tatu Sammalisto - Aleksi Aalto
Jukka Aalto - Eeva Sammalisto
5 Sari Itäluoma - Nina Tyni
76
Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
Mikko Koli

46

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

POHJANMAA, 6 joukkuetta, 4 paikkaa
1 Hermanni Huhtamäki - J Huhtamäki 82 2.00
Marko Yltiö - Jukka Rantamäki - Vesa Leinonen
2 Bill Korsman - Reko Märsylä
68 1.50
Kaj Gästgivar - Kenneth Grannas
Sanna Kitti - Milko Nuutila
3 Marko Jaakola - Aku Nieminen
43 1.00
Matti Kauma - Matti Klemola
John-Erik Eklund - Store
4 Agneta Ekholm - Börje Ehn
42 0.50
Jan-Ole Warg - Aimo Salmi
Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen
HELSINKI JA UUSIMAA, 8 joukkuetta, 5 paikkaa
1 Marianna Kultalahti - Martti Meronen86 2.50
Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä
(Taru Suppula)
2 Martin Arle - Mikko Toivonen
85 2.00
Seppo Niemi - Johan Linden
Jouko Paganus - Christer Englund
3 Raija Tuomi - Kari Mäkikangas
79 1.50
Kari Patana - Juho Granström
(Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen)
4 Maria Nordgren - Agneta Berglund 70 1.00
Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
(Kurt Berglund - Per-Ivar Norberg)
5 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen
68 0.50
Matti Koivisto - Olli Puurtinen
Heikki Lehtinen - (Timo Ollila)
HELMISIMULTAANI, 17.-20.2.2014
203 paria
1 Oskari Koivu - Kari Patana
2 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
3 Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi
4 Timo Halttunen - Kari Noponen
5 Timo Jalopaasi - Timo Tero
6 Birger Salonen - Riitta-Liisa Mäkelä
7 Hellevi Virtanen - Salme Amberla
8 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
9 Anna Porkka - Kai Tiainen
10 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
11 Matti Rysä - Mikko Paavolainen
12 Juhani Kauppinen - Arto Saukko
13 Erkki Mäntynen - Tapani Paakko
14 Bill Korsman - Reko Märsylä
15 Olli Rahi - Janne Tauriainen
16 Paavo Isotalo - Väinö Vuorio
17 Ari Laine - Olli Perkiö
18 Juhani Laakso - Janne Ekholm
19 Raimo Honkavuori - T Honkavuori
20 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen
21 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala
22 Juha Hämäläinen - Aki Lehtinen

BRIDGELEHTI 1/14

70.4
69.1
66.6
65.0
62.5
62.5
62.3
62.1
61.4
61.3
61.3
61.3
60.8
60.6
60.4
60.2
59.9
59.9
59.8
59.8
59.6
59.6

2.50
2.00
1.60
1.40
1.20
1.10
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

23 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 59.3
24 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 58.8
25 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki 58.6
26 Pekka Aarne - Ritva Kulju
58.3
27 Osmo Parviainen - Väinö Kelhä
58.2
28 Börje Ehn - Agneta Ekholm
58.2
29 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 58.1
30 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 58.1
31 Gunilla Sandberg - Fride Häggblom 58.1
32 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 57.4
33 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
57.1
34 Anne Tallgren - Marko Tallgren
56.6
35 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka
56.5
36 Henry Pått - Jarl Mara
56.5
37 Pasi Suominen - Lassi Rajala
56.4
38 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 56.3
39 Mikko Kekki - Erkki Becker
56.3
40 Maijaliisa Nieminen - M Dahlqvist 56.3
41 Raili Taipale - Eira Paavolainen
56.2
42 Urpo Sairanen - Kaarle Walden
56.1
43 Aku Nieminen - Matti Kauma
56.1
44 Krister Westerlund - Alan Wikström 55.7
45 Johan Sandberg - Bore Lax
55.7
46 Tommi Metsämäki - Seppo Sauvola 55.6
47 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar 55.6
48 Kaarlo Ylinen - Ritva Kinnunen
55.6
49 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto
55.3
50 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka 55.2
51 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 55.1
52 Sami Engelberg - Jorma Engelberg 55.0
53 C Savander - Dong-Hee Latvanen 55.0
54 Krister Mannström - K Nordström 55.0
55 Kari Koskimaa - Asko Kupiainen
54.8
56 Arvo Priimägi - Patrik Eriksson
54.8
57 Meri Korhonen - A Mäki-Maukola 54.7
58 Mikko Nieminen - K Fagerlund
54.7
59 Kristina Engberg - Pirkko Hyvärinen 54.6
60 Seppo Aalto - Ritva Mönkkönen
54.5
61 Ranan Rimon - Ismo Rekola
54.4
62 Bo-Erik Hermans - Bjarne Mannil 54.3
63 Marko Ketola - Mika Kiiskinen
54.2
64 Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm 54.2
65 Yrjö Tenkanen - Hannu Kulmala
54.1
66 Marko Yltiö - Jukka Rantamäki
54.1
67 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen 54.1
68 Sami Mäki - Ari Juutistenaho
54.0
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Bridgelehden ilmestymisaikataulu 2014
N:o 1 15.3. mennessä, N:o 2 15.6. mennessä
N:o 3 15.9. mennessä, N:o 4 15.12. mennessä
Materiaali kuhunkin lehteen tulisi olla perillä
toimituksessa viimeistään kuukautta ennen
ilmestymistä.

HUHTIKUU
5.-6. avoin SM Swiss IMPs
Hotelli Waltikka, Valkeakoski
La alkaen		
klo 11.00
Su jatkuu		
klo 10.00
9. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
Ke MP-IMP-pari klo 18.00
12.-13. Lahden Bk
La MP-pari		
Su MP-IMP-pari

klo 11.00
klo 10.00

18.-19. Jyväskylän Pääsiäisbridge
Hotelli Alba
Pe MP-IMP-pari klo 11.00
La MP-pari		
klo 11.00
26. Järviseudun Bk
Kanavan Kevari, Alajärvi
La MP-parit klo 11.00 ja 16.30
47th TALLINN BRIDGE FESTIVAL
21.-25.5.2014 www.bridge.ee
7th RIGA INVITES TO JURMALA
13.-17.8.2014 www.rigainvites.lv
52nd EUROPEAN TEAM
CHAMPIONSHIPS
21.6.-1.7.2014 Opatija, Kroatia
www.eurobridge.org

BRIDGELEHTI 1/14

47

TOUKOKUU
1.-4. Napapiirin barometri
Rovaniemi, Hotel Santa Claus
To MP-pari Rally III klo 13.00
Pe MP-joukkue
klo 11.00
Pe Warm-up
klo 19.00
La MP-pari alkaen klo 11.00
Su MP-pari jatkuu klo 10.00
ks. ilmoitus s. 25
7. Kouvolan Bk
Ke MP-tukiparikilp.klo 17.45
9.-10. Salon Bk, SALO OPEN
pe hotelli Rikala,
la Salon ammattioppilaitos
Pe IMP-MP pari
klo 18.30
La MP-joukkue
klo 10.00
12. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
MP-IMP-pari
klo 18.00
16.-18. SM-joukkue finaali
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Pe alkaen		
klo 15.00
19. Tapiolan Trikki, Espoo
Ravintola Vihtori
Ma MP-mixed
klo 18.00
23.-25. Rauman Helakisat
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00

ISSN
0789-5208

KILPAILUKALENTERI
KESÄKUU
6.-8. Finaldia Open
Tuusula, Onnela
Pe MP-pari		
klo 10.00
Pe juniorijoukkue klo 12.00
Pe MP-IMP-pari klo 17.00
La MP-pari		
klo 10.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
www.midsummerbridge.com
10. Kulo Bridge, Helsinki
Santahaminan upseerikerho
Ti MP-pari		
klo 18.00
12.-15. Tammerbridgen kesäkisat
To MP-IMP-pari
klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-pari 		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
27.-29. Puijon Bridgen kesäkisat
hotelli Iso Valkeinen, Kuopio
Pe MP-henk.koht. klo 18.00
La MP-pari 		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00
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Päätoimittajan kynästä
Kansikuvassa puheenjohtajamme Jarmo
Laakso luovuttaa 7000 euron lahjashekkiä
Uusi Lastensairaala 2017 tukiyhdistyksen
varainhankintapäällikölle Tuula Collianderille. Somerolaisten bridgeaktiivien
aloitteesta tapahtunut tukikilpailutempaus
järjestettiin maaliskuun toisella viikolla
parinkymmenen SBL:n jäsenkerhon ja
usean sadan pelaajan voimin. Kerätty
summa saattaa vaikuttaa pieneltä 30
miljoonan euron kokonaisbudjetissa, mutta
jokainen euro on tärkeä ja mukana olleet
saivat varmasti hyvän mielen saadessaan
auttaa osallistumalla järjestettyihin kerhoja MP-tukikilpailuihin.
Liiton kunniapuheenjohtajalle Olli
A. Mannille myönnettiin liiton kevätkokouksessa opetus- ja kulttuuriministeriön
korkea-arvoinen ansiomerkki. Suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa
ansioituneille henkilöille jaettava tunnustus on Suomen Liikunnan ja Urheilun
ansioristi kultaisena. Se voidaan myöntää
erityisen suurista ansioista valtakunnallisen liikuntatoiminnan hyväksi tehdystä
työstä. Ollin tärkeimmät ansiot puheenjohtajakaudellaan olivat EM-kilpailujen
saaminen Suomeen vuonna 1989 ja
oman pelitilan hankkiminen vuonna
1997. Kultainen ansioristi on hieno
tunnustus siitä, että lajimme on nyt
myös käytännössä muiden urheilulajien
vertainen. Ansiomerkkihakemuksen
yhtenä perusteluna liitto korosti kunniapuheenjohtaja Olli A. Mannin tekemää
valtavaa työtä bridgen julkisuuskuvan
muuttamiseksi uhkapelistä taitourheiluksi
ja hyväksytyksi taitopeliksi.

Sitten ikävämpiin asioihin. Balilla viime
syksynä pelatuissa senioreiden MMkilpailuissa Saksan joukkue voitti kultaa.
Finaalissa amerikkalainen vastustaja
Eddie Wold kiinnitti kuitenkin huomiota
"tohtoriparin" Elinescu - Wladowin outoon
yskimiseen pelipöydässä. WBF päätti
tutkia asiaa ja videoi salaa saksalaisparin
pelikäyttäytymistä. Paljastuikin, että pari
käytti tökeröä huijausmenetelmää, jossa
yskimällä kerrottiin käden lyhyistä maista
ja toivotuista lähtökorteista. WBF:n
kuripitotoimikunta päätti antaa parille 10
vuoden pelikiellon maailman bridgeliiton
alaisiin kilpailuihin ja elinikäisen kiellon
yhdessä pelaamiseen. Uskoisin, että näitä
kieltoja pahempi rangaistus on elinikäinen
häpeä, mikä tapahtuneesta aiheutuu
sekä menestyksekkään bridgeuran nolo
loppuminen. Tuntuu oudolta, että joillakin
ihmisillä on niin kova menestymisen
tarve, että pitää turvautua fuskaamiseen
saadakseen tulokset paremmiksi. Vielä
oudommalta asia tuntuu kyseisen parin
kohdalla. Herrat kun ovat sen tason
pelaajia, että voisivat hyvin voittaa myös
rehellisin keinoin maalleen MM-tittelin.
Toivottavasti kesäkuun lopulla alkavissa
EM-kilpailuissa vältytään skandaaleilta ja
kisat sujuvat rehellisen pelin merkeissä.
Suomesta on mukana joukkueet avoimessa
ja senioriluokassa. Hyvät sijoitukset vaativat pelaajiltamme itsensä ylittämistä ja sen
lisäksi sopivasti hyvää onnea!
Hyvää alkanutta kesää!
Kauko Koistinen
Duisburgissa 1.6.2014
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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: ♠ 5 ♥ KQJ10542 ♦ 74 ♣ AJ7.
Olet etelä, kaikki vaarassa, partnerisi
pohjoinen avaa yhdellä ristillä ja itä passaa. Mitä tarjoat?
Yksi hertta. Sinulla on hyvin pelivoimainen käsi ja partnerin avaustarjouksen
jälkeen haluat olla vähintään täyspelitasolla. Hyppy neljään herttaan olisi kuitenkin hätiköity ratkaisu. Vaikka herttatäyspeli on luultavimmin se sitoumus, mihin
teidän pitää päätyä, niin joskus oikea loppusitoumus voisi olla vaikkapa hertta- tai
ristislammi. Suora hyppy täyspeliin veisi
kaiken tarjoustilan mahdollisen slammin
tutkimiseen. Rauhallinen yksi hertta on
kierrosvaatimus. Partneri kertoo toisella
vuorollaan tarkemmin kätensä voimasta
ja jakautumasta. Länsi passaa yhteen herttaan, partneri tarjoaa yhden sangin ja itä
passaa. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Neljä herttaa. Kun partneri kertoo tasaisen minimikäden, tiedät herttatäyspelin
olevan oikea loppusitoumus. Kun partneri
tarjoaa yhden sangin toisella vuorollaan,
montako arvopistettä hän lupaa?
12-14. Jos hänellä olisi enemmän, hän olisi avannut yhdellä sangilla. Entä montako
korttia herttaa hänellä vähintään on?
Yksi. Tasainen käsi ja vain yksi hertta?

4

Kun avaaja tarjoaa sangia toisella vuorollaan, hän lupaa joko tasaisen käden tai
tasaisehkon käden, jossa on lyhyys vastaajan värissä ilman mitään muuta hyvää
toista tarjousta. Oletetaan, että pohjoisella
olisi esim. ♠ AK7 ♥ 6 ♦ KQ63 ♣ 86532.
Hän avaa yhdellä ristillä ja etelä tarjoaa
vastaajana yhden hertan. Mitä pohjoisen
pitäisi tarjota toisella vuorollaan? Kaksi
ruutua kuvaisi jakautuman oikein, mutta
reverse-tarjous aivan minimiavauskädellä ei ole oikein. Kaksi ristiä tällä viiden
kortin värillä on yhtä huono valinta. Yksi
sangi on ainoa vaihtoehto. Tarjous lupaa
minimiavauskäden ja tasaisen tai tasaisehkon jakautuman, jossa saattaa olla singelton vastaajan värissä.
Tarjoat siis hyvällä seitsemän kortin herttavärillä neljä herttaa, johon kaikki passaavat. Länsi aloittaa patarouvalla.
		
		
		
		

♠ K7
♥ A6		
♦ KQ63
♣ 86532
W
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N
S

E

♠5
♥ KQJ10542
♦ 74
♣ AJ7

Partnerin käsi ei ole aivan tasainen, mutta sangitarjous toisella vuorolla oli ainoa
vaihtoehto. Montako menevää voit laskea
sitoumuksessasi olevan?
Neljä. Yksi pata, yksi ruutu ja kaksi ristiä. Patakuningas vaikuttaa olevan lähtökortin perusteella arvoton kortti. Yrität
kuninkaalla tikkiä, mutta itä voittaa odotetusti tikin ässällä ja jatkaa pataa, jonka
varastat käteesi. Mitä pelaat kolmanteen
tikkiin?
Pienen ruudun. Tavallisesti valttipelissä pelinviejä poistaa ensin vastapuolen
valtit. Tässä jaossa siihen ei ole varaa.
Pelinviejä ei voi välttää yhden padan ja
yhden ruudun menetystä, minkä vuoksi
toisesta ristimenevästä on syytä päästä
eroon. Paras kotipelimahdollisuus on,
että ruutuässä olisi lännellä. Mutta valttikortteja tarvitaan yhteyskorteiksi ruudun
kanssa operoimista varten. Oletetaan että
teet virheen ja poistat ensin puolustuksen
valttikortit, jotka tällä kertaa ovat jakautuneet 3-1. Sitten pelaat ruutua kohti pöytää
ja voitat pöydän kuninkaalla tikin. Nyt
haluaisit olla kädessäsi kiinni pelataksesi
ruutua kohti rouvaa. Takaisin käteen pääset vain ristiässällä, mikä kasvattaa puolustuksen kuninkaan ja rouvan vahvaksi.
Pelaat kädestäsi toisen ruutukierroksen
kohti pöydän rouvaa, mutta nyt länsi ottaa ässällä tikin. Puolustuksella ei ole edes
kiire ottaa kahta ristikierrosta, vaan länsi
voi kääntää rauhassa pataa. Pelinviejä voi
varastaa tämän tikin, mutta koska pöytään
ei ole yhtään yhteyskorttia, jää ruuturouva
ilman tikkiä ja puolustus saa väkisin kaksi
ristitikkiä. Pelaatkin siis kolmanteen tikkiin pienen ruudun, länsi pelaa pienen ja
pöydän kuningas voittaa tikin kun itäkin
tunnustaa pienellä ruudulla. Mitä pelaat
pöydästä neljänteen tikkiin?

Herttakuutosen. Yleensä tämänkaltainen värin blokeroiminen ei ole viisasta,
mutta herttaässä on syytä jättää pöytään
yhteyskortiksi. Pelaat uudelleen ruutua
kohti pöytää ja länsi voittaa ässällä tikin
sekä kääntää herttaa pöydän ässälle ja itä
sakaa pataa. Mitä pelaat seuraavaksi?
Ruuturouvan. Lännellä on vielä yksi
valttikortti ja jos hän varastaa ruuturouvan, päätyy sitoumus auttamatta pietiin.
Tämä riski on kuitenkin pakko ottaa. Olet
pöydässä kiinni viimeistä kertaa ja sakaat
ruuturouvalle kädestä pienen ristin. Koko
jako on seuraava:
		
♠ K7
		
♥ A6		
		
♦ KQ63
		
♣ 86532
♠ QJ1062		
♠ A9843
N
♥ 987		
♥3
W
E
♦ A102		
♦ J985
S
♣ Q10		
♣ K94
		
♠5
		
♥ KQJ10542
		
♦ 74
		
♣ AJ7
Jos olet lännen korteissa ja pelinviejä
teki virheen ottaessaan ensin kolme valttikierrosta, niin ethän hätiköi ruutuässän
kanssa kun pelinviejä pelaa ruutua kohti
pöytää? Jos otat ässällä heti tikin, pelinviejä saa tikit molemmilla ruutukuvillaan
ja sakaa kädestään yhden ristin. Annat siis
pelinviejän voittaa ensimmäisen ruutukierroksen, mutta kun hän palaa ristiässällä käteensä ja pelaa uudelleen ruutua kohti
pöytää, niin nyt on aika ottaa ässällä tikki
ja pelata pataa. Tällä tavoin toinen ruutukuva happanee pöytään. Palataanpa vielä
takaisin alkuasetelmaan. Varastat toisen
patakierroksen ja pelaat ruutua kohti pöy-
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tää, mutta epäonneksesi itä voittaa tikin
ässällä ja jatkaa ruutua, jonka voitat pöytään. Hyvin epäonnekas pelin alku! Sekä
ruutu- että pataässä olivat idän kädessä.
Minkä kortin pelaat seuraavaksi pöydästä?
Pienen ristin. Sinun on toivottava, että
jako olisi seuraavanlainen:
		
♠ K7
		
♥ A6		
		
♦ KQ63
		
♣ 86532
♠ QJ106432
♠ A98
N
♥ 9		
♥ 873
W E
♦ J102		
♦ A985
S
♣ 104		
♣ KQ9
		
♠5
		
♥ KQJ10542
		
♦ 74
		
♣ AJ7
Jos itä pelaa kuvan, voitat ässällä tikin,
pelaat herttakuninkaan ja menet herttaässällä pöytään pelaamaan uudelleen ristiä
kohti kättä. Itä joutuu tyytymään vain yhteen ristitikkiin. Tämä jakautuma ei tosin
ole kovin todennäköinen. Jos idällä on
kahden ässän lisäksi ristikuningas ja -rouva, on hänellä avauskäden voima ja hän
olisi saattanut ilmaisukahdentaa ensimmäisellä vuorollaan.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin:
♠ 93 ♥ K9764 ♦ 1073 ♣ KJ4.
Kaikki vaarattomassa etelä avaa jakajana yhdellä ristillä. Mitä tarjoat ensimmäisellä vuorollasi?

ei myöskään ole riittävän hyvä välitarjoukseen. Passaat siis, pohjoinen tarjoaa yhden ruudun ja partnerisi hyppää kahteen
pataan. Etelä tarjoaa kolme ristiä ja on
taas sinun vuorosi. Mitä tarjoat?
Pass. Partnerin hyppy kahteen pataan oli
heikko tarjous luvaten kuusi korttia pataa,
mutta alle kymmenen pisteen käden. Vahvemmalla kädellä partneri olisi tyytynyt
yhden padan välitajoukseen. Vaikka tiedät
teillä olevan yhteisen kuuden kortin ylävärivaltin, niin jako kuuluu vastustajille
eikä sinulla ole mitään syytä tulla mukaan
tarjoussarjaan. Pohjoinen tarjoaa kolme
pataa ja etelä kertoo patapidostaan kolmella sangilla, joka myös päättää tarjossarjan. Mikä on aloituskorttisi?
Patayhdeksikkö. Kahdesta kortista
lähdettäessä aloitetaan aina korkeammalla kortilla. Jos partneri ei olisi tarjonnut
mitään, lähtisit hertalla. Partnerin tehtyä
välitarjouksen pitää olla hyvin painavat
syyt, jos lähdet omasta pitkästä väristä
etkä partnerin välitarjousväristä. Välitarjous on aina lähtökorttivihje, minkä vuoksi välitarjousvärin laadun tulee olla hyvä.
		
		
♠ 754
		
♥ 1085		
		
♦ AKQJ
		
♣ 765
♠ 93		
N
♥ K9764		
♦ 1073		 W S E
♣ KJ4		

Pass. Yhden hertan välitarjousta vastaan
puhuu kaksi asiaa. Voimaa pitäisi olla vähintään pari pinnaa lisää. Herttavärin laatu

6
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Länsi

Pohjoinen

Itä

			
pass
1♦
2♠
pass
3♠
pass
pass
pass
pass

Etelä

1♣
3♣
3NT

Partneri pelaa ensimmäiseen tikkiin patasotamiehen, jolla saa pitää tikin pelinviejän tunnustaessa kympillä. Mitä partnerilla on patavärissä. Entä pelinviejällä?
Partnerilla KQJ862. Pelinviejällä A10.
Etelähän lupasi pidon patavärissä, joten
hänellä on ässä ja hän laistaa ensimmäisen
tikin katkaistaakseen puolustuksen yhteydet lähtövärissä. Toiseen tikkiin partneri palauttaa patakuninkaan ja pelinviejä
voittaa tikin ässällä. Seuraavaksi pelinviejä pelaa ruutua pöydän ässälle partnerin tunnustaessa yhdeksiköllä. Pöydästä
pelattuun ristiviitoseen partneri tunnustaa
kakkosella ja voitat etelän pelaaman kympin sotamiehellä. Mitä partnerilla on ristissä? Entä pelinviejällä?
Partnerilla singeltonkakkonen. Pelinviejällä AQ10983. Etelä tarjosi ristivärinsä uudelleen, millä hän lupasi kuusi
korttia. Partnerin kakkonen oli siis hänen
ainoa ristikorttinsa. Olet nyt siis ristisotamiehellä kiinni. Pataa sinulla ei enää ole,
ristiä et tietenkään käännä pelinviejän
AQ-haarukkaan, joten joudut valitsemaan
punaisten värien välillä. Ruutukääntö olisi
passiivista puolustamista, ideana välttää
antamasta pelinviejälle tikkiä, mitä hänelle ei kuuluisi. Herttakääntö on taas aktiivista puolustamista ja antaa pelinviejälle
turhan tikin, jos hänellä on AQ värissä.
Herttakääntö tuo peliin monta pietiä, jos
partnerilla sattuisi olemaan herttaässä. Ja
jos vain herttarouva, niin puolustukselle kasvaa ainakin yksi herttatikki. Voiko
partnerilla olla herttaässää?
Ei. Etelä teki vapaaehtoisen tarjouksen
kolmen tasolla. Jos herttaässä olisi lännellä, voisi etelällä olla korkeintaan 13 ap:tä,
millä hän tuskin tarjoaisi kolmea ristiä.
Mitä väriä käännät seuraavaan tikkiin?

Herttaa. Jos käännät passiivisesti ruutua,
pelinviejä antaa seuraavaksi ristikuninkaallesi tikin ja ottaa kymmenen tikkiä,
neljä ruutua, neljä ristiä ja yläväriässät.
Minkä herttakortin käännät ristisotamiehen jälkeen?
Kuninkaan. Yleensä pitkästä väristä
käännetään pieni kortti ja oletetaan, että
partneri pelaa ”kolmas käsi korkeaa”. Jos
idällä on hertassa QJx, on aivan sama minkä hertan käännät. Kun pääset ristikuninkaalla kiinni, saatte tikkejä sekä pata- että
herttaväristä. Jos taas idällä on vain herttasotamies ja pelinviejällä AQ, saa pelinviejä aina kymmenen tikkiä. Koko jako:
		
♠ 754
		
♥ 1085		
		
♦ AKQJ
		
♣ 765
♠ 93		
♠ KQJ862
N
♥ K9764		
♥ Q32
W
E
♦ 1073		
♦ 982
S
♣ KJ4		
♣2
		
♠ A10
		
♥ AJ
		
♦ 654
		
♣ AQ10983
Nyt pikkuherttakääntö kyllä kasvattaa
yhden herttatikin puolustukselle, mutta
tämä ei riitä pietiin. Mutta jos käännät
herttakuninkaan, pelinviejä on voimaton.
Hän ottaa tikin ässällä (laisto ei auta), menee ruudulla pöytään ja pelaa ristin. Kun
itä ei tunnusta, pelinviejä ottaa tikkinsä
tyytyen kahteen pietiin. Huomaa vielä, ettei idällä voi olla hertassa QJ-dubbeltonia.
Tällöin hänellä olisi neljä ruutua ja hänhän näytti paritonta määrää yhdeksiköllä
ensimmäiseen ruutukierrokseen.
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Tarjouspaneeli 3/14
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 1.8.2014 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa,
parik.
♠AK 3 ♥AQ 8 5 ♦ K Q 4 ♣ 9 8 7
Länsi
		

Pohjoinen
1♦

Itä
2♥

Etelä
?

2. Jakaja Etelä, I-L vaarassa, IMP.
♠5♥AJ754♦AQJ♣9632
Länsi Pohjoinen
Itä
				
3♣
3♠
pass

Etelä
1♥
?

3. Jakaja Pohjoinen, I-L vaarassa, IMP
♠ A ♥ 8 7 ♦ K 10 9 8 7 5 4 3 ♣ K Q
Länsi
		
pass

8

Pohjoinen
1♠
2♠

Itä
pass
pass

Etelä
2♦
?

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

Pohjoinen
1♥
2♦
3♦
pass

Itä
pass
pass
pass
pass

Etelä
1♠
3♣
3NT
?

5. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP
♠QJ4♥KQ5♦KQ832♣K4
Länsi
1♥

Pohjoinen
pass

Itä
2♥

Etelä
?

6 Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP.
♠ A K Q 3 ♥ J 10 9 4 ♦ 7 ♣ A Q 5 2
Länsi
4♥
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Pohjoinen
pass

Itä
pass

Etelä
?

Kaksintaistelu
Kauko Koistinen

Kaksintaistelu on tarjouskilpailu, jossa kaksi paria tarjoaa kuusi jakoa. Kaksintaistelun vetäjä arvioi eri loppusitoumukset pisteasteikolla 0-10. Lisäksi
erityisen oivallisella tavalla tarjotusta sitoumuksesta on mahdollista saada
kaksi bonuspistettä. Jos jollekin loppusitoumukselle ei ole annettu pisteitä, niin
siitä saa saman pistemäärän kuin ylemmästä samanarvoisesta sitoumuksesta,
tai jos sellaista ei ole, nolla pistettä. Hyötyäksesi artikkelista mahdollisimman
paljon, tarjoa jaot partnerisi kanssa ennen artikkelin lukemista. Näin voitte
myös verrata tulostanne varsinaisten kilpailijoiden suoritukseen. Tarjoamista
varten kaksintaistelussa esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle
lehteen (ks. sisällysluettelo).
Hallitsevat mestarit Karlis Rubins ja Janis Neimanis (Latvia) kohtaavat haastajat Suomen maajoukkueesta. Vastaan asettuvat Vesa Fagerlund ja Arttu Karhulahti. Tuoreimpina meriitteinä parilla on SM-parihopea 2013 ja SM-swiss-pari
voitto 2014. Toivottavasti meriittilista saa jatkoa tulevan kesän EM-kilpailuissa.
Mestareiden systeemi on esitelty numerossa 1/2014.

BRIDGELEHTI 2/14

9

Haastajien systeemi
Polish Club
Avaus Selitys			
Jatkotarjoaminen
1♣
12-14ap tas. tai
1♦ 0-8ap tai 9-11ap alav. tai 12+ap tas
15+ap, 4+c tai
1NT 9-11ap tas., ei 4 kortin yläv.
18+ap, jako vapaa
1♦
11-17ap, 4+♦
Käännetyt korotukset
1♥/♠ 11-17ap, 5+k
1NT Semif, 2NT Limit-Stenberg
1NT 15-17ap		
Stayman, siirrot
2♣
11-14ap, 5♣+4M/6+♣ 2♦ rele, 2M luonnollinen, NF
2♦
Multi, 5-10ap, 6M
2NT kysely
2♥
5-10ap, 5♥+5m
2NT kysely, inv+
2♠
5-10ap, 5♠+5m
2NT kysely, inv+
2NT 5-10ap, 5+5 ♣+♦
3♥ kysely
3NT 8-9½ pelitikkiä, ♥/♠
Konventiot			
RKCB 1430
Kickback alaväreissä
Exclusion Blackwood

Good/Bad 2NT 1♦/1♥/1♠ -avaajalta
Leaping Michaels

Arttu Karhulahti ja Vesa Fagerlund
10
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1. JAKAJAPOHJOINEN, JOKA
AVAA 1♦, KAIKKI VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
K
AJ 10 7 4
543
A6 5 3

Karlis
2♦
3♥
pass

Janis
(1♦)DBL
2♠
4♥

♠
♥
♦
♣

ITÄ
A8 5 3
Q86
Q8
K Q 10 8

Vesa
4♥

Arttu
(1♦)DBL
Pass

Kilpailun ensimmäisessä jaossa
molemmat parit löytävät parhaan sitoumuksen. Mestareiden sarjassa kaksi ruutua oli täyspelivaatimus, kaksi
pataa lupasi paremman ylävärin ja
kolme herttaa kertoi viisi korttia värissä. Janiksella ei tietenkään ollut muuta
vaihtoehtoa kuin korottaa täyspeliin.
Haastajat tarjosivat suoraviivaisemmin. ”Bid what you think you can
make” oli ilmeisesti Vesan lähestymistapa ongelmaan. Tällä kertaa oikea
ratkaisu. Jos länsi ei arvosta kunin-

gasngeltonia ja pitää kättään vain inviitin arvoisena, jää täyspeli varmasti
löytymättä. Idän ilmaisukahdennus on
niin minimiluokkaa, ettei hänen kädellään oteta mitään vihjetarjousta.
Tehtävä on laina muutaman vuoden
takaisesta norjalaisesta bridgelehdestä. Idän korteilla kahdennettiin, mutta
lännen yksi hertta päätti sarjan! Kysymyksessä oli norjalainen huippupari
ja luulen tarjoustilanteen aiheuttaneen
kiivasta keskustelua pelaajien välillä.
Jako on myös mielenkiintoinen pelinvientitehtävä, jos pohjoisella on
kuusi ruutukorttia. Kolmas ruutukierros on varastettava rouvalla ja jos etelä
ei varasta ylitse, niin seuraavaksi pelataan herttaa ässälle (siltä varalta, että
pohjoisella on kuningassingelton). Jos
etelä sakasi kolmanteen ruutuun pataa,
niin pöytään voidaan mennä ristillä
pelamaan herttaa. Jos taas etelä sakasi ristin, niin otetaan patakuningas yli
ässällä ja pelataan herttaa kohti kättä. Tosin jos etelällä oli xxxxx Kx xx
xxxx, eikä hän varasta yli pöydän rouvaa vaan sakaa padan, niin sitoumus
päätyy nolosti pietiin kun etelä pääsee
herttakuninkaalla kiinni ja antaa partnerilleen ristivarkauden.

PISTEET					
4♥
10				
3♥
6				
1NT/5♣ 5				
2NT
4				
3NT
3				
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JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
10
10
10

11

2. JAKAJA ETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
8
♠ AK J 5 4
♥
AK J 9 2
♥ 10 8
♦
10
♦ 75
♣
AK 9 7 6 3
♣ J 10 8 2
Karlis Janis
1♥
1♠
3♣
3♦1
4♣
5♣
Pass			
1) 4. väri tpv.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Vesa
Arttu
1♣1
1♠		
3♣2
3♦3
4
3♥
4♣ 5
6
4♦
4♥7
8
4♠
5♣ 9
Pass
1) Polish club.
2) ♥+alav, tpv.
3) Kysyy.
4) ♥+♣.
5) Sopii valtin.
6) RKCB.
7) 1 tai 4.
8) Kysyy ♣Q.
9) Ei ♣Q.

Karlis päättää avata 6-5 väreistään
lyhyemmällä ja hyppää toisella vuorollaan kolmeen ristiin. Janis tekee
neljännen värin täyspelivaatimuksen
ja tyytyy korottamaan luonnollisen
neljä ristiä viiteen.

Haastajat olivat lähempänä slammia.
Ristiavaus oli puolalainen ja patavastaus luonnollinen vähintään viisi
korttia. Hyppy kolmeen ristiin kertoi
vähintään 5-5 jakautuman hertassa
ja toisessa alavärissä. Kolme ruutua
kysyi alaväriä ja kolme herttaa kertoi
ristivärin. Neljä ristiä oli täyspelivaatimus sopien ristin valtiksi ja neljä
ruutua kysyi avainkortteja risti valttina. Neljä herttaa lupasi yhden tai
neljä avainkorttia ja neljä pataa kysyi
valttirouvaa. Viisi ristiä oli kieltävä
vastaus ja tähän Vesan oli passattava
kun parilta puuttui yksi avainkortti ja
valttirouva. Tarjousongelma, johon ei
vaikuta olevan hyvää ratkaisua. Artulla ei ole lisäpituutta ristivärissä, joten
hänen on yksinkertaisesti pakko kieltää ristirouva. Entäpä Vesa? Hänellä
on yksi ristikortti enemmän kuin on
luvannut, mutta partnerilla saattaa silti
olla vain kolme korttia, jolloin slammi ei ole hyvä. Ehkä Vesan korteilla
pitäisi tarjota vain rohkeasti pikkuslammi. Jos partnerilla on vain kolme
korttia ristiä, niin hän saattaisi tarjota
kolmeen herttaan usein esimerkiksi
kolme sangia. Ja vaikka partnerilla
olisi vain Jxx, olisi slammi vielä kohtuullinen sitoumus.

PISTEET					
6♣
10				
5♣
7				
4♥
6				
3♥/4♣/4♠ 2				
							
		
12
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JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

7
7
17
17

3. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AK 5 2
A K J 10 8
42
AK

♠
♥
♦
♣

ITÄ
J 10
Q72
A7 6
QJ542

Karlis

Janis
Vesa
Arttu
Pass		
Pass
1
2♣
2NT
1♣
1NT
3♥
4♦1
2♥
3♥
4♠1
5♥
3♠2
4♦2
3
6♥
Pass
4NT
5♣4
1) Kontrolli.
5♦5
6♣6
			
7♥
Pass
			
1) Polish club.
			
2) Kontrolli.
			
3) RKCB.
			
4) 1 tai 4.
			
5) Kysyy ♥Q.
			
6) ♥Q ja ♣Q.

Kolmetoista kansitikkiä (jos puolustuksen ristiväri ei ole 5-1), mutta herttapelissä ruutulähdöllä on vaikeuksia,
jos puolustuksen valtti on 4-1.
Mestareiden sarjassa kaksi ristiä oli
keinotekoinen täyspelivaatimus ja

kaksi sangia lupasi tasaisen positiivisen käden. Kolme herttaa kertoi viisi
korttia ja neljä ruutua lupasi kontrollin
ja herttatuen. Neljä pataa oli kontrolli
ja viisi herttaa kielsi lisäkontrollit. Tikkiväri risti jäi näin kokonaan piiloon
eikä Karlis voinut muuta kuin tarjota
pikkuslammin.
Haastajat aloittivat puolalaisella ristiavauksella, johon yksi sangi lupasi
tasaisen 9-11 ap:n käden ilman neljän
kortin ylävärejä. Kaksi herttaa lupasi viisi korttia ja kolme herttaa kertoi
kolmen kortin tuen sekä jonkin dubbeltonin. Tätä seurasi kaksi kontrollitarjousta ja neljän sangin ässäkysely.
Viisi ristiä kertoi yhden tai neljä avainkorttia ja viidellä ruudulla Vesa kysyi
löytyykö valttirouvaa. Tavallisesti
RKCB-sarjassa kuusi alaväriä lupaa
kuninkaan tarjotussa värissä sekä valttirouvan, mutta nyt Arttu oli kieltänyt
ristikontrollin neljällä ruudulla. Tämän
vuoksi kuusi ristiä kertoi herttarouvan
lisäksi siis ristirouvan. Vesa tarjosi
nyt isoslammin hertassa, vaikka hän
ei voinutkaan olla täysin varma, että
partnerilla olisi oikeita kortteja. Mutta
tilaa ristisotamiehen tai mahdollisen
patarouvan hakemiseen ei enää ollut.

PISTEET					
7NT
10				
7♣
8				
7♥
7				
6NT
6				
6♣
5				
6♥
4
Täyspelit 2
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JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

4
7
21
24
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4. JAKAJA ETELÄ, KAIKKI
VAARASSA, IMP
LÄNSI
ITÄ
♠
6
♠ 10 9 8 5 4
♥
6
♥ AK Q 9 5 4 3
♦
KQ97432 ♦ ♣
AQ 8 2
♣ K
Karlis
1♦
2♦
3♦
3NT

Janis
1♥
2♠
3♥
Pass

Vesa
1♦
2♦
Pass

Arttu
1♥
4♥

Neljännessä jaossa tehtävänä oli jäädä osamerkintään, kun molemmilla
pelaajilla on hyvin pelivahvat kortit.
Korttien huonoa yhteensopivuutta on
kuitenkin vaikea selvittää riittävän alhaisella tasolla ja näin molemmat parit
joutuivat todennäköisesti pietiin päätyvään täyspeliin.
Molempien parien kolme ensimmäistä tarjousta olivat samat. Länsi kertoi
vähintään kuuden kortin ruutuvärin ja
minimiavauskäden voiman idän tehtyä
kierroksen vaatimuksen yhdellä hertalla. Tässä kohtaa parien tiet erkanivat.
Janis tarjosi vastaajan reversen kaksi

pataa, joka mahdollisti vielä 5-3 ylävärivaltin löytymisen. Patatarjouksen
jälkeen Karlis tiesi jaon olevan misfit
ja hän yritti kolmella ruudulla antaa
mahdollisimman negatiivista kuvaa
kädestään. Täyspelivaatimus oli kuitenkin jo päällä ja kun Janis kertoi
lisäpituutta hertassa, pysäytti Karlis
tarjoussarjan kolmeen sangiin. Janis
tiesi, ettei hänen kortit olleet kovinkaan sopivat sangipeliin, mutta päätti
kuitenkin passata kolmeen sangiin.
Arttu päätti unohtaa patavaltin hakemisen ja hyppäsi suoraan neljään
herttaan toisella vuorollaan. Sinänsä
järkevä ratkaisu. Vaikka partnerilla olisi kolme korttia pataa ja vain singeltonhertta, voi silti herttatäyspeli olla
parempi sitoumus kuin neljä pataa.
Neljää korttia herttaa partnerillahan
ei voi olla kahden ruudun tarjouksen
jälkeen.
Kolme sangia on parempi täyspeli
kuin neljä herttaa. Sangipelissä pelinviejä saa yhdeksän tikkiä, jos puolustuksen herttaväri on tasan 3-2. Herttapelissä puolustus kääntää valttia heti
kiinni päästessään ja kymmenen tikin
saaminen lienee tämän jälkeen liian
vaikea tehtävä.

PISTEET					
3♥
10				
3♦
8				
3NT
6				
4♦/2NT 4				
4♥
2				
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JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

6
2
27
26

5. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
10 8 6
♠ AK 7 5 4 3 2
♥
A6 3 2
♥ 8
♦
KQ64
♦ A 10 9 2
♣
52
♣ 6

Karlis

Janis
Vesa
Arttu
1♠		
1♠
2♠
4♠
2♠
4♣1
2
Pass			
4♦
4♥2
3
			
4NT
5♦4
5
			
5♥
6♠6
			
Pass
			
1) Splinter.
			
2) Kontrolli.
			
3) RKCB.
			
4) 0 tai 3.
			
5) Kysyy ♠Q.
			
6) ♠Q tai lisä			
pituus, ei K.

Molemmat parit pelaavat viiden kortin yläväriavauksia ja kumpikin länsi
pääsi tukemaan pataa ensimmäisellä
vuorollaan. Janis päätti tyytyä seuraavaksi käytännön tarjoukseen ja lopetti
sarjan patatäyspeliin. Hieman laiskaa
tarjoamista. Olkoonkin, että kädessä
on vain 11 ap:tä, ei maksa mitään tehdä Splinter-tarjous matkalla neljään

pataan. Ei ole kovinkaan todennäköistä, että korteissa olisi slammi kahden
padan jälkeen, mutta varsinkin tarjouskilpailussa tätä pitää yrittää.
Arttu lupasi siis lyhyen ristin toisella
vuorollaan. Tämä sopi Vesan kortteihin erinomaisesti ja hän teki neljän
ruudun kontrollitarjouksen. Nyt neljä
herttaa Artulta oli myös kontrollitarjous, mutta koska molemmat tiesivät
jokaisen värin olevan kontrolloitu, oli
tämä lähinnä yleinen slammi-inviitti
antaen partnerille mahdollisuuden
ottaa kapteenin rooli tarjoussarjan
loppuun. Vesa kysyikin seuraavaksi
avainkortteja neljällä sangilla ja kun
vastaus oli nolla tai kolme, kysyi hän
vielä patarouvaa viidellä hertalla. Artun vastaus kertoi joko patarouvan
tai lisäpituutta padassa, mutta kielsi
alempien värien kuninkaat ja pari oli
päätynyt parhaaseen sitoumukseen.
Vain epäonnekas pata-tai ruutujakautuma voi kaataa patapikkuslammin.
Ruutupelissä pelinviejä voi saada
jopa kaikki tikit, jos välttää ristilähdön. Tällöin puolustuksen ruudun on
oltava 3-2 ja padan 2-1. Lisäksi pelinviejän pitää muistaa ablokeerara
patakymppi ja -kahdeksikko pataväriä
pelatessaan.

PISTEET					
6♠
10				
6♦
8				
5♠
5				
5♦
4				
7♦
1				
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JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

5
10
32
36
15

6. JAKAJA ITÄ, KAIKKI VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
84
♠ AK Q 9 2
♥
AJ 7 5 2
♥ 6
♦
KQ52
♦ AJ 6 4
♣
10 7
♣ J64
Karlis

Janis
Vesa
1♠		
1NT
2♦
1NT
3♦
3♠
3♦
4♠
Pass
4♠
			
Pass

Arttu
1♠
2♦
3♠
5♦

Kaksi hyvin samanlaista sarjan alkua.
Molempien parien pata-avaus lupasi
viisi korttia eikä yhden sangin vastaus
ollut vaatimus. Kumpikaan länsi ei pitänyt kättä kahden hertan vastauksen
arvoisena. Hertan laatu saisi olla hieman parempi tai kädessä pitäisi olla
pari pistettä enemmän kaksi-yli-yksi
vastaukseen. Kaksi ruutua lupasi 5-4
jakautuman ja kolme ruutua oli inviitti
neljän kortin tuella. Seuraavaksi Janis ja Arttu tekivät hyvän tarjouksen,

kolme pataa, joka lupaa joko kuuden
kortin värin tai, kuten tässä tapauksessa, erittäin hyvät viisi korttia. Tähän
Karlis ja Vesa tarjosivat tietenkin patatäyspelin huolimatta mahdollisesta 5-2 valttiväristä. Kolme sangia ei
tullut enää kysymykseenkään, vaikka
partnerilla olisi ristipito, esimerkiksi
kuningas toisena, olisi sangitäyspeli
auttamatta väärässä kädessä. Neljään
pataan Janis päätti passata ja pari oli
päätynyt parhaaseen täyspeliin. Arttu
puolestaan ei pitänyt hyvänä ideana
5-2 pataan päätymistä ja korjasi loppusitoumuksen viiteen ruutuun. Tässäkin
sitoumuksessa on toki hyvät kotipelimahdollisuudet.
Näin mestarit ovat taas vaihtuneet
kun Arttu ja Vesa voittivat kaksintaistelun niukasti kahden pisteen erolla.
Kiitokset Karlikselle ja Janikselle sekä
tapaamisiin etelänaapureiden turnauksissa!
Artun ja Vesan seuraavat haastajat
ovat taas kovaa eurooppalaista tasoa,
kun koetan löytää heille kilpailijat ensi
kesän EM-kilpailussa Kroatian Opatijassa.

PISTEET					
4♠
10				
5♦
8				
2NT/3♠/4♦ 7				
3NT
3				
5♠
1				
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JAKO 6
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
8
42
44

TARJOUSPANEELI
2/14
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP
♠ Q J 6 5 2 ♥AK 7 ♦ 2 ♣ Q 7 4 2
Länsi
		

Pohjoinen
1♦

Tarjous Pisteet
3NT 10
3♠
7
DBL 7

Itä
3♥

Paneeli
6
2
2

Etelä
?

Lukijat
11
5
5

Paneelin enemmistö jättää tarjoamatta
viiden kortin patavärin. Hyvin perustellusti. Kaikki olisi hyvin, jos partnerilla
olisi vähintään kolme korttia pataa, jolloin
löytäisimme oikean valttivärin. Mutta jos
partnerilla ei ole patatukea, tarjonnee hän
useimmiten ruutuvärinsä uudelleen eikä
kolmeen sangiin enää päästä.
VIITASALO: 3NT. Jos partnerilla ei ole
patatukea, 3♠:n tarjous laittaa partnerin
mahdottomaan paikkaan, koska hänellä ei
ole herttapitoa. Kahdennus laittaa partnerin vielä vaikeampaan paikkaan. Hammanin sääntö: jos 3NT on yksi vaihtoehto,
valitse se.
FAGERLUND: 3NT. Partneri pystyy
hyvin epätodennäköisesti tarjoamaan
3NT, jos valitsemme 3♠ tai kahdennuksen. Huonohko pataväri sekä tuplapito
hertassa tukee 3NT:n valintaa. Arpomassa
ollaan joka tapauksessa.
KARHULAHTI: 3NT. Helppo tehtävä,
jos pitää sangisitoumuksista. Päädyn
valitsemaan sangipelin, koska se voi olla
oikein jopa kahdeksan kortin patavaltilla.
Kolmen padan tai kahdennuksen huonona
puolena on se, että käytännössä kolmeen
sangiin ei enää päästä.

MÄKIKANGAS: 3NT. Jos tämän takia
missattiin vaikkapa 6♠, niin sanon minulla olleen pari pataa ristien joukossa.
NIEMI: 3NT. Jotain pitää yrittää.
Vaihtoehdoista 3♠ voi johtaa huonoon
patatäyspeliin ja kahdennukseen partneri
saattaa tarjota ruutua. Ainoa järkevä tapa
löytää patavaltti olisi passata ja toivoa
partnerilta ilmaisukahdennusta, johon
olisi helppo tarjota 4♠. Partneri saattaa
kuitenkin passata kolmeen herttaan kädellä, jota vastaan meillä on yrittämisen arvoinen 3NT.
PATANA: 3NT. Kolmeen pataan partneri saattaisi olla ongelmissa, joten tarjoan täyspelin, jossa luultavasti on saumoja. Saatan kyllä missata slammin tai
paremman täyspelin mustassa värissä.
PEKKINEN: 3♠. Tiedän, ettei partneri
sangia tarjoa, mutta en mielelläni viiden
kortin pataakaan ohita. Vaihtoehtona
3NT.
SAASTAMOINEN: 3♠. Löydetään
5-3 pataosuma ja mahdollistetaan slammin löytyminen pata- tai ristivalttina. Jos
partnerilla on jokin 2-2-6-3-käsi niin toivottavasti hänellä on ainakin patakuva,
jos hän tarjoaa 4♠. 3NT voi tukkia partnerin suun.
VALTA: DBL. Tarjoan “joustavimman”
vaihtoehdon ja ainakin 5-4 pata vielä löytyy. 3NT:iin ei pääse ellen itse sitä tarjoa.
Jos partneri passaa, on varmasti viisainta
puolustaa.
Partneri tuskin passaa, kun itsellämme
on AKx herttaa.
GRANSTRÖM: DBL. Kaikissa vaihtoehdoissa on huonot puolensa, mutta arvostan käden inviitiksi, joten en tarjoa 3♠
tai 3NT.
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2. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP
♠ K ♥ K J 7 2 ♦ A J 2 ♣ K Q 10 8 7
Länsi
		

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
Pass 10
1NT 8
1♥
2
DBL 0

Itä
1♣

Paneeli
6
4
0
0

Etelä
?

Lukijat
4
7
1
10

Hyvä käsi, 17 ap, mutta ei hyvää tarjousvaihtoehtoa. Singeltonpadalla ilmaisukahdennus ei tule kysymykseenkään. Yhden sangin tarjoukseen voima on sopiva,
mutta jakautuma ei ole. Partneri tarjoaa
aivan liian usein pataa, jolloin pietipeli
vaihtanee omistajaa. Yhden tason välitarjous ylävärissä ei ole mahdoton ajatus,
mutta herttavärin laadun pitäisi olla paljon parempi herttavälitarjoukseen. Niukka
paneelienemmistö tyytyykin passaamaan
hyvien tarjousvaihtoehtojen puutteessa.
FAGERLUND: Pass. Passannut partneri ja vaaratilanne tekee päätöksestä
melko selkeän. Ainoa selkeä vaihtoehto
passille, 1NT, saattaa johtaa patapeliin
lyhyellä valtilla. Annan mieluummin vastustajan pelata tai tulen kahdennuksella
sisään jatkossa mikäli vastus on jäämässä
padassa osasitoumukseen.
GRANSTRÖM: Pass. Patakuninkaan
arvo mielestäni on niin pieni, ettei minulla ole riittävästi voimaa yhteen sangiin.
En kahdenna, koska en pysty tarjoamaan
mitään 1♠:n päälle eikä välitarjous neljän
kortin värillä ei houkuta. Partneri on passannut käsi, joten hän saattaa harrastaa
aggressiivisempaa balansointia.
KARHULAHTI: Pass. Jos herttaväri
olisi edes jonkin verran parempi, niin
harkitsisin välitarjousta neljällä kortilla.
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MÄKIKANGAS: Pass. 1♥ ja 1NT ovat
varteenotettavia vaihtoehtoja.
PEKKINEN: Pass. Vanhaa koulukuntaa
mukaellen, katsotaan kuinka kehittyy.
SAASTAMOINEN: Pass. No problem.
4-2-2-5-jakaumalla voisin tarjota 1NT
mutta en patasingelillä. Tarjousongelma
tulee ehkä eteen seuraavalla tarjouskierroksella.
Tarjoussarja hyvin usein jatkuu: Länsi
yksi pata ja itä kaksi pataa. Tässä tilanteessa lienee pakko tulla mukaan kahdennuksella, mutta onko tilanne parempi
kuin yhden sangin välitarjouksen jälkeen?
Tuskin. Saatamme päätyä 4-3 ruutuvalttiin
kolmen tasolla. Entäpä jos partneri samassa sarjassa tarjoaa kolme herttaa? Pitääkö
tämä korottaa neljään? Eihän partneri voi
olettaa meillä olevan 17 ap:n kättä. Neljä
panelistia päättääkin kertoa heti käden
voiman, silläkin riskillä, että partneri innostuu kilpailemaan sitoumuksesta viiden
kortin patavärillään.
VALTA: 1NT. Tulen kehiin nyt mieluummin kuin arvailen myöhemmin. Jakautumakin on melkein tasainen.
VIITASALO: 1NT. Käsi on suunnilleen
17 pisteen arvoinen pelivoimaltaan ja
aika lähellä sangivälitarjousta. Vaihtoehtona olisi pass mutta liian usein pitäisi
kahden passin jälkeen puolustaa kuutta
pietiä tasabrikkaa varten.
PATANA: 1NT. En passaa enkä tarjoa
1♥, joten jäljelle jää 1NT.
NIEMI: 1NT. Patakuninkaalla saisi
olla jalka, mutta tällä kertaa sitä ei ole
minulle jaettu. Tarjouksen hyvä puoli on,
että se kertoo voimani oikein. Huonoksi
tarjous osoittautuu, jos partneri haluaa
pysähtyä kahteen pataan. Jos partneri
hakee täyspeliä, käteni ei varmaankaan
tuota hänelle pettymystä.
Kätemme saattaa olla pettymys, jos partneri tarjoaa täyspelin pata valttina.
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3 Jakaja Itä, kaikki vaarassa, parik.
♠ J 8 6 5 4 ♥ K 7 4 ♦ 9 8 6 ♣A4
Länsi Pohjoinen
			
1♣
pass
1NT
DBL

Itä
pass
1♠
pass

Etelä
pass
pass
?

Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
Pass 10
9
9
2♥
5
1
10
Mitä partneri tarkoittaa kahdennuksellaan? Panelisteilta löytyy kolme eri versiota. Avauskäsi lyhyellä padalla, ristirankkari tai “two-way”, joko hyvä käsi ja
ristiväri tai kilpaileva punaisilla väreillä.
Lähes kaikki panelistit päättävät jäädä
puolustamaan. Ymmärrettävä ratkaisu hyvien vaihtoehtojen puutteessa.
FAGERLUND: Pass. Partnerin kadennus saisi luvata lyhyttä pataa ja kunnon
aukaisukättä. En lähden arpomaan valttiväriä, vaan mieluummin yritän +200
merkintää puolustamalla. 8 kortin yhteisestä valtista ei ole varmuutta, sillä partneri ei kyennyt ensimmäisellä kierroksella
välitarjoamaan.
VIITASALO: Pass. Partnerilla pitäisi
olla suunnilleen edellisen jaon kortit eli
patatarjouksen kunnollinen ilmaisukahdennus. Vastustaja ei ole kertonut fittiä
eivätkä ole välttämättä jäämässä alas,
koska idällä voi olla maksimipassi, joten
partnerilla pitää olla reilusti kortteja.
En halua arvata mitään maalausta vaan
yritän saada 200/800 riippuen siitä onko
osamerkintäjako vai meidän täyspelijako.
GRANSTRÖM: Pass. 1NT on se mitä
pelaisin itse, joten joudun passaamaan.
Näen ainoana vaihtoehtoisena sitoumuksena meille patapelin, mutta en usko että
partnerilla on niitä tarpeeksi.
KARHULAHTI: Pass. Olen pelannut

tällaisissa paikoissa kahdennusta twowaynä. Nyt on hieman epäselvää onko
partnerilla ristirankkari vai punaiset
värit. Luultavasti hänellä on kuitenkin
ristirankkari, koska vastustaja olisi tarjonnut 2♣ mikäli heillä olisi ristit. Pieti
tähän vaarassa ja bileet käyntiin. Jos menee kotiin, niin sitten menee. Pelaan vain
ymmärtäväisten partnerien kanssa.
Olen samaa mieltä kahdennuksen merkityksestä. Mutta silti partneri saattaa olla
vain kilpailemassa punaisilla väreillä. Jos
hänellä on lyhyt pataväri, hänellä on myös
ristejä eikä vastustajat ole menossa ristipeliin.
MÄKIKANGAS: Pass. Olen toiveikas.
NIEMI: Pass. Partnerin kahdennus kertoo avauskäden voiman ja jakaumaksi
jotain patamarmicin kaltaista (2443:kin
mahdollinen). Vaikka sekä itä että länsi
ovat rajoittaneet voimansa, ei pohjoisen
pidä tulla mukaan millään heikolla herttaruutu-kädellä, sillä vastustajilla voi olla
edelleen jopa 25 ap. Tällöin itä vastakahdentaa ja meitä kutsuu lumihanki.
PEKKINEN: Pass. Puolustamaan.
SAASTAMOINEN: Pass. Partnerilla
on ristirankkari. Joku toinen pelaa tätä
toisella tavalla mutta näin minä pelaan.
PATANA: Pass. Partnerilla on ainakin
kohtalainen avauskäsi ja suunnilleen
patamarmic. Pietiä yritetään.
Passaaminen johtaa toppiin jommalle
kummalle puolelle. Jos partnerilla on
hyvä avauskäsi, niin pelinviejä tuskin saa
seitsemää tikkiä ja voit odottaa onnitteluja
onnistuneesta valinnasta. Jos taas pakan
pistevoima on vähänkin tasaisemmin jakautunut, Jorman rauhallinen linja saattaa
osoittautua parhaaksi ratkaisuksi.
VALTA: 2♥. “Take out the takeout doubles” on joku viisas sanonut. Siispä ehdotan 4-3 herttafittiä, partnerilla on yleensä
kolmivärikäsi lyhyellä padalla.
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4. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, parik.
♠KJ986♥3♦J98652♣2
Länsi
3♣

Pohjoinen
DBL

Tarjous Pisteet
5♠
10
5♦
8
Pass 7

Itä
5♣

Paneeli
4
3
3

Etelä
?

Lukijat
9
8
5

Vastustajat häiritsevät korkealla tasolla,
itsellämme on hyvä jakautuma, mutta ei
paljoakaan voimaa viiden tason tarjoukseen. Selkeä paneelienemmistö päättää
kuitenkin tulla heti mukaan tarjoussarjaan.
Kilpailumuodon houkuttelemana patatarjous keräsi suurimman äänimäärän.
KARHULAHTI: 5♠. Hyvä tehtävä.
Partneri kyllä tietää, että olen vaikeassa
tarjoustilanteessa eikä nosta ihan kaikilla
korteilla. Parikilpailu puoltaa patavalttia.
Totta, partneri tietää, että tarjouksemme
on tehty “pressatussa paikassa”. Nostoa
slammiin saa harkita vain, jos hänellä on
todella ekstraa ensimmäiseen kahdennukseensa.
MÄKIKANGAS: 5♠. Partnerin kahdennus indikoi ylävärejä joten tarjoan
yläväriä ja onhan tämä vielä parikilpailuakin. Ruutupeli hukkuu, mutta niin voi
hukkua patapelikin jos tarjoan ruutua. Jos
partnerilla on ylivahvat ja herttoja, niin
5♦-5♥-5♠ olisi hieno suunnitelma, mutta
lupaako tässä sarjassa 5♠ viittä patakorttia muille kuin minulle itselleni?
PATANA: 5♠. En ole passaamassa ja
varsinkin parikisassa pataväri houkuttaa
ruutua enemmän.
VIITASALO: 5♠. Mikä tahansa rationaalinen tarjous (pass, 5♦, 5♠ ja jopa
kahdennus) voi olla oikein tai väärin.
Partnerilla on yleensä 3 ristin ilmaisu-
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kahdennukseen patatuki mutta ruututuki
ei ole aivan välttämätön. Teen sen arvauksen, joka onnistuessaan antaa suurimman
merkinnän.
SAASTAMOINEN: 5♦. Partnerilla voi
olla herttakäsi. Oikein tai väärin, partnerin 5♥:aan tarjoan vielä 5♠.
GRANSTRÖM: 5♦. Pisin väri ensin,
etten menetä valttikontrollia kun partneri
joutuu ehkä arvaamaan loppusitoumuksen.
PEKKINEN: 5♦. Jako korvaa puuttuvan voiman. Toivotaan osumaa, vaarat
tietäen.
NIEMI: Pass. Pelkään partnerin kuvittelevan minulle paljon vahvemman käden
ja tarjoavan slammin, jos tarjoan tällä
vuorolla viiden tasolla. Tässä vaiheessa
on vielä mahdollista, että itä on tarjonnut 5♣ kotipeliodotuksin. Hyvällä kädellä
partneri kahdentaa uudelleen, jolloin tarjoan 5♦.
Hyvä pointti. Itä ei välttämättä ole vain
häiritsemässä tarjoussarjaa, vaan saattaa
olla tosissaan hyvällä kädellä. Tällöin oma
viiden tason uhraustarjouksemme saattaa
tulla kalliiksi näissä vyöhykkeissä.
VALTA: Pass. Jakoa on muttei aivan
tarpeeksi voimaa tarjoukseen. Emme ole
vaatimussarjassa, ja jos partneri kahdentaa uudelleen, otamme uuden aikalisän.
Passaajien on syytä tehdä ratkaisunsa ilman aikalisää, koska muuten edessä saattaa olla kilpailunjohdollinen ongelma.
Hitaan passin jälkeen pohjoisen suu on
tukittu, jos hänellä on vain hieman lisäarvoja ja oma viiden tason sitoumuksemme
olisi pelattavissa kotiin.
FAGERLUND: Pass. Tarjoamiseen saisi
olla enemmän voimaa tässä tilanteessa.
Mielenkiintoinen kysymys on, mitä tarjoaisin partnerin toiseen kahdennukseen,
ehkä 5♠.
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5. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP
♠AKQ987♥53♦A87♣A6
Länsi
		
pass
pass

Pohjoinen
1♥
2♦
3NT

Tarjous Pisteet
4NT 10
4♠
8
6NT 6
Pass 6

Itä
pass
pass
pass

Paneeli
6
2
1
1

Etelä
1♠
3♣
?

Lukijat
9
5
2
5

Slammi houkuttaa, ja paneelienemmistö
valitsee yksinkertaisen kvantitatiivisen
korotuksen neljään sangiin.
FAGERLUND: 4NT. Ainoa selkeä slammi-inviitti, koska valttiväriä ei ole sovittu.
Kortit ovat hieman liian huonot suoraan
slammin tarjoamiseen ja mikään muu tarjous ei kerro selkeästi slammi-inviitistä,
vaan on enemmän tai vähemmän kuviokelluntaa. Padan välikortit 987 voivat
tehdä monesti eron slammin hyvyyden/
huonouden välille, kun riittää sotamiehen
tai kympin putoaminen toisena viiden tikin
saamiseen pataväristä partnerin lyhyyttä
vastaan, mikä toisaalta puoltaisi suoraa
slammin tarjoamista. Suora 6NT tai 5NT
“valitse slammi” mahdollisia vaihtoehtoja.
GRANSTRÖM: 4NT. Selkeästi slammi-inviitti, jos tarjoan jotain muuta on
epäselvää millaisen slammi-inviitin teen
(4♥/♠ kuulostaisi miedolta vihjeeltä,
4♣/♦ on epäselvä).
KARHULAHTI: 4NT. Partnerilla näyttää olevan jakauma luokkaa 1543. Ollaan optimistisia ja annetaan partnerille
mahdollisuus tarjota slammi. Toinen vaihtoehtoni on pass, koska kortit ovat viime
aikoina istuneet todella huonosti.

MÄKIKANGAS: 4NT. Inviitti. Ehkä
pelkään liikaa partnerin mahdollista 1543
jakaumaa.
VALTA: 4NT. En halua puntata slammia omillani, joten teen kvantitatiivisen
tarjouksen.
PATANA: 4NT. Kolmen ristin kohdalla
olin kertonut vähintään 4 korttia pataa ja
avaskäden sekä epätietoisuutta oikeasta
pelistä. Tilanne ei ole muuttunut. Slammi
voi helposti olla, joten yritän sitä edes jotenkin etsiä. Kiva olisi tarjota 4♠, mutta
siitä partneri ei koskaan jatka huonoilla
valteilla ja huonoilla kontrolleilla. Vahva
hyppy joko avaukseen tai 2♦:n jälkeen
helpottaisi tilannetta.
Kvantitatiivinen neljä sangia lupaa tässä
sarjassa hieman tasaisemman käden. Vain
kaksi panelistia keksi tavan, millä näyttää
slammi-inviitti pitkällä patavärillä.
NIEMI: 4♠. Tarjous on slammi-inviitti,
koska olisin voinut pompata täyspeliin jo
edellisellä kierroksella. Kiemuraisempi
sarja lupaa paremmat kortit. Partneri
on luvannut viisi herttaa, neljä ruutua
ja yleensä jonkinlaisen ristipidon (mitä
hänen pitäisi tarjota 3♣:n päälle kädellä
x, AQxxx, KQ10x, 10xx?). Toisaalta hän
ei tarjonnut yhteen pataan yhtä sangia,
jonka hän olisi voinut joskus tehdä myös
jakaumalla 1-5-4-3. Tässä sarjassa partnerin pitää osata arvostaa kontrollejaan
ja alakuvapitoisella kädellä passattava.
VIITASALO: 4♠. Paneelistandardissa
on käytössä vastaajan heikot hypyt kahden tasolla eli hyppy kahtaan pataan olisi ollut heikko. Tässä struktuurissa (peli)
vahva patakäsi voidaan tarjota kolmella
tavalla: 1♥ - 4♠, 1♥ - 1♠ - jotain - 4♠ tai
1♥ - 1♠ - jotain - vaatimus - jotain 4♠).
Käden voima kasvaa sarjojen pidetessä
kopaisuluontoisesta täysveriseen slammivihjeeseen. Käteni on juuri sitä eli yksivärikäden slammivihje. En halua tarjota
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kvantitatiivista 4 sangia, koska se lupaisi
enemmänkin tasaisempaa 19 pisteen kättä
kuin tätä.
PEKKINEN: Pass. Ei patakymppiä, se
ratkaisi. Mieli tekisi toki, ehkä 4 ruutua.
Markku oli paneelin ainoa pessimisti,
kun taas Mauri ainoa optimisti.
SAASTAMOINEN: 6NT. Voi olla että
seiska jää pakkaan, jos partnerilla on
patatuki, mutta patasingeliä vastaan 6NT
pitäisi olla ihan ok sitoumus.
6. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
parik.
♠ 6 ♥ 10 8 6 3 ♦ 7 6 4 ♣ J 8 5 4 2
Länsi
		
3♦

Pohjoinen
2♣
3♠

Tarjous Pisteet
3NT 10
4♣
8
4♠
6
Pass 0

Itä
pass
pass

Paneeli
4
4
2
0

Etelä
2♦
?

Lukijat
2
11
2
6

Surkea käsi ilman tukea, mutta silti joudumme jotain tarjoamaan. Pass saattaisi
olla joskus oikea ratkaisu, mutta tätä valintaa joutuu todella selittämään partnerille,
jos hänellä on esimerkiksi yksitoista tikkiä
omassa kädessään. Valittavana on kolme
vaihtoehtoa. “Oppikirjatarjous” neljä ristiä, ei tukea eikä pitoa. “Useimmiten oikea
loppusitoumus” kolme sangia, luvaten
pidon. “Negatiiviselta vaikuttava” neljä
pataa, luvaten tuen. Mielestäni kolme
sangia on paras valinta, koska se jättää
avoimeksi kolme mahdollista täyspeliä,
3NT, neljä herttaa tai neljä pataa.
KARHULAHTI: 3NT. Sangipelinviennit ovat edelleen mukavan haasteellisia.
Kuka näitä kortteja oikein jakaa?
PATANA: 3NT. Vailla parempaa vaih-
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toehtoa tarjoan tämän tässä ja nyt.
FAGERLUND: 3NT. Valittavissa on
vain huonoja vaihtoehtoja. Passaaminen
on poissuljettua partnerin 2♣ jälkeen eikä
singelillä tukeminen tai uuden värin tarjoaminen houkuta. Ehkä partneri pystyy
tarjomaan jotain 3NT jälkeen tai hänellä
on pito - tai sitten ei.
GRANSTRÖM: 3NT. Koska partnerin
passi 3♠:n sijaan olisi kieltänyt selkeän
tarjouksen ja partnerilla oli selkeä 3♠:n
tarjous, lienee hänellä myös toinen tarjous joten en estä häntä esittämästä sitä.
Vaihtoehto edellisessä lehdessä toisen
panelistin esittämä 4♦, mutta se luvannee
edelleen slammi-inviitin tuella joten sitä
ei voi tarjota.
MÄKIKANGAS: 4♣ Ristini voisi olla
heikompikin.
PEKKINEN: 4♣. Mitään ei ole, mutta
passaamaankaan en pysty. Tuki on heiveröinen ja vaihtoehdot vähissä.
SAASTAMOINEN: 4♣. Tpv on päällä.
Minulla on ristejä.
VIITASALO: 4♣. Meillä on täyspelivaatimus päällä joten joudun tarjoamaan jotain. Onneksi minulla on sentään viiden
kortin väri. Passi nyt on minusta tarjouksena samaa luokkaa kuin se olisi ollut
edellisellä kierroksella (voi olla oikein;
jos se on väärin, pelaat viimeistä kisaasi
tämän partnerin kanssa).
VALTA: 4♠. Tällä roskakädellä lienee
parasta tukea olemattomalla patatuella.
NIEMI: 4♠. Jostakin syystä mieleeni
tulee edellisen paneelin tehtävä 6: Voiko
partneri tarjota vastustajan 3♦:n päälle
4♦ ylävärikaksivärikädellä. Systeemissä
vastaajan uudet värit neljän tasolla ovat
kontrollitarjouksia. Samoin 4♦ kertoisi
jotain muuta kuin käden, jolla yritetään
löytää avaajan toinen väri. Roskakädelläni en voi muuta kuin negatiivisesti pysäyttää täyspeliin.
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PANEELI 2/14

1

2

3

4

5

6

Vesa Fagerlund		
Juho Granström		
Arttu Karhulahti
Kari Mäkikangas
Matti Niemi		
Kari Patana		
Markku Pekkinen
Mauri Saastamoinen
Jorma Valta		
Pekka Viitasalo		

3NT
DBL
3NT
3NT
3NT
3NT
3♠
3♠
DBL
3NT

Pass
Pass
Pass
Pass
1NT
1NT
Pass
Pass
1NT
1NT

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
2♥
Pass

Pass
5♦
5♠
5♠
Pass
5♠
5♦
5♦
Pass
5♠

4NT
4NT
4NT
4NT
4♠
4NT
Pass
6NT
4NT
4♠

3NT
3NT
3NT
4♣
4♠		
3NT
4♣
4♣
4♠
4♣		

Paneelin enemmistö 3NT Pass Pass 5♠
Lukijoiden suosikki 3NT 1NT 2♥ 5♠
				

VUOSIKILPAILUN
KÄRKI

LUKIJAKILPAILUN 2/14
PARHAAT
Björn-Olof Lindholm
Jyrki Hakala		
Aimo Salmi		
Harry von Haartman
Timo Järvi		
Markku Lainevirta
Aleksi Aalto		
Jorma Isaksson		
Pasi Kattilakoski		
Mauri Laasonen		
Mauri Maunula		
Tatu Sammalisto		
Juha Hämäläinen		
Jukka Aalto		
Pekka Ranta		
Kalevi Paavola		
Matti Rosen		

52
49
48
46
46
46
45
44
41
41
41
41
40
39
39
38
38

4NT 3NT/4♣ 		
4NT 4♣			

Markku Lainevirta
Harry von Haartman
Björn-Olof Lindholm
Jyrki Hakala		
Timo Järvi 		
Kalevi Paavola		
Pekka Ranta		
Juha Hämäläinen		
Aimo Salmi
Mauri Äyräväinen
Pasi Kattilakoski		
Jorma Isaksson 		
Paula Nurmi		
Matti Rosen		
Mauri Laasonen 		
Mauri Maunula		
Elias Rinne		
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91
90
90
88
88
88
88
87
87
81
80
78
75
75
72
69
62
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SM-joukkuefinaali
2014
Kauko Koistinen

				

Tämänvuotiseen joukkuefinaaliin oli selviytynyt karsintojen kautta seuraavat kahdeksan joukkuetta:
1. SAVO
Janne Seppälä, Pekka Söderlin, Markku Seppänen, Martti Seppänen, Jari Bäckström
2. VASA BK
Bill Korsman, Reko Märsylä, Kaj-Ole Gästgivar,
Kenneth Grannas, Sanna Kitti, Milko Nuutila
3. TOIVONEN
Martin Arle, Mikko Toivonen,
Seppo Niemi, Johan Linden,
Jouko Paganus, Christer Englund
4. HUISPAUS
Marianna Kultalahti, Martti Meronen,
Kirsi Virtanen, Anni Mäkelä, Taru Suppula
5. POJAT
Jari Böling, Jyrki Lahtonen,
Pasi Lehmus, Asko Suoranta,
Timo Linnossuo, Kurt-Erik Häggblom
6. VILTTIKETJU
Osmo Parviainen, Risto Nokka, Tatu Heikkinen, Hannu Ojanen, Olli Perkiö, Lasse Utter
7. FAGERLUND
Vesa Fagerlund, Arttu Karhulahti,
Timo Halttunen, Kari Noponen,
Hulda Ahonen, Pia Erkkilä
8. KOISTINEN
Kauko Koistinen, Clas Nyberg,
Osmo Kiema, Jouni Juuri-Oja,
Mika Salomaa, Pekka Viitasalo
KIERROS 1
KOISTINEN - SAVO
FAGERLUND - VASA BK
VILTTIKETJU - TOIVONEN
HUISPAUS - POJAT

IMP
84-16
6-21
78-21
48-30

VP
19.50/-0.50
6.39/13.61
19.25/0.75
13.70/5.30

Kahdessa ottelussa jaettiin vain 19 ottelupistettä. Syynä tähän oli hitaan pelin
aiheuttamat puolen ottelupisteen rangaistukset. BBO-raamassa Vilttiketju ottaa
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murskaavan voiton toisesta vahvasta ennakkosuosikista, Toivosesta. Ensimmäisen puoliajan viimeisessä jaossa Osmo
Parviainen pääsee esittämään näyttävän
pelinviennin.
JAKO 10 ♠ A9862
S/♥ QJ6		
		
♦4
		
♣ 10873
♠ J		
♠ Q10754
♥ K82		 W N E ♥ 109743
♦ KQJ732
♦6
S
♣ J62		
♣ A5
		
♠ K3
		
♥ A5
		
♦ A10985
		
♣ KQ94
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Arle
ParviainenLinden Nokka
					1♦
pass
1♠
pass		2♣
pass
3♣
pass		3♥
pass
3NT
pass		pass
DBL
pass
pass
pass
Martin Arlen kahdennus on ymmärrettävä ratkaisu. Vastustajat ovat inviittisarjassa ja Martin tietää vastustajien päävärien
istuvan todella huonosti.
Johan Linden aloitti ruudulla ja länsi
voitti ensimmäisen tikin sotamiehellä.
Ristikäännön Johan voitti ässällä jatkaen
herttaa Martinin kuninkaalle ja seuraavaksi pöytä oli kiinni herttaässällä. Osmo otti
ristitikkinsä, tuli käteen pataässällä ja pelasi herttarouvan. Tilanne oli muodostunut
seuraavaksi:
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♠ 9862
		
♥ -		
		
♦		
♣♠ -		
♠ Q107
♥ -		 N
♥ 10
♦ KQ73		 W S E ♦ ♣ -		
♣		
♠K
		
♥		
♦ A109
		
♣Osmo jatkoi pataa kuninkaalle ja pelasi
pöydästä pienen ruudun. Pöydän A10kombinaatio otti kaksi viimeistä tikkiä,
NS +550 ja 11 IMP:tä  Vilttiketjulle, kun
vastinpöydässä tyydyttiin rauhalliseen
kahteen pataan tasan kotiin.
Sangitäyspeli oli mennyt kotiin kahdessa muussakin pöydässä, mutta etelän ollessa pelinviejänä. Kun ruutukuningas sai
pitää ensimmäisen tikin, lännen pelaajat
jatkoivat isolla ruudulla kohtalokkain seurauksin. Pelinviejä kasvatti tämän jälkeen
itselleen kolme ruututikkiä ja kysymys oli
enää ylitikkien lukumäärästä.

Clas Nyberg

KIERROS 2
VASA BK - KOISTINEN
SAVO - TOIVONEN
FAGERLUND - HUISPAUS
POJAT - VILTTIKETJU

IMP
33-52
7-41
38-42
28-44

VP
5.61/14.39
2.70/16.30
8.92/11.08
6.19/13.81

Yksi kisan ennakkosuosikeista, Fagerlund, ottaa jo toisen perättäisen tappionsa. Vastaavasti joukkue Huispaus yllättää
positiivisesti ottamalla jo toisen voittonsa. Clas Nyberg kurittaa kotikaupunkinsa
joukkuetta pelaamalla kotiin kireän slammin.
JAKO 37 ♠ QJ72
N/N-S
♥ Q10		
		
♦ 873
		
♣ Q973
♠ A83		
♠ 10964
N
♥ AJ7		 W E ♥ K9864
♦ QJ6		 S
♦ AK
♣ AK82		
♣ 64
		
♠ K5
		
♥ 532
		
♦ 109542
		
♣ J105
Länsi

Koistinen
		
2♦
4♠
6♥

Pohjoinen

Korsman
pass
pass
pass
pass

Itä

Etelä

Nyberg Märsylä
1♥		pass
4♥		pass
5♦		pass
pass		pass

Yksi hertta kertoi 8-11 ap ja vähintään
neljä korttia herttaa. Kaksi ruutua lupasi
kolmen kortin tuen ja 12+ap:tä. Loppuja
tarjouksia voidaan luonnehtia ylioptimistisiksi. Reko Märsylä valitsi epäonnekseen valttilähdön, minkä jälkeen Clasilla
oli helppo tehtävä pudottaa pohjoisen rouvadubbelton. Valtinpoiston jälkeen Clas
otti ruutukuvansa ja vielä yhden valttikierroksen, joille pohjoisen sakaukset olivat
ruutu ja pata. Kun pöytä pelattiin kiinni
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ristiässällä, oli tilanne seuraava:
		
♠ QJ7
		
♥ -		
		
♦		
♣ Q97
♠ A8		
♠ 10964
N
♥ -		 W E ♥ 9
♦ Q		 S
♦♣ K82		
♣6
		
♠ K5
		
♥		
♦ 109
		
♣ J10
Kun pöydästä pelattiin viimeinen ruutu, Bill Korsman ei olisi halunnut luopua
mistään kortista. Jos hän sakaisi ristin, varastaisi Clas ristivärin vahvaksi. Bill sakasi padan, mutta tämän jälkeen Clas pelasi
pataässän, minkä jälkeen puolustukselle
kuului vain yksi patatikki. Kun vaasalaiset tyytyivät vastinpöydässä täyspeliin,
Koistisen joukkueelle + 11 IMP. Jos Reko
olisi valinnut patalähdön, slammissa ei
olisi ollut mitään kotipelimahdollisuuksia
ja ottelu olisi päätynyt vaasalaisten niukkaan voittoon.

Sanna Kitti ja Jari Bäckström
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KIERROS 3
KOISTINEN - TOIVONEN
VASA BK - HUISPAUS
SAVO - POJAT
VILTTIKETJU - FAGERLUND

IMP
26-34
13-54
32-89
18-40

VP
7.93/12.07
2.32/17.68
0.25/19.25
5.06/14.94

Kun kärkijoukkueet häviävät ottelunsa,
Huispaus nousee sarjataulukon kärkeen!
Joukkue Savo ottaa kolmannen perättäisen
puolen ottelupisteen rankaisun hitaasta pelistä. Jari Bäckström pienentää savolaisten
tappionumeroita turkulaisia vastaan kauniilla kolmen sangin pelinviennillään.
JAKO 14 ♠ 105
E/♥ J52		
		
♦ AJ96
		
♣ J865
♠ KJ43		
♠ Q9
N
♥ A		
♥ K76
W
E
♦ K10543
♦ Q872
S
♣ Q104		
♣ AK93
		
♠ A8762
		
♥ Q109843
		
♦		
♣ 72
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Söderlin Böling Bäckström Lahtonen
			
1NT
2♣
DBL
2♥
pass
pass
3♥
pass
3NT
pass
pass
pass		
Avaus lupasi 15-17 ap:tä, mutta ilmeisesti hyvien välikorttien houkuttelemana
Jari päätti pitää kättään sangiavauksen
arvoisena. Kaksi ristiä lupasi molemmat
ylävärit, kahdennus kertoi voimaa ja kolme herttaa pyysi partneria tekemään jotain
järkevää. Jyrki Lahtonen aloitti pienellä
hertalla ja huolimatta tuplapidosta lähtövärissä yhdeksän tikin tekeminen ei vaikuttanut yksinkertaiselta tehtävältä. Jari
voitti tikin herttaässällä ja jatkoi ristikym-
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Kärkiottelussa Koistinen ottaa selvän
voiton Huispauksesta ja näin puolustavat
mestarit saavat pesäeron muihin nähden
sunnuntaipäivään siirryttäessä.
Toisella puoliajalla Anni Mäkelä joutui
mielenkiintoisen puolustustehtävän eteen.

Jari Böling
pillä sotamiehelle ja ässälle. Jos pohjoinen
ei olisi peittänyt ristikymppiä, Jari ottaisi
silti ässän, mutta maskaisi tarjoussarjan
perusteella myöhemmin ristisotamiehen.
Kun Jari jatkoi seuraavaksi kädestään patayhdeksiköllä, joutui etelä pahan paikan
eteen. Jos hän ottaisi tikin ässällä, saisi pelinviejä kolme patatikkiä, mitkä riittäisivät kotipeliin. Lahtonen pelasikin pienen,
mutta pöytä voitti tikin ja seuraavaksi Jari
jatkoi pienellä ruudulla pöydästä, jolloin
pohjoinen joutui samanlaisen dilemman
eteen. Jos hän ottaisi ässällä tikin, saisi
pelinviejä kaksi ruututikkiä, mikä yhden
padan, kahden hertan ja neljän ristin lisäksi merkitsisi yhdeksää tikkiä. Böling tunnustikin pienellä ruudulla, Jari voitti rouvalla tikin, minkä jälkeen olikin taas aika
vaihtaa pataan. Kun puolustus oli joutunut
antamaan pelinviejälle yhden ruututikin,
riitti kaksi patatikkiä varmistamaan kotipelin.
KIERROS 4
HUISPAUS - KOISTINEN
TOIVONEN - POJAT
VASA BK - VILTTIKETJU
FAGERLUND - SAVO

IMP
28-66
63-43
43-64
49-39

JAKO 39 ♠ 7
S/ALL ♥ K10865		
		
♦ AJ932
		
♣ A10
			
♠ AQ8543
N
			 W E ♥ AJ
			 S
♦5
			
♣ J987
		
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Koistinen Mäkelä Nyberg Virtanen
				
pass
pass
1♥
1♠
2♥
3♣
4♥
4♠
DBL
pass
pass
5♣
pass
pass
DBL
pass
pass
pass
Pelinviejän kädestä tiedetään vain sen
verran, että hänellä ei ole epätasaista 8-11
ap:n kättä, koska tällä hän olisi avannut
kahdella ristillä. Anni aloitti pataseiskalla,
kolmonen yhdeksikkö ja kuningas. Toiseen tikkiin pelinviejä pelaa ristikakkosen. Mikä olisi oma suunnitelmasi?

VP
2.68/17.32
14.58/5.42
5.24/14.76
12.53/7.47
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Anni Mäkelä
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Kaksi puolustustikkiä on näkyvissä,
mutta mistä pietittävä kolmas? Jos kerran lännellä on tasainen käsi, niin hänellä
pitäisi olla viisi korttia ristiä ja patakuningasdubbelton. Jos lännellä on KQxxx
ristiä, niin hyvät neuvot ovat kalliita. Jos
pohjoinen pelaa pienen ristin ensimmäiseen valttikierrokseen, pöydän sotamies
voittaa tikin ja seuraa toinen valttikierros.
Nyt herttakääntö tulee auttamatta myöhässä. Pelinviejä ottaa ässän ja varastaa
padan vahvaksi. Pöytään päästään valtilla
ja pelinviejä saa sakattua kaikki herttansa
padoille. Realistisia pietimahdollisuuksia
onkin vain kaksi. Joko etelällä on yksi
valttitikki, tai sitten hänellä pitää olla ruutukuningas. Koistisen joukkueen onneksi
Anni päätyi yrittämään jälkimmäistä vaihtoehtoa ottamalla valttiässän ja jatkamalla
pienellä ruudulla, mikä ei ollut tällä kertaa
oikein, kun koko jako oli:
JAKO 39 ♠ 7
S/ALL ♥ K10865		
		
♦ AJ932
		
♣ A10
♠ K2		
♠ AQ8543
♥ Q73		 W N E ♥ AJ
♦ K106		 S
♦5
♣ Q6432		
♣ J987
		
♠ J1096
		
♥ 942
		
♦ Q874
		
♣ K5

KIERROS 5
KOISTINEN - POJAT
HUISPAUS - VILTTIKETJU
TOIVONEN - FAGERLUND
SAVO - VASA BK

IMP
71-12
38-39
34-26
43-43

VP
19.41/0.59
9.72/10.28
12.07/7.93
10/10

Puolustavat mestarit lisäävät johtoaan
jo ratkaisevan tuntuisesti. Huispaus säilyttää mitalitoiveensa häviämällä yhdellä
IMP:llä Vilttiketjulle. Fagerlund menettää
teoreettisenkin mahdollisuuden mestaruuteen häviämällä tärkeän ottelun Toivosta
vastaan.
Seuraavassa jaossa rohkea tarjoaminen
palkittiin, kun kuusi pataa oli pelattavissa kotiin ylävärimaskien käydessä. Jouni
Juuri-Oja ja Osmo Kiema eivät tarjonneet
rohkeasti, vaan hyvin löytäessään paremman slammin.
JAKO 6 ♠ Q52
E/E-W ♥ 105		
		
♦ A765
		
♣ 7654
♠ K9		
♠ AJ8763
♥ A3		 N
♥ QJ4
♦ KJ109		 W E ♦ Q
S
♣ AKQ103
♣ J82
		
♠ 104
		
♥ K98762
		
♦ 8432
		
♣9

Tämän jälkeen pelinviejä menetti vain
kaksi valttitikkiä, EW +750. Vaikea puolustustilanne, johon ei löydy ratkaisua
etelän pelaaman ensimmäisen patakortin
koosta. Kun vastinpöydässä pelattiin rauhallisempaa kolmea pataa yhteen pietiin,
voitti joukkue Koistinen 13 IMP:tä
Jyrki Lahtonen ja Jouni Juuri-Oja
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Länsi

Pohjoinen

Juuri-Oja Lahtonen
			
1♣
pass
2♦
pass
3NT
pass
4♦
pass
4NT
pass
6♣
pass

Itä

Kiema
pass
1♠
2♥
4♣
4♠
5♦
pass

Etelä

Böling
pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Oskulta hyvä ratkaisu olla avaamatta,
jolloin oikea valtti löytyi. Kaksi herttaa
oli neljännen värin vaatimus, kolme sangia kertoi lisäarvoja, neljä ristiä sopi valtin, mitä seurasi kaksi kontrollitarjousta ja
RKCB. Kuusi ristiä oli oikeassa kädessä,
jolloin Jouni pääsi sakaamaan pöydän hertat käden ruuduille. Herttavarkaus pöytään
oli pelinviejän kahdestoista tikki.
BBO-raamassa molemmissa pöydissä
idän pelaajat avasivat tarjoussarjan ja 6-2
patavaltti löytyi nopeasti. RKCB-sarjassa
lännen pelaajat saivat tietää yhden ässän
ja valttirouvan puuttuvan, minkä jälkeen
kumpikin pöytä pysähtyi viiteen pataan.
Toisella puoliajalla eräs slammijako aiheutti kiivasta keskustelua siitä, mikä olisi
paras pelinvientilinja.
♠ AKJ1042
♠ 65
♥ K7		
♥ AQ4
N
♦ AKQ		 W E ♦ 9632
S
♣ J3		
♣ KQ87
		
Olet päätynyt pelaamaan lännen korteista kuutta pataa. Kyllä, RKCB-sarja on
ilmeisesti pettänyt, kun yksi ässä ja valttirouva puuttuvat. Saat kuitenkin hengähdysaikaa, kun pohjoinen aloittaa pienellä
hertalla. Mikä olisi oma pelilinjasi?
Jos pataa maskataan, onko oikein ottaa
ensin yksi korkea patakierros siltä varalta, että pohjoisella on rouvasingelton? Ei,
koska tällöin et pysty maskaamaan eteläl-

tä rouva neljättä. Ja pikkusingelton pohjoisella on neljä kertaa todennäköisempi
kuin rouvasingelton. Mutta pitääkö pataa
maskata ollenkaan? Olisiko parempi yritys ottaa kaksi korkeaa patakierrosta ja
sitten yrittää sakata kaksi ristiä pöydän
punaisille korteille? Ainakin tällä kertaa
patamaski oli pietiin johtava linja kun
koko jako oli:
JAKO 15 ♠ Q93
S/N-S
♥ 10632		
		
♦ 1074
		
♣ 962
♠ AKJ1042
♠ 65
♥ K7		
♥ AQ4
N
♦ AKQ		 W E ♦ 9632
S
♣ J3		
♣ KQ87
		
♠ 87
		
♥ J985
		
♦ J85
		
♣ A1054
Vaikea sanoa, kumpi on periaatteessa
parempi linja. Prosenttinikkarit laskekoot
tarkat todennäköisyydet!
Jakoa hieman muuttamalla päästään tehtäväkirjoissa usein esiintyvään ideaan.
♠ AK8742
♥ K7		 N
♦ AK9		 W
♣ J3		 S

E

♠ 65
♥ AQ4
♦ QJ32
♣ KQ87

Olet päätynyt kuuteen pataan, mikä on
tietenkin erittäin huono sitoumus. Onneksi pohjoinen aloittaa kuitenkin hertalla ja
sinulla on vielä mahdollisuutesi. Voitat
ensimmäisen tikin herttakuninkaalla ja
kumpikin puolustaja tunnustaa kahteen
korkeaan patakierrokseen. Entä seuraavaksi?
Ristimenevät pitäisi päästä sakaamaan
pöydän punaisille korteille ja luontevalta
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tuntuisi pelata ensin lyhempää punaista
väriä, herttaa. Pelkonahan tässä tilanteessa on se, että puolustus varastaa viimeisellä valtilla liian aikaisin ja ottaa pietin ristiässällä. Oikein on kuitenkin pelata ensin
kolme kierrosta ruutua. Jos puolustus varastaa, sitoumus ei ollut pelattavissa koskaan kotiin. Jos ruutuväri on 3-3, pelataan
seuraavaksi kolme herttakierrosta ja vasta
sitten kolmstoista ruutu. Mutta jos ruutu
olikin 4-2 eikä puolustus pysty varastamaan kolmatta kierrosta, pelataan vielä
neljäs ruutukierros ja vasta sitten kolme
herttakierrosta. Näin sitoumus menee kotiin, jos toisella puolustajalla on jakatuma
3-2-4-4.
KIERROS 6
VILTTIKETJU - KOISTINEN
POJAT - FAGERLUND
HUISPAUS - SAVO
VASA BK - TOIVONEN

IMP
28-29
24-47
57-58
10-52

VP
9.72/10.28
4.89/15.11
9.72/10.28
2.21/17.79

Kun ensimmäinen puoliaika on pelattu, näyttää mestaruus jo ratkenneen, kun
BBO-raamassa Koistinen johtaa Vilttiketjua vastaan 12 IMP:llä. Tilanne olisi ollut
toisenlainen, jos Lasse Utter olisi päättänyt ”luoda differenssiä” seuraavassa jaossa.

Tatu Heikkinen
JAKO 29 ♠ J10986
N/ALL ♥ 98762		
		
♦ A107
		
♣♠ A4		
♠ KQ53
N
♥ K105		 W E ♥ QJ
S
♦ K8		
♦ Q6542
♣ KQ8764
♣ 93
		
♠ 72
		
♥ A43
		
♦ J93
		
♣ AJ1052
Länsi

Pohjoinen

Heikkinen Koistinen
		
pass
1NT
pass
RDBL
pass
3NT
pass

Lasse Utter ja Martti Meronen
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Itä

Utter
pass
2♣
3♣
pass

Etelä

Nyberg
pass
DBL
pass
pass

Clasin lähtökorttikahdennus kahteen ristiin oli käydä kalliiksi, kun Tatu Heikkinen pääsi kertomaan hyvästä ristiväristään
vastakahdennuksella. Sangiavauksessa ei
yleensä kuitenkaan ole kuutta korttia ristiä,
joten Lasse pitkän aikalisän jälkeen päätti
kysyä ylävärejä uudelleen ja pari päätyi
kolmeen sangiin. Huonojen yhteyksien
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vuoksi pelinviejän oli kuitenkin tyytyminen kahdeksaan tikkiin. Vastinpöydässä
ristitarjous kahdennettiin ilmaisuna.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Viitasalo ParviainenSalomaa Nokka
		
pass
1♦
pass
2♣
DBL
pass
pass
pass
Mika Salomaan avaus lupasi 9-14 ap:tä
ja Osmo Parviaisen kahdennus kertoi
ylävärejä. Pekka Viitasalolla oli helppo
työ ottaa yhdeksän tikkiä, EW +380. Jos
Lasse olisi päättänyt passata kahteen vastakahdennettuun ristiin ja Tatu olisi pelannut tämän sitoumuksen ylitikillä kotiin,
olisi Vilttiketju voittanut jaossa 12 IMP:tä,
kun nyt Koistisen joukkueelle kirjattiin 10
IMP:tä. Viimeiselle kierroksella tultaessa
tilanne olisi ollut paljon jännittävämpi...
KIERROS 7
KOISTINEN - FAGERLUND
VILTTIKETJU - SAVO
POJAT - VASA BK
TOIVONEN - HUISPAUS

IMP
44-39
43-23
38-65
55-24

VP
11.34/8.66
14.58/5.42
4.23/15.77
16.38/3.62

Joukkue Koistinen onnistuu uusimaan
mestaruutensa melko selvällä erolla muihin nähden, mutta taistelu hopeamitaleista
on paljon tiukempi. Vilttiketju ja Toivonen voittavat molemmat viimeisen ottelunsa, Toivonen suurinumeroisemmin ja
näin Vilttiketjun on tyytyminen kolmanteen sijaan.
Myös viimeiselle kierrokselle riitti mielenkiintoisia slammijakoja
JAKO 14 ♠ 43
E/♥ 1042		
		
♦ 73
		
♣ AKJ532
♠ J10652		
♠ Q8
N
♥ Q		 W E ♥ 863
♦ KQ108		
♦ J6542
S
♣ 964		
♣ Q87
		
♠ AK97
		
♥ AKJ975
		
♦ A9
		
♣ 10
Kuusi herttaa on kohtuullisen hyvä sitoumus ja siihen olikin päästy neljässä

Clas Nyberg, Asko Suoranta, Kati Sandström, Kauko Koistinen ja Pasi Lehmus
BRIDGELEHTI 2/14
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pöydässä. Ruutulähdön jälkeen pelinviejällä on kaksi vaihtoehtoista pelilinjaa.
Hän voi joko yrittää varastaa patameneviään pöydän lyhyeen valttiin tai kasvattaa
pöydän ristiväri varastamalla vahvaksi.
Ristivärin kasvattamisessa on vain yksi
ongelma, miten päästä pöytään hakemaan
kasvaneet ristitikit. Pelasin itse sitoumusta
pohjoisen kädestä ja ruutulähdön jälkeen
päätin ottaa yhden korkean valttikierroksen. Kun rouva putosi, pelasin seuraavaksi kolme ristikierrosta ja kun tämä väri oli
tasan, pystyin vaatimaan loputkin tikit.
Tällä kertaa patavarkauksien ottaminen
pöytään johtaa myös kotipeliin. Ruutulähtö ässällä, ruutumenevä pois ristille
ja patavarkaus pöytään. Itä varastaa yli,
mutta pelinviejä ottaa myöhemmin yhden
korkean valttikierroksen ja varastaa toisen
padan kympillä pöytään.
LOPPUTULOKSET
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
100
Pekka Viitasalo - Mika Salomaa
Jouni Juuri-Oja - Osmo Kiema
2 Mikko Toivonen - Seppo Niemi
89
Martin Arle - Johan Lindén
Jouko Paganus - Christer Englund
3 Osmo Parviainen - Risto Nokka
87
Tatu Heikkinen - Lasse Utter
Hannu Ojanen - Olli Perkiö
4 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti 74
Kari Noponen - Timo Halttunen
Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
5 Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä
68
Marianna Kultalahti - Martti Meronen
Taru Suppula
6 Bill Korsman - Reko Märsylä
54
Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas
Sanna Kitti - Milko Nuutila
7 Jari Böling - Jyrki Lahtonen
45
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom
8 Janne Seppälä - Jari Bäckström
35
Markku Seppänen - Martti Seppänen
Pekka Söderlin
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Kultaa: Joukkue Koistinen

12.00
8.00
5.50

Hopeaa: Joukkue Toivonen

3.50
2.50
1.30
0.50
0.80
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Pronssia: Joukkue Vilttiketju

Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				
S/E-W
		
		
		

W

		
		
		
		
Länsi

puolustuksen ruutuvärin ottamalla ässän
heti ensimmäisellä kierroksella. Jos lähtijällä on viisi ruutua, niin idällä on värissä
kuvadubbelton. Eihän länsi lähtisi pienellä ruudulla, jos hänellä olisi KQJxx? Jos
taas puolustuksen ruutuväri on 4-3, ei ole
merkitystä, millä kierroksella otat ässän.
Voitat siis ensimmäisen tikin ruutuässällä.
Mitä seuraavaksi?

♠ QJ102
♥ J62		
♦ A9
♣ KQ63
N
S

E

♠ K7
♥ AQ4
♦ 10652
♣ A852
Pohjoinen

Itä

				
pass
1♠
pass
pass
3NT
pass
pass

Etelä

1♣
1NT
pass

Länsi aloittaa ruutunelosella. Mitkä ovat
ensivaikutelmat?
Sitoumus piti saada pohjoisen käteen. Jos
itä lähtisi ruutua, olisi pelinviejällä luultavimmin tuplapito värissä. Lännen ruutulähdön jälkeen puolustus uhkaa kasvattaa
värinsä antamalla pelinviejälle vain yhden
tikin värissä. Sitoumus vaikuttaa kuitenkin
melko hyvältä ja pelinviejä useimmiten
onnistuu kasvattamaan itselleen yhdeksän
tikkiä, kunhan vain puolustus ei sitä ennen
ota viittä tikkiä. Minkä kortin pelaat pöydästä ensimmäiseen tikkiin?
Ensisilmäykseltä vaikuttaisi normaalilta
pelata lähtöön yhdeksikkö ja ottaa vasta
toinen tikki ässällä. Näin puolustuksen yhteydet katkeaisivat, jos väri on jakautunut
5-2. Tämä on kuitenkin harhaa. Jos väri on
todella 5-2 jakautunut, pelinviejä blokeroi

Ennen kuin määräät pöydästä patakakkosta, mietitäänpä tilanne vielä tarkemmin. Jos puolustuksen ristiväri on 3-2, niin
pelinviejä saa neljä tikkiä värissä. Tällöin
kolme patatikkiä riittää kotipeliin. Pelinviejä kasvattaa patavärin ja pääsee ristillä pöytään ottamaan yhdeksän tikkiään.
Puolustus ei voi saada neljää ruututikkiä,
koska lähtöväri on blokissa. Mutta entäpä
jos risti onkin 4-1 vinossa? Siinä tapauksessa kolme patatikkiä ei riitä kotipeliin ja
pelinviejän pitää kasvattaa yhdeksäs tikki
hertasta. Miten suunnittelet pelinviennin?
Pelinviejän pitää ensin testata ristiväri
ässällä ja kuninkaalla. Jos väri on 3-2, hän
jatkaa pataa kuninkaalle ja saa yhdeksän
tikkiä. Jos taas toisella puolustajalla on
neljä ristiä, niin pelinviejän pitää kasvattaa tikkejä molemmista yläväreistä. Ja
siinä tapauksessa hänen pitää pelata ensin
sitä yläväriä, missä vaarallisen vastustajan
mahdollinen yhteyskortti voi olla. Jos pataässä ja herttakuningas ovat molemmat
lännellä, sitoumus päätyy aina pietiin, jos
lähtijällä on myös viiden kortin ruutu. Jos
taas herttakuningas on idällä, ei ole merkitystä, missä järjestyksessä pelinviejä
kasvattaa tikkejä yläväreistä. Mutta tähän
jakoon pelinviejän on syytä varautua:

BRIDGELEHTI 2/14

33

		
♠ QJ102
		
♥ J62		
		
♦ A9
		
♣ KQ63
♠ 9654		
♠ A83
♥ K103		 W N E ♥ 9875
♦ KJ874		 S
♦ Q3
♣ 7		
♣ J1094
		
♠ K7
		
♥ AQ4
		
♦ 10652
		
♣ A852
Kun toinen ristikierros paljastaa, että pelinviejä saa vain kolme tikkiä värissä, pelaa hän seuraavaksi herttaa rouvalle. Jos
maski onnistuu, jatkaa hän patakuninkaalla. Tällä kertaa länsi voittaa tikin herttakuninkaalla ja kasvattaa ruutuvärinsä, mutta
pelinviejän onneksi pataässä on idällä ja
sitoumus on tasan kotona.
Jaosta löytyy myös mielenkiintoa puolustuspelin suhteen. Oletetaan, että pelinviejä pelaa oikein ensimmäisessä tikissä
ja ottaa ässän, mutta sitten tekee virheen
ja pelaa pöydästä patakakkosen. Nyt idän
on oltava hereillä ja otettava ässällä heti
tikki. Yleisin poikkeus sääntöön ”toinen
käsi matalaa” on tilanne, missä puolustuspelaaja pelaa korkean kortin suojellakseen
partnerin kiinniottokortteja. Jos etelällä on
♠ 97 ♥ AKQ ♦ 10652 ♣ A852 ja itä pelaa
laiskasti pienen padan, niin sitoumus on
kotona kun länsi voittaa tikin kuninkaalla.
Toki länsi voisi paikata partnerinsa virheen
laistamalla yhdeksikön, jolloin pelinviejä
kuitenkin joutuisi tyytmään kahdeksaan
tikkiin. Kun aktuellissa jaossa itä pelaisi
pienen ensimmäiseen patakierrokseen,
saattaisi pelinviejä herätä saatuaan tikin
patakuninkaalla. Ei ole myöhäistä testata
ristiväriä ja ottaa sitten herttamaskia.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
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♠ J103
		
♥ KQ3		
		
♦ Q10
		
♣ AKQJ9
			
♠ 96
			 N
♥ A872
W
E
			 S
♦ K2
			
♣ 108765
		
Länsi

Pohjoinen

Itä

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

Etelä

1♠
2♦
3♦
4♦
5♣
6♠

Etelä on tarjouksillaan luvannut 5-5
pata-ruudun, ruutukontrollin, nolla tai
kolme avainkorttia sekä patarouvan ilman
sivukuninkaita. Partneri aloittaa herttasotamiehellä ja pöydästä pelataan kuningas.
Miltä puolustustilanne vaikuttaa?
Pelinviejällä on siis padassa AKQxx ja
ruudussa joko AJxxx tai Axxxx. Herttaan
ja ristiin hänelle jää korkeintaan kolme
korttia. Lähtö on syytä voittaa ässällä ja
pelinviejä tunnustaa nelosella, mutta mitä
seuraavaksi?
Ristejä on näkyvissä kaikkiaan kymmenen kappaletta. Olisiko hyvä idea yrittää
antaa varkaus partnerille?
Ei tietenkään. Kun kerran etelä tunnusti
ensimmäiseen herttakierrokseen, niin hänellä on korkeintaan kaksi ristiä, minkä
vuoksi lännellä ei voi olla renonssia. Mietitäänpä pelinviejän meneviä. Herttaässän
hän menetti, mustissa väreissä hänellä ei
ole meneviä, mutta ruudussa kylläkin.
Ristille hän pystyy sakaamaan aika mon-
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ta ruutumenevää ja jos hänellä on AJxxx
hän voi myös ottaa maskin värissä. Entäpä pelinviejän saatavissa olevat tikit?
Hän saa viisi patatikkiä, yhden hertan,
ainakin yhden ruudun ja neljä ristitikkiä.
Tämähän tekee vasta yksitoista. Ristivarkauden yrittäminen partnerille olisi
huono idea, koska tällöin pelinviejä saisi
viisi ristitikkiä ja helpon kotipelin. Ylävärikääntö olisi tässä tilanteessa passiivista
puolustamista, mutta onko tähän varaa?
Mitä tapahtuu, jos pelinviejällä on esim.
AKQxx xx AJxxx x ja palautat toiseen tikkiin herttaa? Pelinviejä ottaa tikin, poistaa
valtin ja pelaa korkeita ristejä aikomuksenaan sakata kaikki ruutumenevänsä. Kun
itä ei tunnusta kolmanteen kierrokseen,
tämä suunnitelma ei onnistukaan. Ainoana mahdollisuuten pelinviejä ottaa lopuksi ruutumaskin ja etelän onneksi kuningas
on oikein sijoittunut hänen kannaltaan.
Nyt varmaankin jo keksit mitä sinun pitää
kääntää toiseen tikkiin?
Ruutukakkonen on oikea kääntö toiseen
tikkiin! Luuletko pelinviejän maskaavan?
Miksi hän luottaisi 50% mahdollisuuteen
kun ristiväri tarjoaa paljon paremmat
mahdollisuudet? Hän ottaakin varmasti
ässällä tikin, poistaa valtin, testaa ristin ja
päätyy yhteen pietiin. Voiko ruutukääntö
olla vaarallinen? Entä jos pelinviejällä ei
ole ruutusotamiestä, vaan hänellä on vain
Axxxx? Tilanne ei muutu mihinkään. Kun
käännät pienen ruudun, pelinviejä ottaa
varmasti ässällä tikin ja yrittää sakata ruutumenevänsä risteille.
Tämänkaltainen puolustustilanne ei ole
kovin harvinainen. Pakotat pelinviejän tekemään päätöksen jossain värissä, ennen
kuin hän on ehtinyt testata onneaan jossain toisessa värissä. Koko jako:		
		

♠ J103
		
♥ KQ3		
		
♦ Q10
		
♣ AKQJ9
♠ 874		
♠ 96
♥ J1095		 N
♥ A872
W
E
♦ 8765		 S
♦ K2
♣ 42		
♣ 108765
		
♠ AKQ52
		
♥ 64
		
♦ AJ943
		
♣3
Tarkkaavainen lukija on jo huomannut,
että sitoumus on pelattavissa kotiin, vaikka itä kääntäisi pienen ruudun toiseen
tikkiin ja etelä voittaisi tikin ässällä. Jos
pelinviejä valtinpoiston jälkeen aloittaa
ristinpeluun, ei hän voi välttää tämän jälkeen yhden ruututikin menetystä. Mutta
ristin testaamisella ei saa olla liian kiire.
Huolellinen pelinviejä ottaa valtinpoiston
jälkeen herttarouvan ja varastaa hertan käteensä.
		
♠		
♥ -		
		
♦Q
		
♣ AKQJ9
♠ -		
♠N
♥ 10		W E ♥ ♦ 876		 S
♦K
♣ 42		
♣ 108765
		
♠5
		
♥		
♦ J943
		
♣3
Kun pelinviejä pelaa viimeisen valtin kädestään ja sakaa pöydästä ruuturouvan, on
itä kiristyksessä alavärien kanssa. Jos ruutusotamies olisi lännen kädessä, kiristys ei
tietenkään toimisi, koska olet sakaamassa
pöydän jälkeen.
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Kullervo kehaisee
Kaapoa
Juha Hämäläinen

				

Kerhopelaaja Kullervo Keskiverto pelasi pari-MP-kilpailua Kaapon kanssa. Heti
toisessa jaossa Kullervo joutui vikurin ratsun selkään. Suotuisissa vyöhykkeissään
itä passasi, K passasi, länsi avasi ristillä,
Kaapo kahdensi, itä vastakahdensi ja K
tarjosi herttansa. Kahden passin jälkeen
itä tarjosi padan ja taas kahden passin jälkeen pohjoisena istunut Kaapo kilvoitteli uhkarohkeasti kahdella hertalla, mikä
mykisti muut, vaikkakin länsi epäröi pari
sekuntia ennen passaamista.
		
♠ KQ87
		
♥ KQ83		
		
♦ A93
		
♣ 105
♠ 643		
♠ AJ92
N
♥ AJ10		
♥ 96
W
E
♦ J86		
♦ KQ54
S
♣ KQ64		
♣ 872
		
♠ 105
		
♥ 7542
		
♦ 1072
		
♣ AJ93
Länsi aloitti ruutukuutosella (kuva kolmannesta tai neljännestä tai MUD, tuskin
dubbelton, kun itä tarjosi vain pataa) ja
Kullervo määräsi pöydästä pienen, koska
kaikki käännöt näyttivät hänestä otollisemmilta kuin ruutujatko. Sitä hän ei kuitenkaan välttänyt, itä löi rouvan jälkeen
pikku ruudun lännen sotapojalle, mikä
vahvisti Kullervolle, että väri istui 4-3
ja laistaminen olisi vieläkin turvallista.
Tarpeellisuudesta K ei ollut muuten ihan
varma, mutta ajatus puolustajien uloslyöntikorttien rajoittamisesta tuntui melko
viisaalta, varsinkin hyvien vaihtoehtojen
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puutteessa. Länneltä tuli kolmas ja ilmeisen viimeinen ruutu ja pöytä oli kiinni.
Kun idällä vaikutti olevan ruudun ja
lännellä ristin kuninkaalliset kuvatukset,
niin yläväriykköset taitavat myös olla eri
käsissä, jos vastustajien tarjoaminen oli
vähänkin säädyllistä. Nyt pitäisi arvata,
kumpaa väriä pelata ensin, kohti pöytää
tietenkin. Taitaa olla silkka arvaus, vaikka rakastettu partneri näkee tietysti selvät
indikaatiot ässien sijaintiin. Sitäpä lienee
jälleen hauska kuunnella, kun muutenkin
tuntuu, että ollaan taas 50-90 -säännön
alaisena, eli kun on 50%:n mahdollisuus
arvata oikein, niin 90%:n todennäköisyydellä arvaa väärin.
Valttia pitäisi pelata kädestä kerran tai
kaksi, jos ässä on avaajalla. Ristin lisäksi käteen voi päästä vain patavarkaudella.
Toisaalta taas, jos avaajalla on pataässä ja
väriä lyö kädestä päin, pääsee ehkä heittämään kädestä ristin padalle, mikä olisi
hyvä, koska pöytään ei kärsi ottaa kahta
kuppia.
Koska valttia on kuitenkin pelattava jossain vaiheessa ja pataakin pitäisi pelata
kahdesti kohti pöytää, K päätti aloittaa
isolla valtilla pöydästä. Länsi otti ässän
ja jatkoi pataa kustille, jonka itä otti ässällä jatkaakseen ristiä. Yksi risti on väkisin menossa, joten K laistoi. Länsi otti
rouvalla ja käänsi pataa pöydän rouvalle. Kullervon toiveet kotipelistä olivat jo
menneet, mutta yksi pieti olisi varmasti
paljon parempi kuin kaksi, joten K yritti ottaa kolme kuppia mustissa väreissä.
Ensin olisi kai varminta ottaa vielä toinen
kiekko valttia.
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Molemmat tunnustivat, samoin ristiässälle ja kolmannelle ristille pöydän kupatessa. Sitten K kuppasi padan käteen, vaikka
olikin mahdollista, että länsi kuppaisi yli.
Mutta länsi tunnusti. Toiseksi viimeisessä
tikissä K pelasi ristinsä ja lännen tunnustaessa pöydän viimeinen valtti sai tikin,
pelinviejän seitsemännen.
- Vaikea arvaus neljännessä tikissä, käteen oli huonosti yhteyksiä.
- Arvaus? Tarkoitatko, että arvaisi, yrittääkö hyvää merkintää vai antaisko olla
vaan?
- Koeta nyt käyttäytyä. Mitä tietoa minulla oli ässien paikoista?
- Enhän minä sanonut, että piti olla. Ensiksikin voisit ottaa toisen ruudun ja lyödä
kolmannen. Puolustus saattaa hyvinkin
tehdä jotakin valaisevaa.
- En heillä tainnut olla mitään lamppuja
käsillä.
- Äläpäs viitsi viisastella. Kuuntele, ajattele ja yritä oppia. Ellei tietoa ole, yritä
hankkia. Jos nyt satuit laistamaan kaksi
ruutua, pane ristikymppi kiertämään ja
katso mitä tapahtuu.
- Ilmeisesti on luvassa jotakin mielenkiintoista?
- Länsi saa daamilla, ähisee hetken ja
lyö suurehkon patahakun, kustaa ja ässä ja
ristiä takaisin ässällesi. Nyt olet jo paljon
viisaampi. Herttaässä on tarjousten perusteella varmasti lännellä, ellei tämä ole lähtenyt ruutuhaarukasta.
- Totta tosiaan. Meneekö peli nyt kotiin?
- Eiköhän. Yksi pata, patakuppi, kolme
valttia, ruutu ja risti, seitsemän tikkiä,
mutta…
- Seitsemänhän minäkin sain. Kiitos vain
ystävällisistä sanoistasi!
- So-so, poika. Et malttanut kuunnella
loppuun. Ristikurkon voi maskata valttia
vastaan.
- Jaa. Mitenkäs yhteydet? Kaksi valt-

taamiseen, kolmas ristimaskiin ja neljäs
ristin nauttimiseen. Minusta kun näyttää,
että ristiässä ja yksi patakuppi ovat ainoat
tarjolla olevat yhteydet käteen, idällähän
vaikuttaa olevan neljä pataa ja lännellä
siis kolme.
- Ai jaa, taidat poika olla oikeassa. Ei onnistu ristin nostaminen. Nyt voit huviksesi
piirtää sen seinään.
- Ilo taitaa tosiaan olla kokonaan minun
puolellani.
- Ei, kyllä se on ihan mukavaa huomata
tekevänsä virheitä itsekin, kunhan ei joka
vuosi.
- Taas täällä tuoksahtaa. Mutta miten
olisi, jos malttaisit passata yhteen pataan?
Ei kai se voi mennä kovin sutjakasti, kun
ovat 4-3 -valtissa?
- Luovuttaa yhden tasolla, kun itsellä on
kahdeksan kortin valtti? Hiljattain tässä
kuvittelin sinun olevan jo alustavasti perillä parikilpailutaktiikoista. Sitä paitsi
patapeli menee heidän kannaltaan ihan
siedettävästi, ehkä kolme valttia ja kuppi
käteen, yksi hertta, kaksi ruutua ja risti,
näyttää kahdeksalta tikiltä. Kaksi herttaa
kannattaa, siis jos eivät keksi kahdentaa.
♠♥♦♣
Pari kierrosta myöhemmin itä-länsi vyöhykkeessä länsi avasi ristillä, Kaapo tarjosi väliin yhden padan ja itä kaksi herttaa.
Kullervo piteli seuraavia kortteja:
♠ K10842 ♥ 4 ♦ 87 ♣ A7632
ja ajatteli, että neljän padan jälkeen vastustajalla olisi tukalat paikat. Suotuisissa
vyöhykkeissä lasku ei voisi olla suuri ja
jopa kotipelitoiveita voinee elätellä.
Länsi passasi melko vikkelästi, samoin
Kaapo, mutta itä vetäisi varsin rivakasti laatikosta viiden ruudun nipun. Länsi korjasi viiteen herttaan ja itä kuuteen.
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Viidenkymmenen pinnan jako, K arveli.
Pelinviejä lienee varautunut patalähtöön,
joten kokeillaanpa ristiässää. Se ei tuonut
menestystä, vaan ylitikin, kun jako oli:
		
♠ AQJ76
		
♥ J9		
		
♦ J104
		
♣ J98
♠ 95		
♠2
N
♥ Q106		
♥ AK87532
W E
♦ Q92		
♦ AK653
S
♣ KQ1054
♣		
♠ K10842
		
♥4
		
♦ 87
		
♣ A7632
Kaapo ei sanonut mitään, mutta Kullervo tunsi tarvetta puolustautua:
- Eikö sellainen ohje ole esitetty, että lähdössä kannattaa usein yllättää pelinviejä?
- Kyllähän joku on tainnut sanoa niinkin.
Ei kai kukaan ole kuitenkaan kieltänyt
käyttämästä päätään? Epäilitkö, ettei minulla ole pataässää?
- Mistäpä minä tietäisin?
- Jos vastus on näyttänyt voimaa, vaikka
tässä nyt taisi näyttää jakoakin, ja sinullakin on jotakin siellä, niin minullehan ei jää
paljon. Silloin minulla on välitarjoukseeni
vahva väri. Kun itse katselet kuningasta,
voit kai arvata, missä ässä makaa.
- Ehkä joo, jos sen noin ajattelee.
- Oliko viisaampia ajattelutapoja tarjolla? Tarjoussarja viittaa pelinviejän renonssiin toisessa mustassa värissä, kun hän ei
kysynyt ässiä. Patalähtö ei ainakaan kasvata helposti mitään sakauksia.
- Voisihan sinulla silti olla ristireno.
- Haloo, onko ketään kotona? Minulla
olisi kahdennus käytettävissä ristilähdön
pyytämiseen.
- Ai niin. No mutta singelikin olisi nyt
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ollut hyvä.
- No joo, saahan sitä toivoa. Tässä oli
selviä viitteitä oikean lähdön suuntaan,
jos sattuu ajattelemaan oikeita asioita.
Aika usein alan miehet sattuvat. Puhumattakaan naisista, sanoi Ingmar Bergman.
♠♥♦♣
Pian Kullervo joutui taas kohtalaiseen
koettelemukseen. Kaapo avasi 1♣, Precision, 16+ap. Kullervon käsi oli
♠ A3 ♥ 42 ♦ K76 ♣ KJ9742
Vastaus 2♣ lupasi 5+ ristiä ja 8+ap. Kaapo ponkaisi kolmeen pataan, splinter, minimiavaus, mutta 4+k ristiä ja singeli tai
reno pata, ei 4+k herttaa. Sopii kuin hanska käteen, siihen vain neljä ruutua, lupaa
yleensä ässän tai kustin. Kaapolta 4♥ ja
Kullervolta pikku funtsi. Jos partnerilla
on kolme ässää, voi laskea 11 tikkiä patakupin turvin. Ruuturouva tai herttakustaa
tuo kahdennentoista, patakuningastahan
splinter ei saa sisältää. Pitää muistaa, että
splinter ilmoitti minimikäden, joten sivuarvoja eli ole paljon ja pitää jättää tilaa
myös mahdollisille hukka-arvoille, kuten
yleensä valttirouva 10 kortin valtissa. Jospa nyt vain kysyy ne ässät ja katsoo mihin
se riittää…
Kaapo tarjosi 5♣, nolla tai kolme ässää
viidestä ja Kullervo oli edelleen pinteessä,
vaikkei nolla kappaletta sopinutkaan Kaapon avaukseen. Jos yrittää valttirouvakyselyllä 5♦ päästä perille ylävärikuninkaista, voi saada ♣Q:n suhteen negatiivisen
6♣, jolloin herttakusti jää katveeseen. Sivukuninkaiden suhteen negatiivinen 5NT
ei myöskään juuri auta. Jos saa kovasti
positiivisen 5♥, saattaa vielä jäädä käsiin
kolmannen kierroksen ruutumenevä. Jos
taas tekee selvän seiskainviitin ja kysyy
kuninkaita 5NT:llä, pitäisi olla kohtalainen varmuus kotipelistä kuudessa sangis-
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sa herttakustaan avulla. Entä miten saisi
tiedon ruuturouvasta ja -pituudesta? Äh,
mahdotonta. Kuusi ristiä.
Kiitettyään vaisusti puupekan korteista,
pelattuaan kaksi kiekkoa valttia ja yhden
ruutua Kaapo levitti kolmetoista tikkiä
kädellään
♠ 9 ♥ A109 ♦ AQ542 ♣ AQ103
Hän katsoi totisena Kullervoa, joka näki
parhaaksi puolustautua.
- Eihän siinä ollut mitään toimivaa keinoa tutkia seiskaa.
- Eikö 5NT antaisi minulle pikku sysäyksen ja mahdollisuuden harkita asiaa?
- Mietinhän minä sitäkin, mutta mistä
otan 12 sangitikkiä, jos sinulla on ässiesi
lisäksi ♥K ja ♣Q? Toisaalta millä voimilla sinä etenisit, kun et tiedä kuudennesta
rististäni?
- Ole pessimisti, jos välttämättä haluat,
mutta älä sulje minun suutani tarpeettomasti.
Sitä paitsi, kun ajattelet tarjoussarjaa
neljään herttaan asti, näetkö sellaisen vaaran, että jäätäisiin viiteen ristiin neljällä
ässällä, jos tarjoaisit 4♠?
- Jos sinä tarjoat siihen 5♣, pitäisikö minun nostaa?
- Laske, mitä minulla voi olla. Herttaässäjekke tai -kustidaami, ruutuässä ja ristiässädaami tekevät vasta 15ap. On totta,
että herttaässä ja ruutudaami voivat puuttua, mutta todennäköisyys taitaa olla selvästi slammin puolella. Eli nosta, jos nyt
sattuisin tekemään 5♣. Näillä minimeillä:
♠ x ♥ Axx ♦ AQJxx ♣ AQxx
kysyn neljän patasi jälkeen ässät 4NT:lla
ja jatkan 5NT:lla varmistaakseni, ettei neljä ruutuasi perustunut singeliin. Kun saan
6♦, teen 7♣. Voit sitten harkita, onko 7NT
todennäköinen. Minusta näyttää, että on.
Ensiksikin, en ollut kiinnostunut herttakuninkaasta, sitähän olisin voinut vielä ky-

syä 6♥:lla, toiseksikin sinulla on kuudes
risti, josta ei ole vielä ollut puhetta.
- On se vain helppoa, kun osaa ajatella.
- Opin sauna autuas aina.
		

♠♥♦♣

Vähän myöhemmin Kullervo joutui tasapainottajan kenkiin, kun jako oli:
		
♠ J984
		
♥ A8732		
		
♦ 1064
		
♣4
♠ K32		
♠ 65
N
♥ K6		 W E ♥ QJ954
S
♦ 532		
♦ AK9
♣ AJ632		
♣ Q87
		
♠ AQ107
		
♥ 10
		
♦ QJ87
		
♣ K1095
Kullervo itänä ja etelä jakajana sarja kulki:
Länsi

Pohjoinen

Itä

				
pass
1♥
pass
pass
pass
?

Etelä

1♣
1♠

Tässä sitä taas pitäisi olla viisas, vastapuolella 15-23 pinnaa ja 7-8 kortin fitti ja
meikäläisillä enempi vastustajien värejä
kuin muita. Kuinkahan partneri ottaisi 2♥? Kuuden kortin värinä kai. Ei ole
kuuden kortin värinää eikä tässä kai voi
riskeerata 5-1 -valttiin joutumista. Vaihtoehdot ovat pas ja dubbelt. Dubbelt ilman
neljää korttia yhdessäkään todennäköisessä värissä partnerin tarjota! Ristiavausta
ei edes alertoitu lyhyeksi. Voi iilimatojen
ilkamat! Teet niin tai näin, turpiin tulee
joko Kaapon kritiikin tai huonon tuloksen
muodossa, luultavimmatusti molempien.
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Kullervon aavistukset eivät toteutuneet,
vaikka hän kahdensi ja Kaapo tarjosi
avausväriä. Peli meni nimittäin kotiin. Ainoa lievä kuhmu K&K:n riemussa oli, että
herttapeli olisi mennyt ainakin kahdessa,
mutta sen tarjoamisen Kaapo ymmärsi
mainita lähes mahdottomaksi. Onnellinen
Kullervo huokaisi salaa.
		

♠♥♦♣

Viimeisellä kierroksella vaaravyöhykkeessä Kullervo joutui harkitsemaan avaamista neljännessä kädessä kyseenalaisilla
arvoilla: ♠ 983 ♥ AQ1092 ♦ KJ762 ♣ Pelaamaanhan tänne on tultu eikä tässä
ole isoista rahoistakaan kysymys, varsinkaan kun kilvan kärki oli jo tavoittamattomissa. Eikun 1♥, vasemmalta 1♠, vastapäätä 2♣, oikealta 2♠. Kullervo ajatteli,
että neljännen käden avaajalla voi olla
tiettyä taktis-psykologista etua puolellaan,
joten hän tarjosi rohkeasti 3♦. Vasemmalta tuli pas, vastapäätä 3♥, mutta kolmannessa kädessä passannut OPV heräsi nyt
vyöhykkeiden turvin taistelemaan kolmella padalla. Kahdentaessaan K tiesi tarjoavansa yli korttiensa, mutta se oli vasta kolmas kerta tässä jaossa, joten menköön.
Kaapo lähti herttakuninkaalla, kuten
kunnon partnerin pitääkin. Jako oli:
		
♠ AK6
		
♥ 743		
		
♦ Q98
		
♣ J876
♠ 104		
♠ 983
N
♥ KJ		 W E ♥ AQ1092
S
♦ A43		
♦ KJ762
♣ Q109543
♣		
♠ QJ752
		
♥ 865
		
♦ 105
		
♣ AK2
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Pelattiin viiden kortin ylävärejä, joten
Kaapolla lienee dubbelton. Mitenkähän
saisi ristiä seuraavaksi? Pieni pyytää, joten kakkonen ei tässä toimisi Lavinthalina, vaan pyyntönä herttajatkolle. Iso
kieltää, mutta mitä partneri sitten jatkaisi?
Ruutua tietenkin, sitähän K oli tarjonnut.
Ei kelpaa. Mutta onhan kädessä kortti,
jonka pitäisi herättää tavallinen peluri
koomastakin, herttarouva. Kaapo katseli
sitä ilmeettömästi hetken ja löi herttanikkarin. Jopas on tiukassa se ristijatko. No,
annetaan nyt herttakakkosella Lavinthalia, jospa partneri heräisi. Kaapo vilkaisi
pöydälle heitettyjä kortteja laiskasti ja löi
- ruutua. Tässä jos olisi keskivertopelaaja, niin kuuluisi raskaita huokauksia, ehkä
hampaat kirskuen mutistuja kirouksia
ja korttia lyötäisiin pöytään kuin puolen
metrin varrella. Mutta Kullervo ei ollut
niitä miehiä. Vaikka pelinviejä pääsi vetämään valtin pois ja ottamaan seitsemän
tikkiään, hän tunnusteli värejä rauhallisesti ja viimeisen tikin jälkeen kysyi hymyillen partnerilta, olisiko ollut jokin laillinen
keino saada tämä lyömään ristiä. Kaapo
oli todella nukahtanut perusteellisesti ja
heräsi vasta nyt.
- No voi kärpänraato! Meillähän on hertassa kymmenen tikkiä ja puolustuksessa
kahdeksan, jos elän tässä todellisuudessa
enkä Höyhensaarilla. Sorry partneri, most
sorry!
- Kyllä minä ihmettelin, mutta joskushan se Homeroskin torkahtaa. Ei kerrota
kenellekään. Sitä paitsi sinähän pelasit
muuten lähes virheettömästi, mitä nyt post
mortemissa vähän lipsui…
- POIKA!		
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Flint, som inteMartin
var
helt flintskallig
Arle

				

		
♠ QJ63
		
♥ A87		
		
♦ AKQ82
		
♣2
♠ K1054		
♠8
♥ 1053		 W N E ♥ KQ62
♦ 943		 S
♦ J1065
♣ KJ8		
♣ 10974
		
♠ A972
		
♥ J94
		
♦7
		
♣ AQ653
Hjärteräss, tre gånger ruter med två hjärtersakningar, klöveräss, klöverstöld, hjärterstöld, klöverstöld och hjärterstöld ger
följande läge med Syd inne:
I senaste nummer (BL1/14 s.33) omnämndes britten Jeremy Flint och hans
förkärlek för stora cigarrer. Här följer nu  
mera fakta om Leeds’ mest kända bridgespelare genom tiderna. Efter barndom,
världskrig och skolgång blev det juridikstudier, som varken blev långvariga eller
inkomstbringande. I stället blev det robbertbridge och backgammon. Åtminstone
förstnämnda ledde till författarskap. Så
gott som alla engelska tidningar hade dagligen en bridgespalt. Flint skrev för The
Times.
Han var också i likhet med en f.d. finsk
mästare och landslagsspelare mycket
intresserad av hästkapplöpningar.
På tal om Flints författarskap har följande spel ur en av hans böcker fastnat i
minnet. Kontraktet är 6 spader och första
frågan som ställs är om och hur spelförare
Syd skall klara sig med hjärter ut?
		

		
♠ QJ
		
♥ -		
		
♦ 82
		
♣♠ K1054		
♠8
♥ -		 W N E ♥ K
♦ -		 S
♦J
♣ -		
♣ 10
		
♠ A9
		
♥		
♦		
♣ Q6
Syd spelar klöver och Väst kan inte få
mera än ett stick. Stjäl han lågt så stjäl
bordet över varefter Syd stjäl en ruter med
spaderäss och Väst tvingas till nesan att
stjäla under. När den sista klövern sedan
spelas kan Väst välja mellan att stjäla med
kungen eller tian. I vartdera fallet ger bordets spaderdam det tolfte sticket.
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Det blir inte bättre av att Väst i diagrammet ovan stjäl med spaderkung. Bordet
sakar ruter och vinner Västs spaderfortsättning varefter de två sista sticken tas
på korsstöld. Ovannämnda slutläge kan
uppnås med utspel i vilken som helst av
sidofärgerna. Med trumfhacka ut vinner
Syd med spadernian, spelar tre mål ruter
med två hjärtersak, hjärteräss, hjärterstöld, klöveräss, klöverstöld, hjärterstöld
och klöverstöld till följande läge:
		
♠Q
		
♥ -		
		
♦ 82
		
♣♠ K105		
♠♥ -		 N
♥K
♦ -		 W S E ♦ J
♣ -		
♣ 10
		
♠A
		
♥		
♦		
♣ Q6
Syd är inne på bordet och stjäl en ruter
med ässet. När det sedan kommer klöver
i nästsista sticket betyder det åter att spaderdam tar det tolfte sticket en passant.
Det verkar alltså som om 6 spader av
Syd alltid går hem. Föreslå ett lämpligt
vad med någon som gillar vadslagning.
När ni vunnit och fått pengarna föreslår
ni generöst ett nytt vad där motparten får
vara spelförare. När han antagit vadet och
satt sig på Syds plats spelar ni som Väst
ut spaderkung! Nu fungerar det inte längre
eftersom Syd inte mot slutet klarar av att
ta en tredje stöld på egen hand.
Efter att ni inkasserat vadet säger ni att
han skall få en chans till. Föreslå dubbel
insats och säg att han får välja om han vill
sitta i försvaret eller anfallet. Med största sannolikhet väljer han den här gången
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försvar och spelar glädjestrålande ut spaderkung. Glädjen varar blott en kort stund,
ty nu går Syd tillväga på följande sätt:
Spaderäss, ruteräss, ruterstöld med spadersjuan och hjärterknekt till Öst. Det är
egalt vad Öst vänder med, säg att det blir
klöver till ässet. Sedan följer hjärter till ässet, ruterkung med hjärtersak och hjärterstöld med spadernio. Spadertvåan till mask
med bordets sexa och uttrumfning betyder
att bordet är högt. Den här sista varianten var inte salig Flints verk utan Kauko
Koistinens. Snyggt! Kauko påpekar också
att Syd i fjärde sticket måste spela hjärterknekt och inte en lägre hjärter, ty i så
fall blir det Väst som vinner vadet om han
förstår att sätta i hjärtertio.
Av Flints internationella meriter var de
främsta EM-guld 1963 i Baden-Baden,
silver i olympiaden 1960 i Torino och
silver i VM (Bermuda Bowl) 1987 på Jamaica. Två år efter silvret på Jamaica dog
Flint i cancer endast 61 år gammal. Möjligen hade de tjocka cigarrerna något med
saken att göra.
Flint var också med i det skandalomsusade VM:et 1965 i Buenos Aires. Som
de flesta vet överskuggades detta VM av
Reese-Shapiros påstådda fingersignaler.
Hela historien har återgetts i 5 artiklar i
denna tidning (BL6/2003, 1-3/2004 samt
3/2005) Flint spelade några matcher med
Terence Reese i Buenos Aires och man
använde det nya budsystemet Little Major. Under den rättegång som fingersignalerna ledde till inkallades Flint som vittne. Två av hans vittnesmål fick publicitet:
Ungefär mitt i tävlingen spelade Flint en
halvlek med Reese. Flint påpekade då för
Reese att huvudtävlingsledaren och en annan hög herre övervakade spelet vid deras
bord. Reese lär ha svarat:”Gode Gud, gör
dom det? De måste vara intresserade av

BRIDGELEHTI 2/14

Little Major!” Eftersom Reese inte var
någon dumbom ansåg Flint att Reese efter att ha fått  veta att han var övervakad
och iakttagen knappast skulle ha fortsatt
i sju dagar med något oärligt. Dessutom
visste Flint berätta att Reese och Shapiro var allting annat än goda vänner och
inte ens hälsade på varandra. Flint ansåg
att dylik fiendskap inte kunde vara någon
bra grogrund för att fuska tillsammans i
ett VM.
Just när denna artikel skulle skickas till
chefredaktören kom nyheten om de ertappade tyska seniorvärldsmästarna. Det
råder inte något tvivel om att denna skandal kommer att figurera i bridgetidningar
världen över.

4drymartini soåmex
Jokin aika sitten kolme kerhon jäsentä
siirtyi lyhyen aikavälin sisällä ajasta ikuisuuteen. Nyt aivan hiljattain tuli kerhon
iäkkäimmän jäsenen, kultaisen vanhan
Frideborgin vuoro vaihtaa seurakuntaa.
Kerhon kilpailunjohtaja, alati kiireinen
Rauha Salmiwalli, ei tietenkään ehtinyt
tulla itse hautajaisiin, mutta pystyi irroittautumaan niin että myöhästyi vain puoli
tuntia muistotilaisuudesta.
Porttikäytävässä tuli vastaan toinen
kiireinen saman kerhon jäsen, joka oli
poistumaisillaan. Tavanomaisten tervehdysten jälkeen poislähdössä oleva huokaisi: ”Jaa-a, nyt sitten Frideborg pääsi
bridgeystäviensä luokse. Varmaan he
ilahtuivat kun hän tuli ja he saivat tehdä
paluuta peliin ja sen tarjoamiin haasteisiin”. Rauha nyökkäsi naama vakavana ja
vastasi:”Totta kai he ovat nyt kaikki neljä
onnellisia. Toivon vain, etteivät tarvitse
kilpailunjohtajaa vielä vähään aikaan!”

lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, JOKAAVAA1♦,
KAIKKI VAARASSA, IMP.
♠K
♥ A J 10 7 4
♦543
♣A653
		
2. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠8
♥AKJ92
♦ 10
♣AK9763
		
3. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AK52
♥ A K J 10 8
♦42
♣AK
		
4. JAKAJA ETELÄ,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠6
♥6
♦KQ97432
♣AQ82
			
5. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ 10 8 6
♥A632
♦KQ64
♣52
6. JAKAJA ITÄ, KAIKKI VAARASSA,
IMP. 				
		
♠84
♥AJ752
♦KQ52
♣ 10 7
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Hangossa kotoisa, siisti ja
kukkaroystävällinen majoitus
Hangon bridgeviikko on elämys. Sää on
yleensä hieno ja mieliala korkealla pelivirheistä huolimatta.
Omakohtaisesta miellyttävästä kokemuksesta sain idean tarjota mukavaa ja
siistiä majoitusta, joka ei tuo mattia kukkaroon.
Joutsen on opiskelija-asuntola 10 km
Hangon keskustasta hienossa maisemassa. Rakennuksessa on 10 kahden ja 3 yhden hengen huonetta, joissa kaikissa oma
WC-suihku. Yhteistiloissa on televisio,
lukutila ja keittiö. Luonnollisesti joka
paikassa voi pelata korttia. Varmaan rantasaunankin saa käyttöön jos joku ilmoittautuu lämmittäjäksi.
Hinta-laatusuhde on erinomainen, ja sen
mahdollistaa se, että tuot omat lakanat ja
pyyhkeet. Yhden hengen huone 39,- yöltä
ja kahden hengen huone 59,- sisältäen alvin. Tarkoitus on, että bridgeviikon aikana rakennuksessa on vain pelaajia, joten
varaa pian. Juhannuksen jälkeen avaan
varaukset myös muille matkailijoille jos
bridgeläiset eivät ole ilmoittautuneet.
Joutsen löytyy myös Hangon kaupungin
matkailun sivuilla majoitusliikkeet –kohdassa. Kysy lisää ja tee varaukset Pia Petäjältä 0400 565 787 tai piapetaja@yahoo.
com
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IDÄN KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, JOKAAVAA1♦,
KAIKKI VAARASSA, IMP.
♠A853
♥Q86
♦Q8
♣ K Q 10 8
		
2. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠AKJ54
♥ 10 8
♦75
♣ J 10 8 2
		
3. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ J 10
♥Q72
♦A76
♣QJ542
		
4. JAKAJA ETELÄ,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠ 10 9  8 5 4
♥AKQ9543
♦♣K
			
5. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AK75432
♥8
♦ A 10 9 2
♣6
6. JAKAJA ITÄ, KAIKKI VAARASSA,
IMP. 				
		
♠AKQ92
♥6
♦AJ64
♣J64
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KILPAILUTULOKSIA
PIEKSÄMÄKI, 21-23.2.2014
MP-PARIKILPAILU, 11paria
1 Markku Seppänen - Martti Seppänen63.7 1.20
2 Matti Laaksonen - Ari Laine
59.1 0.70
3 Pasi Suominen - Tatu Heikkinen
54.5 0.40
MP-PARIKILPAILU (RALLY II), 15 paria
1 Olli Perkiö - Ari Laine
2 Jonna Kaminen - Olli Pitkänen
3 Pasi Suominen - Tatu Heikkinen
4 Kari Koivisto - Päivi Hämäläinen
5 Mikko Koli - Marko Ketola
9 Pekka Karhunen - Heikki Sivonen

61.6
59.5
58.1
55.5
55.3
47.6

1.60
1.60
0.70
0.40
0.70
0.40

MP-IMP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Jonna Kaminen - Mauri Eliala
103 1.20
2 Markku Seppänen - Martti Seppänen102 0.70
3 Mika Laitinen - Ilmo Jäppinen
99 0.40
B55, HELSINKI, 26.2.2014
MP-MIXED, 14 paria
1 Monica Maamies - Jukka Pesonen
2 Harry von Haartman - Pia Erkkilä
3 Agneta Berglund - Martin Arle
4 Jussi Angervo - Seija Lahtinen

60.3
58.6
57.8
55.6

1.50
0.90
0.60
0.40

PUIJON BRIDGE, KUOPIO, 27.2.2014
MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen
2 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
3 Sakari Tiilikainen - Seppo Pursiainen
4 Roope Rönkkö - Matti Rönkkö

62.3
60.0
55.9
54.6

1.00
0.60
0.50
0.30

B55, HELSINKI, 1.3.2014
MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Pauli Nieminen - Maria Mylläri
2 Carola Tengström - Kurt Berglund
3 Birgit Bärlund - Christina Hertzman
4 Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen
5 Jorma Seppänen - Heikki Lehtinen

63.5
58.9
57.0
56.0
55.7

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

SEINÄJOKI, 1.-2.3.2014
MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
2 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
3 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö
4 Bill Korsman - Reko Märsylä
Aimo Salmi - Jan-Ole Warg

62.7
61.4
58.9
57.3
56.4

2.00
1.10
0.80
0.50
0.40

HYVÄNTEKEVÄISYYSKILPAILU
SOMERO, 8.3..2014., 51 paria
1Anni Mäkelä - Matti Hietalahti
63.4
2 Patrik Eriksson - Esa Auranen
63.1
3 Anne Vesanen - Juho Nääppä
58.7
4 Marja Kunze - Robert Bjurström
58.6
5 Juuso Fagerlund - Vesa Fagerlund 58.5
6 Reijo Haartola - Risto Noki
58.2
7 Ilkka Lindén - Jarmo Laakso
57.8
8 Birger Salonen - Veli-Pekka Lukka
57.2
9 Seppo Laine - Olavi Kivipensas
57.0
10 Eeva Ilmarila - Jorma Paavilainen 56.7
11 Kari Koivisto - Pasi Suominen
56.7
12 Pauli Nieminen - Juho Granström 56.4
13 Jonna Kaminen - Janne Virtanen 54.8
14 Olavi Lounevaara - Merja Poikela 54.4
15 Riku Mattila - Mika Karjalainen
52.8
16 Maria Mylläri - Karri Kauppila
52.5
17 Antti Alen - Eino Nygren
52.4
18 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 52.3
19 Anita Blomström - Tuula Kukkonen 52.2
20 Tarja Engelberg - Jorma Engelberg 51.9
21 Nina Ranne - Ari Juutistenaho
51.8
22 M Panhelainen - Marjatta Nordlund 51.2
23 Nina Tyni - Veijo Nikkanen
49.9
24 Outi Yrttiranta - Terhi Mäntylä
49.7
25 Olli Rahi - Erkki Mäntynen
49.4
26 Johanna Helenius - Lasse Saloranta 49.3

6.40
3.80
2.70
2.00
1.60
1.30
1.10
1.00
0.80
0.70
0.60
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10

VAASA, 8.3.2014., 14 paria
1 John-Erik Eklund - Bo-Erik Hermans
2 Sanna Kitti - Milko Nuutila
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
4 Kaj Finne - Holger Kuni
5 Aimo Salmi - Jan-Ole Warg
6 Agneta Ekholm - Jarl Mara
7 Vesa Pohja - Jouko Vehniäinen
8 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen

59.1
58.9
57.2
55.9
54.9
52.1
50.9
50.9

2.60
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.10
0.10

KUOPIO, 11.3.2014., 9 paria
1 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen 59.7
2 Ari Kyllönen - Pekka Söderlin
56.3
2 Matti Hanski - Ismo Koponen
56.3
4 Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen 55.6
5 Juhani Sutinen - Kari Varto
51.4

1.70
1.00
0.80
0.50
0.70
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KUOPIO, 13.3.2014., 10 paria
1 Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen 64.4
2 Risto Pirhonen - Tapani Savolainen 52.3
3 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
50.9
4 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 50.0
5 Merja Karttunen - Pirkko Ottela
49.1
5 Kari Varto - Viljo Pelkonen
49.1
7 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 48.6

1.90
1.10
0.70
0.50
0.70
0.40
0.50

KOUVOLA, 12.4.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Jukka Rokkanen - Antti Aimala
2 Martti Launne - Ritva Launne
3 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen
4 Janne Tauriainen - Olli Rahi

1.30
0.80
0.60
0.40

75
53
36
29

FIRMALIIGA 2014
I DIVISIOONA
1 Bridge Promotion
108
Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen
Väinö Kelhä - Matti Koivisto
Kalevi Paavola - Jukka Porkka
2 Nixu
103
Kari Mäkikangas - Pekka Viitasalo
Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen
Pia Erkkilä - Esa Väliaho - Markku Pekkinen
3 Salo
81
Jarmo Laakso - Eino Nygren
Matti Hietalahti - Viktor Issupov
Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
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40
26

SININEN RYHMÄ
1 Osmo Parviainen - Risto Nokka
82
Tatu Heikkinen - Hannu Ojanen
Osmo Perkiö - Lasse Utter
2 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
52
Markku Seppänen - Martti Seppänen
Jari Bäckström
VIHREÄ RYHMÄ
1 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti
Timo Halttunen - Kari Noponen
Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
2 Martin Arle - Johan Linden
Seppo Niemi - Mikko Toivonen
Jouko Paganus - Christer Englund

2.00

1.00

2.00

1.00

82

2.00

69

1.00

MUSTA RYHMÄ
1 Jari Böling - Jyrki Lahtonen
74
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom
2 Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä
71
Marianna Kultalahti - Martti Meronen
Taru Suppula

II DIVISIOONA
1 PKS
85
Eeva Parviainen - Birgit Bärlund
Christina Hertzman - Jukka Moilanen
Marjukka Raines - Pirkko Savolainen
2 DESCARTES
60
Carola Tengström - Maria Nordgren
Agneta Berglund - Kurt Berglund
Fred Sundwall - Martin Arle
3 Metropolia
56
Rauno Katajanheimo - Lauri Lohtari
Seppo Asikainen - Matti Holmsten
Erkki Virtanen - Anna Norrman
BRIDGE AREENA, 14.3.2014
MP-PARIKILPAILU, 6 paria
1 Risto Nokka - Osmo Parviainen
2 Jari Bäckström - Janne Seppälä

SM-JOUKKUEKILPAILU, SEMIFINAALIT,
15.-16.3.2014, HELSINKI JA VAASA
PUNAINEN RYHMÄ
1 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
92
Jouni Juuri-Oja - Osmo Kiema
Clas Nyberg
2 Bill Korsman - Reko Märsylä
53
Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas
Sanna Kitti - Milko Nuutila

2.00

1.00

H.K.Y. HELSINKI, 20.3.2014
MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
2 Jari Bäckström - Martti Meronen
3 Alpo Järvinen - Markku Pekkinen
4 Jukka Pesonen - Sakari Stubb

43.3
33.3
33.0
22.2

JOENSUU, 22.3.2014
MP-PARIKILPAILU, 9 paria
1 Oskari Koivu - Kari Patana
2 Tero Koivu - Lasse Utter
3 Eero Särkinen - Kimmo Räsänen

63.8 1.00
59.2 0.50
57.1 0.20

0.60
0.20
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1.30
0.80
0.60
0.40

MAALISSIMULTAANI, 17.-20.3.2014
210 paria
1 Oskari Koivu - Kari Patana
70.0
2 Mikko Kekki - Erkki Becker
69.5
3 Markku Pekkinen - Osmo Parviainen 68.3
4 Juuso Fagerlund - Alma Koivu
67.8
5 S-L Hernesmaa - Kari Surma-Aho
66.9
6 Kari Mäkikangas - M Saastamoinen 64.6
7 Mikko Nieminen - Kristina Fagerlund 64.5
8 Raimo Honkavuori - Ranan Rimon 63.7
9 Arvo Priimägi - Patrik Eriksson
63.5
10 Esa Auranen - Timo Järvi
63.4
11 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
63.3
12 Timo Arppe - Veijo Lösönen
63.3
13 Ari Laine - Olli Perkiö
62.8
14 Antti Kauppila - Seppo Sauvola
62.2
15 Matti Rysä - Irja Ahonen
62.1
16 M-L Toivonen - Pertti Partanen
62.1
17 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 62.1
18 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 62.0
19 Heikki Kaisti - Heikki Hytönen
61.9
20 Marie L Sarén - Thore Strandback 61.6
21 Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo 60.5
22 Anne Tallgren - Marko Tallgren
60.2
23 Pirjo Marela - Leena Torkki
60.1
24 Sami Mäki - Paavo Syrjänen
60.1
25 Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi 60.0
26 Heikki Latvala - Seppo Roitto
59.7
27 Meri Korhonen - Marko Ketola
59.4
28 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
59.3
29 J Kauppinen - Harri Mastokangas 59.3
30 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
59.1
31 Annu Laukkanen - Jorma Saari
58.8
32 Kirsti Syrjänen - K Mannermaa
58.8
33 Markku Seppänen - J Siekkinen
58.4
34 Karoliina Kanniainen - Tero Koivu 58.3
35 Ilkka Kyttä - Teuvo Kärnä
58.2
36 Esa Halminen - Päivi Salonen
58.2
37 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen 57.9
38 Lita Fagerström - Sten Söderholm 57.6
39 Bill Korsman - Reko Märsylä
57.6
40 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen 57.6
41 Kari Koivisto - Teija Tuomi
57.2
42 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä
57.2
43 Arto Anttila - Markku Räikkälä
56.9
44 Marko Yltiö - Jukka Rantamäki
56.6
45 Jorma Sipilä - Jorma Tolvanen
56.4
46 Pekka-J Ranta - Antti Koponen
56.4
47 Timo Halttunen - Kari Noponen
56.2
48 D Grundström - Kristian Nordström 56.1
49 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen 56.1
50 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 56.0
51 J Leviäkangas - Irmeli Fredriksson 56.0

2.50
2.00
1.60
1.40
1.30
1.10
1.10
1.00
0.90
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

52 Erkki Mäntynen - Tapani Paakko
55.8
53 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 55.7
54 Yrjö Tenkanen - Arto Kulmala
55.7
55 Toivo Tuominen - Leena Eerikäinen 55.5
56 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 55.5
57 Seppo Hasu - Helena Hasu
55.5
58 Urpo Sairanen - Kaarle Walden
55.4
59 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 54.8
60 Janne Tauriainen - Olli Rahi
54.6
61 Matti Kauma - Matti Klemola
54.5
62 Hanna-L Eriksson - Pentti Hietala 54.5
63 John-Erik Eklund - Åke Norrgård 54.5
64 Kaarlo Ylinen - Ritva Kinnunen
54.2
65 Heljä Penttinen - Ilkka Ala-Kivimäki 54.2
66 Sinikka Salomaa - Kai Salomaa
54.1
67 Martti Korkeasalo - Eija Korkeasalo 54.1
68 Jorma Nummela - Eino Pohjolainen 54.0
69 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 54.0
70 Jorma Palonen - Matti Virmiala
54.0
70 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö 54.0

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

TURKU, 28.3.-30.3.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Pauli Nieminen - Arvo Priimägi
1 Veijo Lösönen - Timo Arppe
3 Kaj Sundsten - Pekka Uskali
4 Teodor Velkov - Maria Mylläri

211
211
209
75

1.20
1.20
0.60
0.40

MP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Maria Mylläri - Juho Granström
2 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen
3 Seppo Laine - Pekka Uskali
4 Teodor Velkov - Jari Böling
5 Kristina Fagerlund - Lauri Kurki

61.3
60.4
60.0
54.5
53.4

1.90
1.10
0.80
0.50
0.30

MP-JOUKKUEKILPAILU (BAM), 4 joukkuetta
1 Osmo Parviainen - Pauli Nieminen 70 1.00
Markku Pekkinen - Juho Granström
AVOIN SWISS-IMP SM-PARIKILPAILU
VALKEAKOSKI, 5.-6.4.2013
38 paria
1 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
2 Matti Niemi - Jorma Valta
3 Jonna Kaminen - Robert Bjurström
4 Osmo Kiema - Clas Nyberg
5 Kari Patana - Juho Granström
6 Bill Korsman - Reko Märsylä
6 Hannu Luhtala - Pasi Suominen
6 Kari Mäkikangas - M Saastamoinen
9 Harri Huotari - Mika Kiiskinen
10 Martin Arle - Johan Lindén
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67
65
57
55
53
52
52
52
43
41

5.10
2.60
1.70
1.20
0.90
0.40
0.40
0.40
0.20
0.20

47

48

B55, HELSINKI, 9.4.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 29 paria
1 Markku Pekkinen - Jari Bäckström
2 Harry von Haartman - Pia Erkkilä
3 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
4 Monica Maamies - Eeva Parviainen
5 Arto Keloharju - Matti Sihvola
6 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
7 Christina Hertzman - Johan Lindén
8 Pentti Kaitala - Mikko Paavolainen

75
55
53
42
39
33
32
23

2.70
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.20
0.10

BRIDGE AREENA, 11.4.2014
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 14 pelaajaa
1 Virpi von Gruenewaldt
2 Jari Bäckström
3 Sue Bäckström
4 Pirjo Räty

61.0
60.3
59.5
59.0

0.90
0.50
0.40
0.20

LAHTI, 11.-12.4.2014
MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Osmo Parviainen - Lasse Utter
3 Juha Arponen - Jarmo Rytkönen
4 Kari Koivula - Janne Ekholm

62.5
62.1
54.9
52.5

1.70
1.00
0.70
0.50

MP-IMP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Aleksi Aalto - Jukka Aalto
2 Martti Meronen - Kari Koivisto
3 Osmo Parviainen - Lasse Utter
4 Outi Forsman - Erkki Mäntynen

38
37
31
25

1.30
0.80
0.60
0.40

HUHTISIMULTAANI, 7.-10.4.2014
200 paria
1 Matti Aario - Henrik Westerstråhle
2 Juha Kurkikangas - Elias Rinne
3 Kristina Fagerlund - Lauri Kurki
4 Kari Noponen - Timo Halttunen
5 S-L Hernesmaa - Kari Surma-Aho
6 Anni Mäkelä - Matti Hietalahti
7 Sirkka-L Tikkanen - Jouko Tikkanen
8 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen
9 Eero Laukkanen - Antti Vihervä
10 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen
11 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
12 Johan Lindén - Osmo Parviainen
13 Bill Korsman - Reko Märsylä
14 Juuso Fagerlund - Alma Koivu
15 Tero Koivu - Sari Koivu
16 Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä
17 Timo Mäkelä - Eino Nygren
18 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen
19 Oskari Koivu - Kari Patana
20 John-Erik Eklund - Åke Norrgård
21 Kari Kanerva - Jarmo Laakso
22 Matti Hanski - Ismo Koponen

71.3
66.4
65.3
65.2
64.7
63.0
62.9
62.7
62.5
62.4
61.8
61.8
61.5
61.4
61.4
61.1
61.1
60.9
60.7
60.6
60.5
60.2

2.50
2.00
1.50
1.40
1.20
1.10
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

23 Matti Rysä - Mikko Paavolainen
60.1
24 Yrjö Tenkanen - Hannu Kulmala
59.9
25 Kari Launis - Markku Juva
59.7
26 Nora Heikius - Eva Bagge
59.6
27 Kari Seppä - Heikki Inberg
59.2
28 Riitta-Liisa Mäkelä - Anne Vesanen 59.2
29 Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä 59.1
30 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
59.0
31 Teija Tuomi - Jorma Nummela
59.0
32 Jorma Palonen - Veijo Tammio
58.9
33 Sinikka Salomaa - Kai Salomaa
58.9
34 Esa Halminen - Päivi Salonen
58.6
35 Paula Nurmi - Hannu Ojanen
58.3
36 Urpo Sairanen - Kaarle Walden
58.2
37 Leena Eerikäinen - Toivo Tuominen 58.2
38 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 58.0
39 Martti Korkeasalo - Eija Korkeasalo 57.8
40 Seppo Hasu - Helena Hasu
57.6
41 Olli Kuosmanen - Pirjo Nordström 57.5
42 H Mastokangas - Markku Männikkö 57.4
43 Harry von Haartman - Pentti Kaitala 57.4
44 Markku Seppänen - J Siekkinen
57.3
45 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää 57.2
46 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen 57.2
47 Markku Nuto - Seppo Karisalo
57.2
48 Marko Jurvanen - Mauri Äyräväinen 57.0
49 Martti Hovila - Tuomo Vihriälä
57.0
50 Hellevi Virtanen - Salme Amberla 56.9
51 Kai Sandqvist - Jouni Jomppanen 56.8
52 Henry Pått - Jarl Mara
56.6
53 Martti Launne - Ritva Launne
56.5
54 Hannu Kilpi - Matti Rantanen
56.3
55 Timo Jalopaasi - Hilkka Starck
56.1
56 Tuomo Tikkanen - Juha Porma
56.0
57 Christina Hertzman - A Lummaa
55.9
58 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen
55.7
59 Lita Fagerström - Sten Söderholm 55.5
60 Isto Kajonen - Heikki Roschier
55.5
61 Juhani Laakso - Janne Ekholm
55.5
62 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö
55.5
63 Risto Lindfors - Kari Koivula
55.1
64 Pekka Aarne - Mikko Rahi
55.0
65 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar 54.9
66 Ari Laine - Olli Perkiö
54.7
67 Kari Koivisto - Mirja Mäntylä
54.3
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0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
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0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
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0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

JYVÄSKYLÄ, 18.-19.4.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 28 paria
1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
2 Clas Nyberg - Sanna Kitti
3 Juuso Fagerlund - Timo Halttunen
4 Mika Salomaa - Osmo Kiema
4 Piia Ruottinen - Tapio Viren
6 Osmo Parviainen - Risto Nokka
7 Vesa Fagerlund - Antti Aimala

2.60
1.40
0.90
0.50
0.50
0.30
0.10
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174
171
169
165
165
163
161

MP-PARIKILPAILU, 31 paria
1 Clas Nyberg - Sanna Kitti
2 Pauli Nieminen - Petteri Nieminen
3 Jorma Valta - Osmo Kiema
4 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
5 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen
6 Juuso Fagerlund - Timo Halttunen
7 Kari Patana - Juho Granström
8 Osmo Haljoki - Ranan Rimon
ALAJÄRVI, 26.4.2014
MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 H Mastokangas - Markku Männikkö
2 Tero Koivu - Joni Vihanta
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
4 Juhani Kauppinen - Arto Saukko
5 Bill Korsman - Reko Märsylä

61.7
61.3
60.8
60.5
56.1
55.2
54.8
54.6

60.1
59.5
58.3
57.7
57.3

2.80
1.50
1.00
0.70
0.50
0.30
0.20
0.10

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

MP-IMP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Oskari Koivu - Lasse Utter
2 Juhani Kauppinen - Arto Saukko
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
4 Tero Koivu - Joni Vihanta

392
276
270
238

1.70
1.00
0.70
0.50

ROVANIEMI, 1.5. - 4.5.2014
MP-PARIKILPAILU (RALLY III), 14 paria
1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
2 Timo Jalopaasi - Timo Tero
3 Heikki Ala-Louko - Ari Tapio
4 Svein Andersen - Ivar Bull
5 Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull

58.5
58.4
54.7
54.0
52.4

1.50
0.90
0.60
0.60
0.40

MP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Tero Koivu - Lasse Utter
2 J Leviäkangas - Irmeli Fredriksson
3 Ivar Bull - Svein Andersen

62.3 1.00
56.4 0.60
56.1 0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU, 8 joukkuetta
1 Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull
Ivar Bull - Svein Andersen
2 Tero Koivu - Oskari Koivu
Lasse Utter - Kari Patana
MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull
2 Svein Olav Ernstsen - Ingar Olsen
3 Seppo Sauvola - Kari Patana
4 Antti Kauppila - Ilmari Juutilainen
5 Bjørn Hanssen - Jonny Reinholdsen
6 Ivar Bull - Svein Andersen

92.8 1.70
92.2 1.00

62.9
58.7
56.7
56.1
55.4
54.5

3.50
2.00
1.40
0.90
0.60
0.30

KOUVOLA, 7.5.2014
MP-TUKIPARIKILPAILU, 20 paria
1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
2 Kari Noponen - Timo Halttunen
3 Janne Ekholm - Kari Koivula
4 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
5 Erkki Mäntynen - Tapani Paakko

62.9
61.3
58.4
57.7
55.4

2.00
1.10
0.80
0.50
0.40

SALO, 9.-10.5.2014
MP-PARIKILPAILU, 21 paria
1 Annu Laukkanen - Teodor Velkov
2 Jyri Aava - Arvo Priimägi
3 Marko Ketola - Jarmo Laakso
4 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
5 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää
6 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä

73
63
53
47
46
35

1.90
1.10
0.70
0.50
0.40
0.20

MP-JOUKKUEKILPAILU, SALO OPEN, 25 joukkuetta
1 Mikko Toivonen - Martin Arle
140 6.60
Johan Lindén - Seppo Niemi
2 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti
111 3.30
Juho Granström - Kari Patana
3 Jonna Kaminen - Kirsi Virtanen
109 2.00
Vesa Leskelä - Hannu Luhtala
4 Jyri Aava - Arvo Priimägi
107 1.10
Ivar Kalma - Aleksander Ostapenko
5 Janne Tauriainen - Olli Rahi
106 0.60
Outi Rahi - Teodor Velkov
6 Juuso Fagerlund - Alma Koivu
103 0.30
Antti Aimala - Juha Toivanen
7 Veijo Nikkanen - Mikko Koli
103 0.20
Robert Bjurström - Pasi Suominen
MP-JOUKKUEKILPAILU, alle 50 MP, 14 joukkuetta
1 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö
115 2.60
Leena Eerikäinen - Arja Kummila
2 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 114 1.40
Matti Hietalahti - Aku Nieminen
3 Antti Saarinen - Riitta Jaakonaho
112 0.80
Eveliina Haapasaari - Ilona Vänni
4 Mirjami Kivirinta - Ari Juutistenaho 112 0.40
Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
TOPPI, HELSINKI, 12.5.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen
2 Martti Meronen - Esa Väliaho
3 Johan Lindén - Seppo Niemi
4 Arto Keloharju - Gaij Feodoroff
5 Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen
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79
51
47
36
31

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

49

SM-JOUKKUEFINAALI, 17.-18.5.2014
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
100
Pekka Viitasalo - Mika Salomaa
Jouni Juuri-Oja - Osmo Kiema
2 Mikko Toivonen - Seppo Niemi
89
Martin Arle - Johan Lindén
Jouko Paganus - Christer Englund
3 Osmo Parviainen - Risto Nokka
87
Tatu Heikkinen - Lasse Utter
Hannu Ojanen - Olli Perkiö
4 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti
74
Kari Noponen - Timo Halttunen
Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
5 Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä
68
Marianna Kultalahti - Martti Meronen
Taru Suppula
6 Bill Korsman - Reko Märsylä
54
Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas
Sanna Kitti - Milko Nuutila
7 Jari Böling - Jyrki Lahtonen
45
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom
8 Janne Seppälä - Jari Bäckström
35
Markku Seppänen - Martti Seppänen
Pekka Söderlin

50

12.00

8.00

5.50

3.50

2.50

1.30

0.50

0.80

TAPIOLAN TRIKKI, 19.5.2014
MP-MIXED, 14 paria
1 Seppo Räsänen - Memme Aranko
2 Johan Lindén - Christina Hertzman
3 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto
4 Agneta Berglund - Martin Arle

59.6
58.6
58.6
55.3

1.50
0.80
0.80
0.40

RAUMA, 23.-24.5.2014
MP-MIXED, 24 paria
1 Elina Laukkanen - Kari Koivisto
2 Teodor Velkov - Iliyana Grudeva
3 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
4 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja
5 Annu Laukkanen - Seppo Laine
6 Maria Mylläri - Pauli Nieminen

64.4
60.3
59.8
59.1
58.3
55.0

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Jonna Kaminen - Timo Halttunen
2 Esa Väliaho - Martti Meronen
3 Maria Mylläri - Pauli Nieminen
4 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
5 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä
5 S-L Tikkanen - Marjatta Nordlund

65.1
63.3
61.1
54.4
53.2
53.2

2.00
1.20
0.80
0.50
0.20
0.20

TOUKOSIMULTAANI, 19.-22.5.2014
200 paria
1 Timo Halttunen - Kari Noponen
71.7
2 Kari Koivula - Ranan Rimon
67.7
3 Paavo Isotalo - Jorma Sipilä
64.6
4 Seppo Sauvola - Ilmari Juutilainen 63.7
5 Jussi Angervo - Seppo Räsänen
63.6
6 Leena Bützow - Seppo Niemi
63.5
7 M Suopajärvi - Olli Säynäjäkangas 63.5
8 Raili Taipale - Eira Paavolainen
63.4
9 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka 62.4
10 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 61.3
11 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar 61.3
12 Juha Saarikoski - Jari Bäckström
61.3
13 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen 61.2
14 Tero Koivu - Kari Patana
61.1
15 Johan Lindén - Osmo Parviainen 60.9
16 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen 60.7
17 Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti
60.5
18 Perttu Heino - Mauri Laasonen
60.4
19 Jorma Kemppainen - Tarmo Körkkö 60.4
20 H Pohjansaro - Aulis Purhonen
60.1
21 Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi 59.8
22 Riitta-L Mäkelä - Birger Salonen
59,8
23 S-L Hernesmaa - Kari Surma-Aho 59.5
24 Marie-L Sarén - Thore Strandback 58.9
25 Hanna-L Eriksson - Pentti Hietala 58.8
26 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen 58.7
27 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä
58.6
28 Kari Seppä - Heikki Inberg
58.3
29 Ritva Launne - Martti Launne
58.3
30 Markku Nuto - Seppo Karisalo
58.2
31 Mikko Nieminen - K Fagerlund
58.2
32 Pentti Kaitala - Mikko Paavolainen 58.0
33 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
58.0
34 Ilpo Lehtonen - Tauno Raittila
57.9
35 Juha Hämäläinen - Eero Auramaa 57.9
36 Lita Fagerström - Sten Söderholm 57.1
37 Pekka Karhunen - Heikki Sivonen 57.0
38 Markku Pulli - Raili Asa
56.6
39 Hannu Luhtala - Tatu Heikkinen
56.3
40 Martti Meronen - Esa Väliaho
56.3
41 Aki Lehtinen - Johan Herrgård
56.2
42 Pertti Partanen - Maija-L Toivonen 56.2
43 Markku Kiander - Ilkka Ala-Kivimäki 56.1
44 Risto Noki - Jarmo Laakso
55.9
45 Jouko Tikkanen - Sirkka-L Tikkanen 55.9
46 Urpo Sairanen - Jorma Häll
55.5
47 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
55.3
48 Harry v Haartman - Sue Bäckström 55.3
49 Topi Tikkanen - Urho Syngelmä
55.3
50 Jani Uuranmäki - Mikael Bäck
55.3
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51 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson
52 Timo Tero - Timo Jalopaasi
53 Bill Korsman - Kenneth Grannas
54 Leo Lehtinen - Nina Ranne
55 Veikko Rintala - Jari Huhtamäki
56 Timo Mäkelä - Eino Nygren
57 Matti Aario - Henrik Westerstråhle
58 Regina Forssten - Krister Forssten
59 Mauri Eliala - Markku Frilander
60 Arvo Priimägi - Börje Salonen
61 Veikko Jänkälä - Reijo Ohinen
62 Kari Launis - Sami Vaara
63 Pekka Söderlin - Janne Seppälä
64 Lassi Rajala - Robert Bjurström
65 Eeva Ilmarila - Jorma Paavilainen
66 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
67 Katrina Halla - Martina Brenner

54.9
54.7
54.6
54.6
54.6
54.4
54.4
54.4
54.4
54.3
54.2
54.1
54.1
53.9
53.9
53.8
53.8

0.20
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0.20
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0.10
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Bridge & Golf
Turku Harjattula 31.7.2014
klo 12.00 Golf klo 18.00 Bridge
Lisätiedot marja.kunze@gmail.com

Bridge & Golf
Kurk Golf 29.8.2014 klo 10.00

Lisätiedot maj-britt.jensen@elisanet.fi

8th Bridge Tournament
Riga Invites to Jurmala
13.-17.8.2014
www.rigainvites.lv
17th Open International
Madeira Bridge
3.-9.11.2014
www.bridge-madeira.com
20th Red Sea International
Bridge Festival, Eilat
13.-23.11.2014
www.bridgeredsea.com

HEINÄKUU
4.-6. Lappeenranta, hot. Lappee
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari Rally V klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
11.-13. Kajaani
VAPARI, Nurminiementie 96
Pe MP-henk.koht. klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00
18.-27. Hangon Bridgeviikko
ravintola Voimakasiini
Pe MP-pari (Maret) klo 19.00
La Hangö Cup
klo 11.00
Su Hangö Cup
klo 11.00
Ma MP-pari		
klo 10.30
Ma MP-pari		
klo 16.30
Ti MP-pari		
klo 10.30
Ti SM-veteraanit klo 10.30
Ti MP-IMP-pari
klo 16.30
Ke MP-pari 		
klo 10.30
Ke MP-joukkue
klo 16.30
Ke MP-pari		
klo 16.45
To MP-pari		
klo 10.30
To MP-joukkue
klo 15.00
To MP-pari		
klo 15.15
Pe MP-pari		
klo 10.30
Pe MP-mixed
klo 15.00
Pe Cid Holm ind. klo 15.00
La B-SM-pari
klo 11.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su B-SM-joukkue klo 10.00
Su MP-pari		
klo 10.00
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2. Seinäjoen Bk, Puolimaraton
La MP-pari		
klo 12.00
2.-3. Porvoon bk
kulttuuritalo Grand
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00
8.-10. Pyhäsalmen Bk
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
10. Ekenäs Bk, Knipans Kanna
Su MP-pari		
klo 11.00

25. Tapiolan Trikki
Ravintola Vihtori
Ma MP-pari		
klo 18.00
30.-31. Bridge Areena, Hiomot.10
La SM-mixedpari klo 11.00
Su SM-mixedj
klo 10.00

SYYSKUU
2.9. Kuopio, ravintola Malja
Ti MP-tukipari
klo 18.00

12. Kulobridge, Santahamina
Ti MP-IMP-pari
klo 18.00

6. SM-pari, piirimestaruus

15.-17. Åbo Bk
Pe MP-mixed
La MP-pari		
Su MP-joukkue

12.-14. Salon Bk
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari Rally VIIklo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
Su Ristimerkkikilp. klo 10.30

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

20. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Ke MP-pari		
klo 18.00
22.-24. Hämeenlinna
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari Rally VI klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00

16. Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Ti MP-pari		
klo 18.00
20. Tapiolan Trikki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
La MP-IMP-pari
klo 11.00
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Suomen juniorit MM-kilpailujen 13. sijalla!
Maria Mylläri, Vesa Fagerlund, Alma Koivu, Oskari Koivu ja Antti Aimala
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Päätoimittajan kynästä
Suomalainen edustusjoukkue ei koskaan
aikaisemmin ole päässyt osallistumaan
bridgen MM-kilpailuihin. Tähän on hyvin
selkeä syy. Euroopanmestaruuskilpailut
ovat karsinta MM-kilpailuihin ja vain
kuusi tai seitsemän EM-kisojen parasta
joukkuetta pääsee edustamaan maataan
MM-kilpailuissa. Nyt kesällä pidettyihin
junioreiden MM-kilpailuihin Suomen
joukkue pääsi yllättäen mukaan, kun
Lähi-idän kiristyneen poliittisen tilanteen vuoksi Israelin joukkue päätti
turvallisuussyistä vetäytyä Turkissa
pelatuista kilpailuista. WBF päätti
kysyä Suomen bridgeliitolta, olisiko
meillä lähettää juniorijoukkue Israelin
joukkueelta vapautuneelle paikalle. Tämä
oli sellainen tilaisuus, jota ei voinut jättää
käyttämättä, huolimatta hyvin lyhyestä
varoitusajasta! Nuorten kisaurakka sujui
alun kangertelun jälkeen erinomaisesti.
Hyvän loppukirin ansiosta loppusijoitus
oli 13., monta bridgen huippumaata taakse
jätettynä. Nuorten yhdessä kirjoittama
artikkeli ehti viime tingassa tähän lehteen.
Jutun liitteenä oli myös runsaasti valokuvia
kisamatkalta, mutta tilan puutteen vuoksi
jouduin jättämään kuvamateriaalin pois.
Mutta onneksi sama artikkeli on nyt myös
linkkinä kotisivuillamme, valokuvineen
päivineen.
Yllättävä edustusmatka ei tietenkään
ollut budjetoituna liitomme talousarvioon. Syksyllä kerhoilla järjestetään
kaksi simultaanikilpailua, joiden tuotto
menee Istanbulin matkan kustannusten
kattamiseen. Ensimmäinen simultaani-

kilpailu pelataan tämän lehden ilmestymisen aikoihin ja toinen syys-lokakuun
vaihteessa. Onhan kerhosi mukana
tukemassa hyvää asiaa?
Avoin ja seniorijoukkueemme sen sijaan
eivät yllättäneet positiivisesti Kroatiassa
pelatuissa EM-kilpailuissa. Seniorit
aloittivat vaatimattomasti jääden selkeästi
A-finaalin ulkopuolelle. Loppuviikosta
otteensa kuitenkin paranivat huomattavasti
tuloksena 4. sija B-finaalin 14 maan
joukossa. Avoimen joukkueen tavoitteena
oli päästä sarjataulukossa yli puolenvälin,
jolloin kisat olisivat vielä jatkuneet toiselle
viikolle. Muutama harmittava tappio
lopussa merkitsi kuitenkin kisaurakan
päättymistä yhteen viikkoon. Artikkeli
avoimen joukkueen edesottamuksista
löytyy tämän lehden sivuilta 26-41.
Tarjouspaneelin tämän kerran vieras on
norjalainen tähtipelaaja G-O Tislevoll, joka
tosin asuu nykyään Uudessa Seelannissa ja
on onnistunut vakiinnuttamaan paikan myös
uuden kotimaansa edustusjoukkueessa.
Kroatiassa hän toimi Norjan joukkueen
valmentajana. G-O ei varmaankaan
ollut tyytyväinen valmennettaviinsa,
kun joukkue päätyi norjalaisittain epätavallisen huonolle kymmennennelle
sijalle. Paneelissa olen jättänyt hänen
kommenttinsa englanninkielisiksi, koska
suomentamalla saattaisin ehkä tahattomasti
muuttaa hänen ajatustensa sisältöä.
Hyvää alkavaa syksyä!
Kauko Koistinen
Bridge Areenalla 4.9.2014
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Puheenjohtajan palsta
Paljon onnea juniorijoukkueellemme,
joka menestyi yli odotusten Turkissa pelatuissa MM-kilpailuissa. Oli hienoa huomata, että vaikka usein toimintamme on
hidasta, on pakon edessä meidänkin toimintamme ripeää! Parissa viikossa järjestyi koko reissu kaikkineen.
On ollut myös hienoa huomata, että jäsenkerhomme ovat lähteneet mukaan rahoittamaan tätä yllättäen tullutta budjetoimatonta maajoukkuematkaa osallistumalla
tukisimultaaneihin. Kaikki näkyvyys on
lajimme kannalta todella tärkeää. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen
tuo lajiamme tunnetuksi. Ja nuoret ovat
tietysti parhaita mahdollisia lähettiläitä.
Kerhomme ovat myös kuluvan vuoden
aikana totutelleet uuteen tapaan toimittaa
jäsentietonsa liitolle. Siirtymät vanhoista
uusiin käytäntöihin eivät koskaan onnistu täysin kitkatta, ja toivonkin joustavaa
suhtautumista. Loppujen lopuksi automatisoitu jäsenrekisteri tulee sisältämään vähemmän virheitä kuin käsin syötetty.
Uuteen rekisteriin kerätään myös pelaajien sähköpostiosoitteita, mikäli he haluavat toimittaa niitä liitolle. Tätä kautta ei
pelaajille lähetetä mitään mainoksia tai
muuta jatkuvaa postia. Tulevaisuudessa
pelaajilta saatetaan kysyä, haluavatko he
joitain palveluja suoraan sähköpostiinsa.
Tällaisia voisivat olla mm. kilpailutulokset ja sähköinen Bridgelehti. Lisäksi listaa
voidaan käyttää, jos liitto jostain syystä
haluaa saada yhteyden tiettyyn pelaajaan.
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Bridgeliiton hallitus toivoo että ilmoittaisitte oman sähköpostiosoitteenne kerhonne kautta liiton jäsenrekisteriin. Tätä
tietoa ei ole missään nimessä pakollista
antaa.
Aktiivista ja pelirikasta syksyä teille
kanssaharrastajat
Jarmo Laakso
♠ ♥ ♦ ♣

SBL:n arvomerkit Hangosta
Hankoon eli kaudenvaihdosta
30.6.2013 ja vaihtoon 30.6.2014
Mestarit (100 MP)
Buch Martin
Fagerlund Juuso
Korsman Bill
Laine Ari
Mäkelä Anni
Jalopaasi Timo
Eklund Jon-Erik
Hämäläinen Juha
Suurmestarit (300 MP)
Sundsten Kaj
Kiiskinen Mika
Life Master (1000 MP)
Niemi Seppo
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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: ♠ KJ9864 ♥ AJ ♦ A73 ♣ AJ.
Olet etelä, kaikki vaarassa. Partnerisi avaa
yhdellä ristillä ja itä passaa. Mitä tarjoat?
Yksi pata. Sinulla on vahva käsi, 18 ap
ja partnerisi kertoo avauskäden voiman.
Täyspeli on siis varma ja slammikin hyvin mahdollinen. Mutta mitään kiirettä ei
ole. Vastaajan oma väri yhden tasolla on
vaatimustarjous, minkä vuoksi tarjoussarjan ei pitäisi pysähtyä liian alas. Jos vastaajan hyppy omassa värissä on sovittuna
vahvaksi tarjoukseksi, niin hyppy kahteen pataan ei tietenkään ole virhe. Mutta nykyään on paljon suositumpaa pelata
vastaajan hyppyjä heikkoina tarjouksina.
Partnerisi korottaa kahteen pataan, sekä
itä että länsi passaavat. Mitä tarjoat seuraavaksi?
Kuusi pataa. Kuulostaa hurjalta! Suora
hyppy slammiin käyttämättä edes ässäkyselyä matkan varrella! Kun slammia ollaan tarjoamassa, niin kolme asiaa pitäisi
olla kunnossa. Ensinnäkin parilla pitäisi
olla riittävästi pelivoimaa. Jos molemmilla pelaajilla on tasainen käsi, niin kahdentoista tikin saaminen edellyttää yhteensä
noin 33 pistettä ja isoslammi noin 37. Jos
parilla on yhteinen valttiväri, niin epätasaisilla käsillä slammit menevät kotiin vähemmällä pistevoimalla. Toiseksi parilla
pitää olla riittävästi ässiä. Ennen slammin
tarjoamista tämä asia voidaan varmistaa

ässäkyselyn avulla. Kolmanneksi, mikään
väri ei saisi olla niin heikko, että vastustajat voivat ottaa kaksi tikkiä ässällä ja
kuninkaalla. Tässä yhteydessä puhutaan
kontrolleista. Kontrollitarjousten avulla
parin pitäisi selvittää, etteivät puolustajat
saa otettua mistään väristä kahta ensimmäistä tikkiä. Kun katsotaan etelän kättä,
niin kaikki kolme tekijää ovat kunnossa
slammin tarjoamista varten. Yhteinen arvopistevoima jää hieman alle 33, mutta
parilla on kymmenen kortin valttiväri.
Yksi ässä voi puuttua, mutta pikkuslammissa tämä ei ole ongelma. Etelä näkee
myös, että jokainen väri on kontrolloitu,
puolustus ei saa otettua kahta tikkiä ”kannelta”. Kuusi pataa on siis käytännön tarjous. Länsi aloittaa herttakympillä.
		
		
		

♠ AQ75
♥ Q3		
♦ Q84
♣ K853
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ KJ9864
♥ AJ
♦ A73
♣ AJ

Montako menevää voit laskea sitoumuksesasi olevan?
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Kolme. Yksi hertta ja kaksi ruutua. Lännen herttalähtö ratkaisee herttamenevän
ongelman. On kuningas kumman tahansa
puolustajan korteissa, et menetä tikkiä värissä kun lähtö tulee suoraan haarukkaasi.
Pelaat lähtöön pienen pöydästä ja voitat
ensimmäisen tikin herttasotamiehellä.
Mitä pelaat seuraavaksi?
Valttia. Pelinviejä valttipelissä poistaa
ensin vastapuolen valtit. Tähän sääntöön
on paljon poikkeuksia. Voit tarvita valttikortteja yhteyskorteiksi, sinun pitää ehkä
varastaa jotain pöydän lyhyeen valttiin
tai sinulla on kiire päästä eroon menevästä jossain sivuvärissä. Tämä jako ei
kuitenkaan ole poikkeustapaus, vaan ensin poistat kaikki vastustajien valttikortit.
Vastustajilla on vain pieniä valttikortteja,
joten vaikuttaa yhdentekevältä, missä järjestyksessä pelaat omat korkeat valttisi.
Tällaisessa tilanteessa pitäisi pyrkiä kuitenkin joustavuuteen yhteyksien kannalta. Oletetaan, että vastustajien valtti on
tasan 2-1 ja poistat ne ottamalla kädestä
kuninkaan ja sotamiehen. Nyt pöytään jää
AQ-dubbelton. Montako yhteyskorttia sinulla on käteesi valttivärissä? Ei yhtään.
Tai vastaavasti, jos otat kaksi ensimmäistä
valttikierrosta ässällä ja rouvalla tunnustaen kädestä pienillä valteilla, niin pöytään
jää 75-dubbelton ja käteen KJ98. Tämän
jälkeen et pääse pöytään koskaan kiinni
valttivärin avulla. Joustavin tapa pelata valttiväri on pelata ensin ässä ja sitten
esimerkiksi pieni valtti sotamiehelle. Nyt
pöytään jää Q7-dubbelton ja käteen K986.
Puolustajien valtit on poistettu ja sinulla
on yhteyksiä valttivärissä molmpiin suuntiin. Usein tällä ei ole merkitystä, mutta
tämänkaltainen joustavuus on hyvä ottaa
normaalirutiiniksi.
Vastustajien valtti oli 2-1, joten kaksi
kierrosta riitti valtinpoistoon. Sinulla on
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siis kaksi ruutumenevää. Toisesta menevästä on syytä päästä eroon ja tähän sinulla
on kaksi mahdollisuutta. Mitkä ne ovat?
Pelata ruutua kohti rouvaa tai maskata ristiä. Jos ruutukuningas on lännen
kädessä, saat slammin kotiin pelaamalla
kädestä ruutua kohti pöydän rouvaa. Moni
aloittelija käsittelee ruutuvärin aloittamalla pöydästä rouvalla. Tämä ei kuitenkaan
voi koskaan olla oikein. Näin pelaamalla rouva ei saa tikkiä oli kuningas missä
tahansa. Toinen tapa yrittää kotipeliä on
pelata pöydästä pieni risti käden sotamiehelle. Jos ristirouva on idällä, saat tikin
sotamiehellä. Otat seuraavaksi ristiässän,
menet pöytään valtilla ja sakaat kädestä yhden ruutumenevän ristikuninkaalle.
Kaksi mahdollisuutta siis ja kumpikin
tasan 50-prosenttinen. Kumpaa mahdollisuutta koetat ensin?
Ruutua. Jos sinulla on kaksi mahdollisuutta kotipeliin, kokeile ensin sitä, joka
epäonnistuessaankin jättää oven auki toiseen mahdollisuuteen. Oletetaan, että päätät ensin pelata pöydästä ristiä sotamiehelle ja epäonneksi rouva onkin lännellä.
Onko sinulla tämän jälkeen vielä toista
mahdollisuutta? Ei. Vaikka ruutukuningas
olisi lännellä, menetät vielä aina yhden
ruututikin. Mutta jos pelaat ensin ruutua
rouvalle ja huonoksi onneksi kuningas on
idällä, niin saat vielä toisenkin mahdollisuuden. Onnistuvan ristimaskin avulla
voit päästä vielä eroon toisesta ruutumenevästäsi.
Siis ruutua ensin, mutta olet ehkä jo huomannut yhden tavan, joka nostaa mahdollisuutesi hieman yli 50%:n. Jos otat ässän
ensin, saatat pudottaa kuningassingeltonin. Tämä ei ole todennäköistä, mutta silti mahdollista. Otatko ruutuässän ennen
kuin pelaat väriä kohti pöydän rouvaa?
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Et. Jos itä voittaa pöydän rouvan kuninkaalla, voi puolustus ottaa heti pietin
ruutusotamiehellä. Säilytät siis kontrollin
paremmin ruutuvärissä, kun et ota ässää
ensin, vaan heti valtinpoiston jälkeen pelaat pienen ruudun kohti pöydän rouvaa.
Huonoksi onneksi itä voittaa kuitenkin
kuninkaalla tikin ja kääntää seuraavaksi
ruutuviitosen. Voitat ässällä tämän tikin.
Mitä seuraavaksi?
Pelaat pöydän valtilla kiinni ja jatkat
sieltä ristiä sotamiehelle. Jos epäonneksesi myös ristirouva on kannaltasi väärin
sijoittunut, päätyy sitoumus kahteen pietiin. Tällä kertaa kuitenkin ristimaski onnistuu ja saat tikin ristisotamiehellä. Mitkä
ovat kaksi seuraavaa tikkiä?
Ristiässä ja valtilla pöytään. Ristikuninkaalle voit sakata käden ruutumenevän. Koko jako:
		
♠ AQ75
		
♥ Q3		
		
♦ Q84
		
♣ K853
♠ 102		
♠3
N
♥ 109872		
♥ K654
W
E
♦ J102		
♦ K965
S
♣ 1096		
♣ Q742
		
♠ KJ9864
		
♥ AJ
		
♦ A73
		
♣ AJ
Kokeneemmat lukijat näkivät jaossa
myös kiinni-istutusmahdollisuuksia. Valtinpoiston jälkeen pelinviejä ottaa ristiässän ja -kuninkaan sekä varastaa ristin
käteensä. Seuraavaksi mennään valtilla
pöytään pelaamaan neljäs risti. Kun itä
tunnustaa tähän tikkiin rouvalla, sakaa

pelinviejä kädestään ruudun. Itä on kiinniistutettu ja joutuu kääntämään joko herttaa
kaksoisrenonssiin tai ruutua pelinviejän
kombinoituun haarukkaan. Jos idällä olisi
esim. ♠ 3 ♥ K654 ♦ K965 ♣ 10742, olisi
tämä ainoa kotipelilinja. Mutta jos idällä olisi ♠ 3 ♥ K654 ♦ J965 ♣ Q742 saa
”Unlucky Expert” sitoumukseen pietin,
vaikka molemmat avainkortit alaväreissä
ovat oikein pelinviejän kannalta.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin:
♠ 109876 ♥ 753 ♦ KJ103 ♣ A .
Kaikki vaarattomassa pohjoinen avaa jakajana yhdellä ristillä, itä passaa ja etelä
tarjoaa yhden hertan. Mitä tarjoat ensimmäisellä vuorollasi?
Pass. Yhden padan välitarjoukseen
voimaa pitäisi olla piste pari enemmän.
Myöskään patavärin laatu ei ole riittävän
hyvä välitarjoukseen. Tarjoussarja jatkuu
seuraavasti:
Länsi

pass
pass
pass

Pohjoinen

1♣
2♣
3♥
pass

Itä

pass
pass
pass
pass

Etelä

1♥
2NT
3NT

Mikä on aloituskorttisi?
Patakymppi. Pisimmästä väristäsi ja
sarjan korkeimmalla kortilla.
		
♠J
		
♥ AKJ		
		
♦ 9752
		
♣ KQJ104
♠ 109876		
N
♥ 753		
W
E
♦ KJ103		
S
♣ A		
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Partneri pelaa lähtöön kuninkaan ja pelinviejä voittaa ensimmäisen tikin ässällä. Toiseen tikkiin pelinviejä jatkaa ristikakkosella, voitat tikin ässällä pöydän
tunnustaessa nelosella ja idän kolmosella.
Minkälainen käsi pelinviejällä on tarjoussarjan perusteella?
10-12 ap:tä ja neljä korttia herttaa.
Kaksi sangia lupasi inviittivoiman, 10-12
ap:tä. Yhdellä hertalla etelä lupasi vähintään neljän kortin värin, mutta jos hänellä
olisi ollut viisi korttia, hän olisi luultavasti
valinnut herttasitoumuksen kolmen sangin sijasta. Patakuningas ja -ässä menivät
ensimmäiseen tikkiin. Tiedätkö kenellä on
patarouva?
Etelällä. Jos partnerilla olisi padassa
sekä rouva että kuningas, hän pelaisi ensimmäiseen tikkiin rouvan. Kolmannessa
kädessä pelataan aina sarjan matalin kortti. Minkä kortin pelaat kädestäsi kolmanteen tikkiin?
Ruutukolmosen. Voisit kyllä kasvattaa
patasi vahvaksi, mutta puolustuksella ei
ole tähän aikaa. Kun saat tikin ristiässällä,
montako tikkiä pelinviejällä on valmiina?
Kahdeksan. Kaksi pataa, kaksi herttaa ja
neljä ristiä. Jos pelinviejällä on joko herttarouva tai ruutuässä, saa hän yhdeksän
tikkiä. Montako arvopistettä partnerilla
voi olla patakuninkaan lisäksi?
Kahdesta neljään. Etelä lupasi tarjoussarjassa 10-12 ap:tä, pöydässä näkyy
15 ja kädessäsi kahdeksan arvopistettä.
Joten partnerilla alunperin oli 5-7 ap:tä.
Patakuninkaan näyttämisen jälkeen hänellä voi olla vielä rouva tai ässä, mutta ei
molempia. Jos pelinviejällä on ruutuässä,
sitoumus ei ole pietitettävissä. Partneri
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voittaakin ruutujatkosi ässällä pelinviejän
tunnustaessa kuutosella. Ruutuneloseen
pelinviejä tunnustaa kahdeksikolla ja voitat tikin kympillä. Mikä on tässä vaiheessa tilanne ruutuvärissä?
Etelällä on rouva singelton. Ja voit ottaa
tikin ensin ruutukuninkaalla ja sitten pietin ruutusotamiehellä. Koko jako:
		
♠J
		
♥ AKJ		
		
♦ 9752
		
♣ KQJ104
♠ 109876		
♠ K432
♥ 753		 N
♥ 864
♦ KJ103		 W S E ♦ A4
♣ A		
♣ 8653
		
♠ AQ5
		
♥ Q1092
		
♦ Q86
		
♣ 972
On toki mahdollista, että pelinviejällä
on ruudussa AQx. Tällöin hän saa ruutukääntösi jälkeen ylitikin, kun patajatkolla
pelinviejä joutuisi tyytymään yhdeksään
tikkiin. Mutta ruutujatko on ainoa tapa
yrittää pietiä sangitäyspeliin.
Pohjoisella oli tarjousongelma toisella
vuorollaan. Kaksi ruutua kuvaisi jakautuman oikein, mutta reversointi tällä kädellä
ei ole oikein. Jos etelän vastaus olisi ollut
yksi pata, niin pohjoinen voisi tarjota yhden sangin toisella vuorollaan. Yhden hertan jälkeen sangitarjous singeltonpadalla
olisi huono valinta. Jäljelle jää vain kaksi
vaihtoehtoa, kaksi herttaa tai kaksi ristiä.
Hyvällä kolmen kortin tuella pohjoisen
olisi parempi tukea suoraan kahden tasolla. Loppusitoumus olisi kuitenkin sama.
Kahteen herttaan etelä kuvaisi kätensä hyvin kahdella sangilla, minkä pohjoinen 15
arvopisteellään korottaisi kolmeen.
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Tarjouspaneeli 4/14
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 1.11.2014 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP.
♠ Q J 5 ♥ 5 3 2 ♦AJ 8 7 ♣AQ 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
pass
1♠

Itä
pass
pass

Etelä
1♦
?

2. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP.
♠A86♥A97♦QJ83♣J64
Länsi
pass
1NT
3♥

Pohjoinen
pass
2♣
3♠

Itä
1♥
2♥
4♥

Etelä
pass
3♣
?

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

Pohjoinen
1♣
2♠

Itä
1♦
pass

Etelä
1♥
?

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

Pohjoinen
pass
2♥

Itä
pass
pass

Etelä
1♠
?

5. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, parik.
♠ K 5 4 ♥ A Q ♦ K Q 10 9 5 ♣ 6 5 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♥
1♠

Itä
DBL
pass

Etelä
RDBL
?

6 Jakaja Pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, parik.
♠ 5 4 3 ♥ AQ 7 6 2 ♦ 8 6 ♣AJ 6
Länsi
		
pass
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Pohjoinen
1♦
2♣

Itä
pass
pass

Etelä
1♥
?
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Kaksintaistelu
Kauko Koistinen

Kaksintaistelu on tarjouskilpailu, jossa kaksi paria tarjoaa kuusi jakoa. Kaksintaistelun vetäjä arvioi eri loppusitoumukset pisteasteikolla 0-10. Lisäksi
erityisen oivallisella tavalla tarjotusta sitoumuksesta on mahdollista saada
kaksi bonuspistettä. Jos jollekin loppusitoumukselle ei ole annettu pisteitä, niin
siitä saa saman pistemäärän kuin ylemmästä samanarvoisesta sitoumuksesta,
tai jos sellaista ei ole, nolla pistettä. Hyötyäksesi artikkelista mahdollisimman
paljon tarjoa jaot partnerisi kanssa ennen artikkelin lukemista. Näin voitte myös
verrata tulostanne varsinaisten kilpailijoiden suoritukseen. Tarjoamista varten
kaksintaistelussa esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle lehteen
(ks. sisällysluettelo).
Hallitsevat mestarit Vesa Fagerlund ja Arttu Karhulahti kohtaavat haastajat
Eestin maajoukkueesta. Vastaan asettuvat Maksim Karpov ja Tiit Laanemäe.
Herrat ovat kuuluneet etelänaapurimme edustusjoukkueen vakiokalustoon jo
useamman vuoden ajan. Mestareiden systeemi on esitelty numerossa 2/2014.
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Haastajien systeemi
Avaus Selitys			
Jatkotarjoaminen
1♣/1♦ 11-21 ap, 3+ korttia 2m NF, 3m INV
1♥/♠ 11-21 ap, 5+ korttia 2NT INV+ korotus,
				
hyppäävät heikot korotukset
1NT 15-17 ap, tasainen
Stayman, siirrot
2♣
Vahva, ei TPV
2♦ rele, oma 2M/3m 8+ap, väh. KQxxx
2♦
TPV
2♥ ei ässiä, 2♠ yläväriässä, 2NT 8+ap ei
				
ässiä, 3m ässä, 3M/NT kaksi ässää
2♥/2♠ 6-10 ap, 6+ korttia
2NT kysyy
2NT 20-21 ap, tasainen
Stayman, siirrot			
3NT Mikä tahansa läpikäyvä 7+ kortin väri
Konventiot			
Kontrollitarjoukset (1. tai 2.), Splinter, RKCB.
Vaatimussarjassa korotus 4m on RKCB.
Negatiiviset kahdennukset 4♥ asti.
Kilpailevissa sarjoissa heikot korotukset ja fit-jump hypyt.
Välitarjouksen jälkeen Drury 2♣

Tiit Laanemäe
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Maksim Karpov
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1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
Q54
AK Q
Q J 10 9 4 2
7

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AK
742
K
AK J 10 6 5 2

Vesa

Arttu
Maksim Tiit
1♣1		
2♣1
2
3
2
2♦
3♣
2♦
3♣
3♦
4♣
3♦
3♠3
4♥4
4NT5
4♦
5♣
5♣6
Pass
5♥4
6♣
1) Polish club.
Pass
2) 12+ap, 5+ d.
1) Vahva.
3) 15+ap, 5+c.
2) Rele.
4) Kontrolli.
3) Voimaa.
5) RKCB.		
4) Isoslammi6) 1/4 avainkorttia. inviitti

Kilpailun ensimmäisessä jaossa tehtävänä on välttää slammi ainoassa
yhteisessä kahdeksan kortin valttivärissä. Mestarit aloittivat puolalaisella
ristiavauksella, johon kaksi ruutua oli
luonnollinen täyspelivaatimus. Kolme
ristiä kertoi vahvan käden ja ristivärin,

minkä jälkeen Vesa kertoi lisäpituutta
ruudussa ja Arttu ristissä. Neljä herttaa oli kontrollitarjous ja neljä sangia
ässäkysely. Kun Vesa kertoi yhden
avainkortin, oli Arttu arvauspaikan
edessä. Partnerin ruutuväri ei välttämättä ole näin tiivis, minkä vuoksi
Arttu päätti ottaa konservatiivisen
kannan ja passasi.
Haastajien systeemissä kahden ristin
avaus on vahva, muttei täyspelivaatimus. Kaksi ruutua oli rele ja Tiit kertoi
ristivärinsä sekä Maksim ruutuvärinsä. Kolme pataa kertoi voimaa värissä
hakien lähinnä sangitäyspeliä, mutta
saattoi olla myös kontrollitarjous ruutu valttina. Neljä ruutua lupasi kuuden
kortin värin ilman kahta huippukuvaa.
Viisi ristiä oli ehdotus pelattavaksi
ja Maksim jatkoi vielä viiden hertan
kontrollitarjouksella. Tiit ei tietenkään
voinut tehdä muuta kuin lopettaa sarjan kuuteen ristiin.
Vaikea jako. Jotta paras slammi voisi
löytyä, pitäisi idän tietää, että partnerin
ruutuväri on näinkin hyvä. Länsi taas
ei voi selvittää, että partnerin ruutu on
kuvasingelton. Kuusi ristiä menee kotiin, jos pohjoisella on ristirouva korkeintaan kolmantena tai jos puolustus
ei löydä ruutulähtöä.

PISTEET					
6NT
10				
6♦
9				
5NT/6♣ 6				
5♣/5♦
5				
							
							
12
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JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

5
6
5
6

2. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
A 10 8 5 2
♠ KQ3
♥
A8
♥ KQ4
♦
10 7 6
♦ AK J 8 5 2
♣
AJ 7
♣ 10
Vesa
Arttu
MaksimTiit
		 1♣1		
2♣ 1
2
2
1♠		 2♦
2♦
3♦		
2NT3		 3♦4
3♠
4♣ 3
3♥5		 3♠
4♦
4♥ 3
5
5
4♣ 		 4♦
4♠
Pass
4NT6		 5♠7				
5NT8		 6♦9
6♠		 7♠
Pass
1) Polish club.
1) Vahva.
2) 18+ ap, 3+♠.
2) Rele.
3) 11+ ap, 5+♠.
3) Kontrolli.
4) Hyvä sivuväri.
5) Kontrolli.
6) RKCB.
7) Kaksi + ♠Q
8) Isoslammi-inv.
9) ♦K, ei ♣K

Arttu avasi jälleen Puolan ristillä ja
Vesa kertoi patavärinsä. Kaksi ruutua lupasi kolmen kortin patatuen ja

vähintään 18 ap. Kaksi sangia lupasi
viiden kortin patavärin ja vähintään 11
ap. Artun kolme ruutua kertoi hyvän
sivuvärin, mitä seurasi kolme kontrollitarjousta. Seuraavaksi Arttu lupasi
kaksi avainkorttia ja valttirouvan sekä
ruutukuninkaan. Kun Vesa oli viidellä
sangilla luvannut, että parilla on kaikki avainkortit, ei Arttu voinut vastustaa kiusausta vaan korotti kuusi pataa
seiskaan.
Haastajat aloittivat taas vahvalla avauksella ja relevastauksella. Tiit kertoi
ruutuvärinsä ja Maksim patavärinsä.
Tiit tarkoitti neljä ristiä kontrollitarjoukseksi ja ymmärrettävästi passasi
partnerin neljään pataan. Hänellähän
ei ole mitään lisättävää kahden ristin
avaukseensa. Maksim taas oletti neljä ristiä olevan luonnollinen tarjous
ja hän mielestään sopi valtin neljällä
ruudulla. Neljä pataa oli näin ollen
myös kontrollitarjous ruutu valttina.
Väärinymmärryksen seurauksena pari
jäi aivan liian alas täyspelitasolle.
Seitsemän pataa menee kauniina päivänä kotiin, mutta isoslammin tarjoamiseen pitäisi kotipelimahdollisuuksien olla huomattavasti paremmat.

PISTEET					
6♦
10				
6♠
9				
7NT
8				
7♦/7♠
7				
6NT
6				
5♠/5NT 5
5♦
4
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JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

7
5
12
11

13

3. JAKAJA ETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
Q
A Q 10 7 5 3
87
K853

Vesa
Arttu
1♥
2♦
2♥
2♠
3♥
3NT
Pass			
			

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AK 8 5
AQ J 6 2
A J 10 7

Maksim Tiit
1♥
2♦
2♥
2♠
3♣
4♣
4♥
6♣
Pass

Kummankin parin neljä ensimmäistä tarjousta olivat samanlaisia. Vesan
kaksi herttaa ei välttämättä kerro kuuden kortin herttaväriä. Tarjous tehdään myös viiden kortin herttavärillä,
joko tasaisella kädellä tai epätasaisella, millä ei voi tarjota uutta väriä sen
luvatessa lisävoimaa. Kun Arttu teki
täyspelivaatimuksen vastaajan reversellä, päätti Vesa kertoa kuudennesta
herttakortistaan. Tällä kertaa tämä ei
ollut hyvä valinta, kun Artulle ei jäänyt

muuta mahdollisuutta kuin tyytyä sangitäyspeliin, tosin useamman minuutin
aikalisän jälkeen.
Myös Maksimin kaksi herttaa lupasi
vain viisi korttia ja minimiavauskäden.
Eestiläisten systeemissä avaajan kaksi
sangia 2-yli-1 jälkeen lupaa hyppysangin voiman, minkä vuoksi avausvärin
uudelleen tarjoaminen ei lupaa lisäpituutta. Maksim tarjosi kahteen pataan
kolme ristiä, mikä tällä kertaa osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Tarjous on
joko luonnollinen tai neljäs väri kysyen pitoa esim. kädellä ♠ Qxx ♥ AKQJx
♦ xx ♣ xxx. Tiit kertoi neljällä ristillä
4-0-5-4 jakautuman ja Maksimin neljä
herttaa oli ehdotus pelattavaksi. Mielestäni kyseenalainen valinta näinkin
reikäisellä herttavärillä. Itänä olisin
odottanut pikemminkin kortteja: ♠ Qx
♥ AKQ10xx ♦ x ♣ xxxx. Toisaalta tällä
kädellä olisi tarjottu luultavasti kolme
herttaa kolmen ristin sijasta. Tiitin hyppy kuuteen ristiin oli ”pass or correct”
-tyyppinen tarjous. Partneri passaa, jos
hänen kolme ristiään oli aito väri. Jos
taas ristitarjous oli epäaito, lännen tulee valita mielestään paras slammi.

PISTEET					
6♣
10
3NT/5♣ 7
5♦
6				
5NT/6♦ 4				
6NT/7♣ 3
4♦/4♥
2
7NT
1
14
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JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

7
10
19
21

4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP
LÄNSI
ITÄ
♠
A6 4 2
♠ 7
♥
97
♥ K963
♦
AJ 4 2
♦ Q9873
♣
K82
♣ AQ J
Vesa
Arttu
1♦
1♥
1♠
2♦1
2NT
3♦
4♣
5♦
Pass			
1) TPV.			
			

Maksim Tiit
1♦
1♥
1♠
2♣1
2NT
3♦
2
3♠
3NT
Pass
1) Neljäs väri.
2) Kontrolli.

Mestareiden kolme ensimmäistä tarjousta olivat luonnollisia, mitä seurasi
keinotekoinen täyspelivaatimus kaksi
ruutua. Jos pari on tehnyt kolme ensimmäistä tarjousta yhden tasolla, niin
häiritsemättömässä sarjassa kaksi ristiä
kertoo minkä tahansa inviittikäden ja
pyytää avaajaa tarjoamaan kaksi ruutua. Kaksi ruutua on taas täyspelivaatimus millä tahansa käsityypillä. Vesa

kertoi ristipitonsa kahdella sangilla ja
Arttu ruututukensa kolmella ruudulla. Vesan neljä ristiä vaikuttaa oudolta
valinnalta. Kun kerran kontrollitarjous
tehdään, niin miksi ei kolmea pataa?
Tämä antaisi partnerille mahdollisuuden pysähtyä kolmeen sangiin, jos hän
ei tosissaan ollut harkitsemassa slammia. Tällä kertaa ristitarjous toimi kuitenkin hyvin kun Arttu hyppäsi viiteen
ruutuun osoittaen käden ilman slammikiinnostusta. Näin mestarit päätyivät parhaaseen täyspeliin ehkä hieman
onnekkaallakin tavalla.
Haastajien sarjan alku oli sama, mutta Tiit teki neljännen värin täyspelivaatimuksen kaksi ristiä. Kuten mestareilla, niin myös nyt kaksi sangia kertoi
ristipidon ja kolme ruutua valttituen.
Maksim teki kolmen padan kontrollitarjouksen ja Tiit jarrutteli kolmella
sangilla. Kun Maksim kielsi kolmella
padalla herttakontrollin, Tiitin näkökulmasta ruututäyspeli ei tuntunut kovin houkuttelevalta.
Kolmessa sangissa ylävärit ovat hyvin arkoja ja siksi ruututäyspeli on tällä kertaa hieman parempi.

PISTEET					
5♦
10				
4♦
8				
3NT
7				
6♦
6				
2NT
4				
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JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
7
29
28

15

5. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA,
JOS MAHDOLLISTA POHJOINEN
TARJOAA 3♥, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
K Q 10 9 6
♠ 83
♥
♥ J63
♦
10 7
♦ AK Q 9 8 3
♣
A 10 9 8 5 3
♣ KQ
Vesa

Arttu
1NT
  2♥1 (3♥) Pass
  4♣
4♠
  5♥
6♣
  Pass
1) Siirto pataan.

Maksim Tiit
1♦
1♠ (3♥) DBL
4♣
4♦
4♥
4NT
6♣
Pass

Myönnän avaavani pelipöydässä yhdellä sangilla idän korteilla tietoisena
siitä, että yksi ruutu on kurinalaisempi valinta. Jos sangia jaossa pelataan,
niin ylävärikombinaatiot kertovat, että
pelinviennin on poikkeuksellisesti
parempi olla partnerin kädessä. Yksi
sangi tosin vie vastustajilta mahdollisuuden yhden tason ylävärivälitarjoukseen, mutta tätä asiaa ei kannata
ottaa huomioon tarjouspaneelissa.

Vesa teki siirron pataväriinsä eikä Artulla ollut mitään lisättävää pohjoisen
tehtyä välitarjouksen. Neljä ristiä oli
luonnollinen täyspelivaatimus ja neljä pataa preferenssi. Viisi herttaa oli
kontrollitarjous, oletettavasti lyhyys,
mutta ilman tarkempaa sopimusta. Tähän Arttu teki uuden preferenssin, tällä kertaa vahvempaan dubbeltoniin.
Tiit valitsi ruutuavauksen ja kahdennus kertoi lisäarvoja. Kaksi seuraavaa
tarjousta olivat luonnollisia, joiden
jälkeen Maksim teki kontrollitarjouksen neljä herttaa. Neljä sangia oli ässäkysely ruutu valttina ja kuusi ristiä oli
”pick a slam” -tyyppinen tarjous kertoen huonon ruututuen ja pitemmän
ristivärin. Tähän ei tietenkään Tiitillä
ollut mitään lisättävää.
Kuusi ristiä on kohtuullinen sitoumus ja menee kotiin herttalähdön jälkeen alavärien tasajakautumilla. Tosin
pohjoisen hypättyä kolmen tasolle
epäedullisissa vyöhykkeissä lienee
turha odottaa kovin tasaisia jakautumia. Ruutuvaltti on laadultaan yhtä
hyvä kuin risti, mutta blokeroivat ristikuvat tekevät tästä slammista paljon
huonomman.

PISTEET					
5♣
10				
6♣
8				
5♦
7				
6♦
6				
3♥x/4♠ 3				
4♣/4♦/5♠ 2
3♠/6♠
1				
16
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JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

8
8
37
36

6. JAKAJA ETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
AK 6 3 2
♠ J5
♥
A8 7 4 3
♥ KJ6
♦
♦ KQ975
♣
KJ2
♣ AQ 7
Vesa
Arttu
   1♠
2♦
   3♦1
3♥
3NT2
4♣3
4
   4♦
4♥
Pass
1) 5/5 ♠/♥ 15-17 ap.
2) Lyhyt ruutu.
3) Kontrolli.
4) Renonssi

Maksim Tiit
1♠
2♦
2♥
3♣1
3♥
4♥
Pass
1) Neljäs väri.

Kilpailun viimeisessä jaossa tehtävänä on jäädä herttapelissä neljän tasolle,
vaikka parilla on 31 arvopistettä ja lännellä on erittäin hyvä jakautuma.
Mestareiden kaksi ensimmäistä tarjousta olivat luonnollisia, mutta Vesan kolme ruutua kertoi vähintään 5-5
jakautuman yläväreissä ja 15-17 ap.
Artun kolme herttaa sopi valtin ja kolme sangia kertoi lyhyen ruudun. Neljä

ristiä oli kontrollitarjous ja neljä ruutua lupasi renonssin. Tämä tietenkin
huononsi Artun kättä sen verran, ettei
hän lähtenyt hakemaan slammia vaan
tyytyi herttatäyspeliin.
Haastajat aloittivat myös luonnollisesti ja Tiit teki neljännen värin täyspelivaatimuksen. Maksim kertoi 5-5
jakautuman ja Tiit viisaasti tyytyi
korottamaan täyspeliin. Koska kolme pataa sopisi patavaltin, olisi neljä
ristiä kontrollitarjous hertta valttina.
Kun partneri on luvannut ylävärit, ei
idän käsi ole kuitenkaan riittävän hyvä
slammi-inviittiin. Suuri osa alavärivoimasta on arvotonta kun lännellä on
korkeintaan kolme alavärikorttia.
Jos puolustuksen pataväri on 3-3 ja
pohjoisella herttaa rouva toinen tai
kolmas, on jopa seitsemän herttaa pelattavissa kotiin. Vähänkään vinommat
jakautumat tekevät kuitenkin pikkuslammistakin liian vaikean tehtävän.
Huippujännittävä kaksintaistelu ratkeaa hallitsevien mestareiden eduksi
vain yhden pisteen erolla.
Kiitokset Maksimille ja Tiitille. Hyvää onnea loppuvuoden kilpailuihin
Suomenlahden eteläpuolelle!

PISTEET					
JAKO 6
4♥
10				
Mestarit
3NT
9				
Haastajat
4♠
8				
TILANNE
5♥
7				
Mestarit
4NT
6				
Haastajat
5♠/6♥
5
6♠/7♥
2						
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10
10
47
46
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TARJOUSPANEELI
3/14
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa,
parik.
♠AK 3 ♥AQ 8 5 ♦ K Q 4 ♣ 9 8 7
Länsi
		

Pohjoinen
1♦

Tarjous Pisteet
DBL 10
3♥
8
Pass 5
3NT 3

Itä
2♥

Paneeli
6
3
2
1

Etelä
?

Lukijat
5
6
0
2

Partneri avaa ja meillä on 18 arvopisteen
tasainen käsi, joten slammi on mielessä.
Huono jakautuma laskee käden arvoa,
mutta toisaalta jokainen arvokorttimme
on varmasti toimiva. Kukaan panelisteista
ei valitse ykkösvaihtoehdoksi neljää sangia. Vaikka ei olisi erillistä sopimusta,
niin tämän on oltava kvantitatiivinen, juuri tämän tyyppinen käsi. Jos haluamme
kysyä ässiä ruutu valttina, tarjoamme ensin 3♥ ja sitten 4NT.
VIITASALO: DBL. Tässä jaossa 6NT
on pelikelpoinen kortteja Q10xx x AJxxx
Axx vastaan ja tarjoussarjan avulla paljon
huonompikin saattaa riittää. Jos partneri
tarjoaa kahdennukseen pelkästään 2♠,
teen vain 3NT olettaen partnerille tasaisehkoa tai 4144-jakaumaa. Partnerin 3
ruutuun teen 3♥ ja sen jälkeen 3 pataan
vielä 3NT. Jos partneri tarjoaa 3♣, teen
3NT, koska slammia varten meidän pitäisi
usein saada 8 alaväritikkä ja ristini eivät
ole ollenkaan hyvät. Kaikkeen vähänkään
positiiviseen teenkin sitten ennemmin tai
myöhemmin 6NT. Tässä kilpailumuodossa
suora 6NT saattaisi olla ihan ok; jos ei
natsaa otetaan seuraava jako.
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PEKKINEN: DBL. Vaihtoehto 3NT,
mutta kahdennus antanee partnerille
mahdollisuuksia jatkaa (ja panee hänet
vaikeaan paikkaan joskus). Jos hän tarjoaa pataa neljän tasolla, luotan pitkään
ruutuun, jolloin ristin heikkous on vaarana. 3NT olisi toki käytännön tarjous ja sen
tarjoan seuraavaksi, jos voin.
SAASTAMOINEN: DBL. Korteissa voi
olla slammi - tai sitten ei. Kahdennuksen
kautta saadaan ainakin siitä selko, jos
partnerilla ei ole minimikäsi ja hän tarjoaa jotain väriä hypäten. Tämä tarjoussarja toimii parhaiten, mikäli on partnerin
kanssa sopimus, että kun voi tukea partneria joko luonnollisesti vaatimuksena tai
voi käyttää vastustajan väriä tukitarjouksen tekemiseen, on tällöin suora hyppy
4NT:iin luonnollinen.
GRANSTRÖM: DBL. Parhaimmassa
tapauksessa partnerilta tulee 2♠ johon
voi tehdä luonnollisen 4NT. Vaihtoehtona
3♥ koska jos meillä jokin fitti on niin se
on ruudussa.
MÄKIKANGAS: DBL. Ei 2♥x aina ole
“varmat 800+” eikä partneri välttämättä
tule edes kehiin jos hänellä on vaikka tyyliin Qx,Jxx,AJxxx,Axx. Vaikuttaa vahvasti
siltä, että ongelmia on tiedossa tämänkin
ratkaisun jälkeen.
KARHULAHTI: DBL. Poikkeuksellisesti jätän sangaamatta, koska tässä jaossa
voi hyvinkin olla slammi. Kahdennuksella
saan eniten tietoa partnerin korteista.
TISLEVOLL: 3♥. I have a flat distribution but the hand is still worth more than
18 HCPs (as A-Q of hearts are almost as
good as A-K). I play cue bid of the opponent’s suit as game force when it is above
the opening suit at the three level. I intend
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to go on by supporting diamonds so I can
check about Key-Cards. The problem is
we may lack two aces or A-K of clubs. If
partner co-operate with a cue bid over 4♦
(confirming club control), I will bid slam
via Blackwood, probably 6NT in pairs
(both 6♦ and 6NT may be right, though).
To pass in the first round, hoping partner
doubles up and then pass it, is of course a
good alternative.
PATANA: 3♥. Teen ruutukorotuksen ja
kysyn sitten ässät ja tarjoan sangislammin. Suora 4NT saisi olla kvantitatiivinen
ja se saattaisi olla vaihtoehto, mutta Qxx x
Axxxx KQxx voi jo riittää slammiin.
KIEMA: 3♥. Teen vahvan korotuksen
ruudussa. Ehkä saan tällä tavalla lisää
tietoa partnerin kädestä. Todennäköisesti
päädymme 6 sangiin. Kahdennus lupaisi
4k padan joten ainoa vaihtoehto olisi 3♣
lyhyellä hakkukasalla. 3NT voi olla oikein,
mutta on liian lopullinen.
NIEMI: Pass. En tässä vaiheessa usko
meidän slammiimme, joten mietin vielä,
yritänkö saada +800 puolustamalla. Jos
partneri tarjoaa 3♦ pusken slammiin,
kahdennukseen pitää arvata oikein. Toivottavasti partnerilla ei ole passikortteja.
VALTA: Pass. Lähden jahtaamaan maagista +800:aa. Pöytään ei juuri apuja ole
tulossa ja meillä on helposti kolmekin valttitikkiä jos partnerilla on esim. 9 singeli.
Passaaminen on mielestäni liian kova
riski. Partnerilla on turhan usein minimiavauskäsi ja kolme korttia herttaa, jolloin
hän passaa kahteen herttaan.
Vain yksi panelisti otti hyvin pessimistisen kannan.
FAGERLUND: 3NT. Kortit riittäisivät
juuri ja juuri kvantitatiivisen 4NT tarjoamiseen. En kuitenkaan ole varma, ymmärtäisikö partneri 4NT kvantitatiiviseksi. Siksi tyydyn vähän pessimistiseen 3NT
tarjoukseen.

2. Jakaja Etelä, I-L vaarassa, IMP.
♠5♥AJ754♦AQJ♣9632
Länsi Pohjoinen
Itä
				
3♣
3♠
pass
Tarjous Pisteet
3NT 10
4♦
7
Pass 0

Paneeli
9
3
0

Etelä
1♥
?

Lukijat
0
6
4

Vastustaja kertoo seitsemän kortin hyvän
värin, mutta siitä huolimatta selvä paneelienemmistö valitsee kolme sangia olemattomalla ristipidolla. Tähän on kuitenkin
hyvät perusteet. Jaon ristiväri on hyvin
usein jakautunut 7-4-1-1, ja jos singeltonit
eivät ole pieniä, on puolustuksen ristiväri
blokissa. Ainoa harkittavissa oleva vaihtoehto kolmelle sangille on neljä ruutua.
Tähän partneri tarjoaa useimmiten joko
neljä yläväriä tai viisi ruutua, jonka jälkeen emme liene kotipelitasolla.
KARHULAHTI: 3NT Toista jakoa
peräkkäin ei hermo kestä jättää sangaamatta. Kaikki muut vaihtoehdot tuntuvat vielä huonommilta.
KIEMA: 3NT. Ehkä yhdeksikkö neljäs
jarruttaa vastustajan värin juoksua. Muut
vaihtoehdot näyttävät vielä huonommilta.
MÄKIKANGAS: 3NT. Tarjosinko nyt
kuin Bob Hamman?
NIEMI: 3NT. Ronskisti vaan tätä ruokotonta aikaa, kun ruma sana sanotaan niin
kuin se on. Passata en saa, ja muut tarjoukset näyttävät vielä huonommilta. Aina
ei ole hyvää hollia jaettu ja olen joskus
tarjonnut huonommallakin pidolla. Länsi
voi lähteä väärällä kortilla, vaikka risti
olisi täysin auki, esim. AQJ10xxx vs. Ksingeli.
PATANA: 3NT. Tämä voi olla oikea peli,
joten selvien vaihtoehtojen puuttuessa tar-
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joan sen.
PEKKINEN: 3NT. Ei kivaa.
SAASTAMOINEN: 3NT. Jaa-a. Jos
partnerilla ei ole ristissä mitään ja risti
ei ole blokissa, tässä jaossa käy kylmät.
Toisaalta 3NT:n tavoin voi mikä tahansa
muukin täyspeli voi yhtä lailla mennä pietiin.
TISLEVOLL: 3NT. Awful situation. 3NT
of course is a brave bid but I hope partner has some singleton or doubleton club
10 or higher and East’s suit is not solid,
in which case the clubs are likely to be
blocked (West holding a singleton honour). If partner has two clubs, West might
even be void in clubs? The alternatives
(4♦?, 4♥ and 4♠?) are too ugly and partner may bid again over 3NT to save me
from disgrace, because if I end up playing
in 3NT and East simply takes seven club
tricks, I will look very stupid (not the first
time, though).
VIITASALO: 3 NT. Tarjouskiristyksessä
joudun valehtelemaan jotain. Jos jäämme
tähän, meillä voi olla ristipito, risti voi
olla blokissa tai länsi lähtee jotain muuta. Vaihtoehtoinen tarjous olisi 4 ruutua
mutta ei sekään ole mitenkään vaaraton
tarjous.
VALTA: 4♦. Onpa taas ilkeä paikka. Tarjoan maata jossa voimani sijaitsee (laatu
saa korvata puuttuvan kortin) ja passaan
partnerin seuraavaan väritarjoukseen.
FAGERLUND: 4♦. Vastustajan ollessa
epäedullisissa vyöhykkeissä riski, että 3♣
tarjoajalla on hyvä risti väri, on liian suuri 3NT tarjoamiseen. 4♦ jälkeen voimme
pelata vielä kolmea eri täyspeliä, vaikka
kolmen kortin värin tarjoaminen neljän
tasolla ei normaalia olekaan.
GRANSTRÖM: 4♦. Parhaalta idealta
näyttää tehdä kaikki vaihtoehdot auki jättävä tarjous, jotta partneri pystyy päättämään.
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3. Jakaja Pohjoinen, I-L vaarassa, IMP
♠ A ♥ 8 7 ♦ K 10 9 8 7 5 4 3 ♣ K Q
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♠
2♠

Tarjous Pisteet
5♦
10
3♦
7
3♣
7
4♦
4

Itä
pass
pass

Paneeli
5
4
2
1

Etelä
2♦
?

Lukijat
0
7
2
3

Ruutua pitäisi tarjota uudelleen, mutta
millä tasolla? Kolme on vain inviitti,
minkä vuoksi se on näillä korteilla liian
vaisu valinta. Neljä ruutua on taas slammiinviitti, mutta jos partnerilla ei ole ruutusopivuutta, niin tämä käsi ei ole kovinkaan
pelivoimainen. Eniten paneeliääniä saikin
suora hyppy viiteen ruutuun. Tähän tarjoukseen soisi kyllä olevan laadukkaamman ruutuvärin.
VALTA: 5♦. Tarjoan mitä uskon korteissa olevan, tosin 4♠ voi olla joskus
oikea sitoumus partnerin laadukasta pataväriä vastaan.
PEKKINEN: 5♦. Ok, ihan hatusta,
mutta käteni on pelivoimainen vain ruudussa. Toki slammi on mahdollinen ja
jokin kiemurtelu (3♣ nyt tulee mieleen
ensimmäisenä) voi toimia, mutta jos partnerilla on 5-5 mustat, kuvittelee hän meidän pelaavan risti valttina.
FAGERLUND: 5♦. Todennäköisin täyspeli, ruutuväri on hieman liian huono
slammi-inviittiin.
GRANSTRÖM: 5♦. Kahdeksan kortin
väriä kuulemma ei laiteta pöytään ellei se
ole valttia.
KARHULAHTI: 5♦. Tämä tarjous
kuvaa mielestäni käden oikein. Joskus
voidaan olla täysin väärässä pelissä,
mutta useimmiten kannattaa tarjota mitä
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kädessä on.
PATANA: 3♦. Mieluusti tarjoaisin tämän
täyspelivaatimuksena, mutta välttämättä
ei täyspeliä edes ole, joten menköön.
KIEMA: 3♦. Tehdään inviitti monen
mielestä täyspelikorteilla. Voima on keskittynyt lyhyisiin väreihin, joten käsi ei
ole ilman ruutuapua niin hyvä kuin miltä
näyttää.
MÄKIKANGAS: 3♦. Inviitti. Hyvät on,
mutta low road tuntuu oikealta ja voihan
partneri joskustehdä high road -ratkaisun
jopa minimeillä, jos hänellä on jotain ruudussa.
VIITASALO: 3♦. Olemme vaarattomassa joten täyspelin pitäisi olla vähintään
50-prosenttinen ollakseen tarjouskelpoinen enkä usko, että paljon tuosta lukemasta poiketaan, jos partneri passaa. Käteni
on ongelmallinen monesta syystä: ruutuväri on pitkä ja huono, hertassa on kaksi
pikamenevää ja isot korttini ovat lyhyissä
väreissä. Vaihtoehtoinen tarjous 3♣ pakottaisi täyspeliin, mutta se ei kuvaa yhtään
kättä, jolloin loppuaika tarjoussarjassa
saattaa mennä pelastautumiseen rististä
ruutuun ilman varsinaista tutkimista.
Kaksi panelistia välttää ruututarjouksen
oikean tason valinnan tekemällä täyspelivaatimuksen kolmella ristillä. Tämäkin
voi kyllä tuottaa ongelmia jatkossa.
NIEMI: 3♣. Arvostan korttini täyspelivaatimuksen arvoiseksi. Ruutuni ovat liian huonot hyppyyn viiteen ruutuun, joka
kertoisi suunnilleen tällaiset kortit, mutta
ristirouvan pitäisi olla ruudussa.
TISLEVOLL: 3♣. Difficult. I assume the
rebid of 3♦ is not forcing as if it is that
would be my obvious choice. If partner
bids spades once more I will try 4♠. Or
else 5♦ is our most likely destination.
SAASTAMOINEN: 4♦. Ylitarjous,
mutta muuten ei voi löytää ruutuslammia.

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

Pohjoinen
1♥
2♦
3♦
pass

Tarjous Pisteet
Pass 10
5♦
7
4♥
6
4♦
5
4♣
4

Itä
pass
pass
pass
pass

Paneeli
7
2
1
1
1

Etelä
1♠
3♣
3NT
?

Lukijat
2
5
4
0
0

Mistä ihmeestä länsi kehitti kahdennuksen?! Luultavasti hänellä hyvä yläväri ja
toinen alaväriässä. Riittävätkö tikit tästä
huolimatta kolmeen sangiin? Entä jos ei
riitä, niin mihin sitoumukseen meidän
olisi syytä karata?
NIEMI: Pass. Katsotaan, miten äijän
käy. Jos lännellä on KQJ10, Ax, xxxx, Axx,
tulos lienee yksi pieti. Jos taas kahdennus
on vähemmän solidi, löytyy usein kotipelimahdollisuuksia.
FAGERLUND: Pass. Tämä voi maksaa,
mikäli partnerilla on väärät kortit ja samalla 5♦ voi olla parempi sitoumus. En
halua kuitenkaan antaa lännelle sitä iloa,
että onnistuu ajamaan meidät pois ainoasta kotiin menevestä sitoumuksesta.
VIITASALO: Pass. Meillä on vähintään
26 pistettä ja tarjoussarjan perusteella
voi olla jopa yli 30 ja siitä huolimatta
länsi kahdentaa. Hänellä voi olla pietiin KQJ109(x) pataa + ruutuässä tai
AKQJ10(x) herttaa. Kumpikaan käsi ei
ole järkevän pelaajan kahdennuskäsi,
koska vastustaja voi paeta kotiin pelattavaan väritäyspeliin. Todennäköisempää
on se, että länsi on kahdentanut huonojen
jakaumien perusteella, mutta ei ole arvan-
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nut, että meillä on isoja kortteja paljon;
pakeneminen johtaa helposti pietipeliin,
kun 3NT menee kotiin isoilla korteilla.
Pelipöydässä tilanteen voisi haistaa mutta
tarjouspaneelissa ajattelin tällä pokerikädellä katsoa, onko vastustaja bluffilla.
Vastakahdennus olisi varmaan pelattavaksi, mutta tässä jaossa voi tulla kaksi
pietiä, joten jätän sinisen laatikkoon.
SAASTAMOINEN: Pass. Jos 3NT menee pietiin lännen patojen takia, niin
menköön. Herttapeli voi kaatua valttimeneviin ja ruutupeli tikkien puutteeseen.
MÄKIKANGAS: Pass. Näissä olisi
hyvä tietää lännen henkilöllisyys. Muistan
Kauko kun sanoit minulle noin 20-vuotta
sitten opettavaisella äänellä:”Kun vastustajat ovat siellä missä haluat niiden olevan, niin miksi antaa heille mahdollisuus
löytää parempi peli kahdentamalla?”.
PATANA: 5♦. Lännellä pitäisi olla vahvat padat sekä ristiässä. Rdbl houkuttaa,
sillä meillä saattaa silti olla 5 ruutu- ja
3 herttatikkiä sekä pataässä, mutta en
tänään jaksa urheilla. Toisaalta jos 3NT
menee, myös 5♦ (tai jopa 6♦) menee kotiin. Jos taas partnerilla ei olekaan kolmea herttatikkiä, saattaa 5♦ silti mennä
kotiin, mutta 3NT pietiin. Partnerilla on
aika usein 5-5-jakautuma, sillä hyvällä
herttavärillä ja 5-4:llä hän saattaisi tarjota 3♥ eikä 3♦. Olisin tarjonnut neljännen
värin sijaan 3NT, sillä jos länsi passaisi,
saattaisi partneri tässä sarjassa luulla,
että ristipidossa on puutteita.
TISLEVOLL: 5♦. The most likely layout is that West has a tight spade suit and
a red suit ace in which case 3NT probably
is hopeless, at least if West has the diamond ace. I don’t want to give up game,
though. The alternative is to give it a go
in 3NT, hoping partner has both the minor
aces so we can take eight tricks in those
suits plus the spade ace.
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KARHULAHTI: 4♥. Tässä tehtävässä
auttaisi vastustajan tunteminen. Mikäli
vastassa on tavallisen tonttu paneelipartneri, niin istuisin kolmessa sangissa.
Mitä ilmeisimmin vastustaja on lyömässä
hyvällä patavärillään ja sivukiinniotolla
tätä sitoumusta. Jonain päivänä sangissa
voisi olla tikit tästäkin huolimatta, 4♦
tuntuu vaisulta näin hyvillä korteilla. 5♦
on kakkosvaihtoehto.
KIEMA: 4♦. Ehdotetaan osasitoumusta täyspelipisteillä. Erikoinen kahdennus länneltä, kun on itse lähtemässä.
Hänellä on varmaankin semisolidi pata
ja ristiässä, mutta miksi varoittaa meitä
karkaamaan parempaan sitoumukseen.
Hänellä täytyy olla siis myös vino jako, ja
kortit istuvat huonosti. Tähän voi saada
tempotai kiukkukahdennuksen.
GRANSTRÖM: 4♣. Jos edellisellä tarjouskierroksella olin sitä mieltä että 3NT
on hyvä sitoumus, ainoa lisätieto joka
on tullut on, että vuotava yläväri (todennäköisemmin pata kun partnerilla pitäisi
olla siinä singeli tai kaksi hakkua) ei ole
blokissa ja samalla pelaajalla on ristiässä.
Vastakahdennus tuskin on oikein. Tämä
sarja muistaakseni paneelistandardissa
kertoo slammivihjeen koska 2♦ jälkeen
ei vastaajan tarvitse etsiä avaajalta 6k♥
tai 3k♠ vaan avaaja tarjoaa silloin vapaaehtoisesti lisää. Jos en ole sitä mieltä
että 3NT on ollut hyvä sitoumus ottaisin
sen pois 4♣:llä, mikä ei voi olla luonnollinen. Tähän partneri voi jatkaa 4♦/♥:lla
riippuen siitä, tarvitseeko väri ison kuvan
tukea vai riittääkö huonompi dubbelton
tai ohittaa 4♥, jos hertta on niin huono,
ettei Hx riitä. Jos 4♣ on mahdollista tulkita luonnollisena tyydyn tarjoamaan 4♦
jos en istu 3NT:ssa.
Hyvä valinta, jos partneri ymmärtää tarjouksen oikein. Mutta miksi 4♣ ei voisi
olla luonnollinen poisotto?
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5. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP
♠QJ4♥KQ5♦KQ832♣K4
Länsi
1♥

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
Pass 10
DBL 7
3♦
3
2NT 3

Itä
2♥

Paneeli
10
2
0
0

Etelä
?

Lukijat
7
1
2
3

Arvopistevoimaa kädessä on paljon,
mutta tikkipelivoima ei ole kehuttava.
Lähes kaikki panelistit tyytyivätkin passaamaan. Jos tulemme mukaan tarjoussarjaan ja partnerilla sattuu olemaan tyhjä
käsi, voi taksana hyvinkin olla iso luku
vastustajien sarakkeeseen. Mutta kuten
norjalainen vieraamme alempana toteaa:
“On vaarallista tarjota, mutta yhtälailla on
vaarallista olla tarjoamatta”. Tätä nykyä
avauskäden voima ei enää tarkoita 13
pistettä ja vastaajan korotus tehdään kolmellatoista kortilla, minkä vuoksi partnerilla voi hyvin olla jopa kymmenen pisteen tasainen käsi. Ja jos hänellä on tämä
tasainen vajaan 10 pisteen käsi, lienee balanssia turha odotella.
FAGERLUND: Pass. Partnerilla voi hyvinkin olla lähes nollakäsi. Vaarassa impkisassa 3♦ tarjoaminen riskeeraa välillä
ison menojaon. Lisäksi meillä on paljon
puolustusta, joten 2♥ ei edes välttämätttä
mene kotiin.
GRANSTRÖM: Pass. Molemmat vastustajat ovat aktiivisia joten partnerilla ei
varmaankaan ole paljoa voimaa. Ässäpulan ja patavärin puutteen takia jätän tarjoamatta. Kahdennus vaihtoehto.
VALTA: Pass. Toinen vaihtoehto 3D
voi maksaa 500-800 joten en laita osamerkintäjaossa päätä pölkylle.
KARHULAHTI: Pass Partnerillani

on tässä sarjassa lyhyehkö hertta ja hän
osaa kyllä toimia balanssipaikalla hieman
heiveröisilläkin korteilla. DBL olisi mahdollinen, koska periaatteessa kaikki värit
käyvät, mutta otan passiivisen linjan.
VIITASALO: Pass. Kädessä on paljon arvokortteja, jotka ovat lähinnä pois
muilta; pelivoimaa kädessä ei juurikaan
ole. Tarjoaminen tällä kädellä toteuttaa
lähinnä filosofiaa “miksi heidän pitäisi
pelata pietipeliä, kun mekin voimme”.
KIEMA: Pass. Puolustuskortit. Hyvä
partneri voi tulla balanssille jos on syytä.
Omaan täyspeliin en usko.
NIEMI: Pass. Tällä kokoelmalla passaan varmasti ihan tempossa. Käden arvopistevoima on minun silmissä jotain 13
luokkaa, ja hukka-arvoja on käsi täynnä.
PATANA: Pass. Enpä näillä tarjoa
mitään, ellei sitten ole tiedossa, että
vastustajat sekä avaavat että vastaavat
tosi heikoilla. Siltikin oman täyspelin
löytäminen on harvinaista.
PEKKINEN: Pass. Vaaransa kaikessa,
mutta partnerini on kova balansoimaan.
SAASTAMOINEN: Pass. Call me chicken, mutta mielestäni nämä kortit ovat puolustuskortit.
TISLEVOLL: DBL. It is dangerous to
bid in these vuls but it is dangerous to pass
as well. It the opener is light and the raiser
is also weak, we might own the hand even
in game. I take it most play 2NT as both
minors in this situation, not strong NT.
There is a case to play strong NT, though,
if the opponents play some weak raises
(eg. 3-7) etc. Double seems ok to me as we
can play in 2♠ but of course I don’t like it
if partner bids 3♣. It is a chance we go for
a number but to pass is too passive for me
with this strong a hand.
MÄKIKANGAS: DBL. Huonot on,
mutta ei nämä kahdennukset aina ole 4144
jakauma ja vähintään 14+ pinnaa.
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6 Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP.
♠ A K Q 3 ♥ J 10 9 4 ♦ 7 ♣ A Q 5 2
Länsi
4♥

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
Pass 10
4♠
8
DBL 5

Itä
pass

Paneeli
6
4
2

Etelä
?

Lukijat
3
3
7

Toinen jako peräkkäin, missä meillä on
16 arvopisteen käsi, mutta siitä huolimatta
pass on paneelin ykkössuosikki. Mutta
mitä muutakaan? Jos kahdennus olisi
rankaisu, niin tämän jaon paikka ei olisi
tarjouspaneelissa. Mutta kahdennus on ilmaisu ja aivan liian usein partneri tarjoaa
viisi ruutua, minkä jälkeen saatamme olla
kiinni totaalikatastrofissa. Jos luonto ei
anna periksi passata, niin 4♠ lienee paras
vaihtoehto. Tämänkin jälkeen voimme
kyllä päätyä lyhyeen valttiin, valitettavasti
ehkä jopa kahdennettuna.
VIITASALO: Pass. Käteni ei sovi ilmaisukahdennukseen, koska partneri tarjoaa
liian usein siihen 5♦ ja pietipeli vaihtaa
omistajaa. Jos pisteitä olisi pakko tehdä,
voisin tarjota 4♠ ja toivoa parasta. Passilla saan luultavasti muutaman pietin ja
tyydyn siihen. Joskus estotarjoukset vain
toimivat!
KARHULAHTI: Pass. Lyhyellä hertalla
varustettu partneri olisi tarjonnut hyvinkin
heikoilla korteilla tässä tarjoussarjassa,
kokemusta on...
KIEMA: Pass. En voi kahdentaa, kun
partneri todennäköisesti tarjoaa pitkän
ruutunsa. 4♠ on usein oikein, mutta vaarallista sekin. Otetaan halpoja pietejä, jos
niitä on tullakseen.
NIEMI: Pass. Sellainen kutina on, että
jako taitaa kuulua meille mutta hyviä
vaihtoehtoja ei juuri ole. Jos en saisi pas-
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sata, tarjoaisin 4♠. Siihen patani on kortin verran liian lyhyt. Lisäksi vaarana on,
että itä ylikuppaa hertat.
PATANA: Pass. Kahdennukseen tulee ruutua, joten en tee sitä. Neljä pataa
houkuttaisi, mutta en tänään jaksa urheilla. Passaan.
PEKKINEN: Pass. Otetaan mitä saadaan
ja jos ehkäisy onnistui, niin seuraavan
jaon kimppuun.
FAGERLUND: 4♠. Jotain haluan tarjota enkä halua, että partneri ottaa kahdennuksen pois ruutuun. Patavaltti voi
hyvinkin toimia, vaikka partnerilla olisi
vain 3k pata.
MÄKIKANGAS: 4♠. Balanssipaikassa
on välillä pakko tarjota 4-kortin värejä.
TISLEVOLL: 4♠. All of the problems in
this set are very difficult and I don’t expect many points for my answers as most
of them are made by gut feeling and are
probably not the majority’s choices. The
alternative to bidding 4♠ on this one is to
pass 4♥ because I assume double is more
take-out-ish and a 5♦ bid from partner
over a double may lead to a disaster. 4♠
is as good a gamble as any in my opinion.
Partner is short in hearts so I might hit
him with a nice “surprise” in spades.
VALTA: 4♠. Arvataan nyt näin. Partnerilla on lyhyt hertta ja toivottavasti kohtuullinen patatuki.
GRANSTRÖM: DBL. Näissä vyöhykkeissä on pakko riskeerata mukaantulo
kun partneri oikein ei voi sitä tehdä. Toivottavasti partneri jää puolustamaan.
Pass vaihtoehto.
Kahdennuksen puolesta todellakin puhuu se, että tasaisehkolla kädellä partneri
passaa ja saamme varmasti paremman tuloksen kuin passaamalla.
SAASTAMOINEN: DBL. Jos partneri julkeaa tarjota ruutua, toivottavasti
hänellä on niitä riittävästi.
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PANEELI 3/14

1
Vesa Fagerlund		
3NT
Juho Granström		
DBL
Arttu Karhulahti
DBL
Osmo Kiema		
3♥
Kari Mäkikangas
DBL
Matti Niemi		
Pass
Kari Patana		
3♥
Markku Pekkinen
DBL
Mauri Saastamoinen DBL
G-O Tislevoll		
3♥
Jorma Valta		
Pass
Pekka Viitasalo		
DBL

2
4♦
4♦
3NT
3NT
3NT
3NT
3NT
3NT
3NT
3NT
4♦
3NT

3
5♦
5♦
5♦
3♦
3♦
3♣
3♦
5♦
4♦
3♣
5♦
3♦

4
Pass
4♣
4♥
4♦
Pass
Pass
5♦
Pass
Pass
5♦
Pass
Pass

Paneelin enemmistö DBL 3NT 5♦
Lukijoiden suosikki 3♥ 4♦ 3♦
					

48
45
43
42
41
37
36
36
35
32
32
31
28

6
4♠
DBL
Pass
Pass
4♠
Pass
Pass
Pass		
DBL
4♠
4♠
Pass			

Pass Pass Pass		
5♦ Pass DBL

LUKIJAKILPAILUN 3/14
PARHAAT
Björn-Olof Lindholm
Pekka Ranta		
Kalevi Paavola		
Aimo Salmi		
Markku Lainevirta
Jyrki Hakala		
Harry v. Haartman
Jorma Isaksson		
Timo Järvi		
Pasi Kattilakoski		
Mauri Äyräväinen
Mauri Maunila		
Juha Hämäläinen		

5
Pass
Pass
Pass
Pass
DBL
Pass
Pass
Pass
Pass
DBL
Pass
Pass

VUOSIKILPAILUN
KÄRKI
Björn-Olof Lindholm
Pekka Ranta		
Markku Lainevirta
Kalevi Paavola		
Aimo Salmi		
Harry v. Haartman
Jyrki Hakala		
Timo Järvi		
Juha Hämäläinen		
Jorma Isaksson		
Mauri Äyräväinen
Pasi Kattilakoski		
Mauri Maunula		
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138
133
132
131
129
126
125
123
115
114
113
112
100
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EM-joukkuekilpailu
Opatija
Kauko Koistinen

				

EM-joukkuekilpailu järjestettiin tänä
vuonna ”Kroatian Rivieralla”, Adrianmeren pohjukassa sijaitsevassa Opatijan
kaupungissa. Vuoden 2006 Varsovan kisat
olivat viimeiset, missä kaikki joukkueet
kohtasivat toisensa ja koitos kesti täydet
kaksi viikkoa. Tämän jälkeen EBL päätti
jakaa avoimen luokan kilpailun kahteen
lohkoon, joista kummastakin yhdeksän
parhaiten sijoittunutta jatkaisi pelejä heikompien joukkueiden päättäessä urakkaansa yhteen viikkoon. Tänä vuonna
myös otteluiden jakomäärää oli supistettu
kahdestakymmenestä kuuteentoista. Tämä
uudistus aiheutti tosin paljon kritiikkiä.
Peter Bertheau mm. totesi bulletiinihaastattelussa, että ennen yksi maailman kovatasoisimmista kilpailuista on muuttumassa
”lomabridgeksi”.
KIERROS 1
SUOMI - SLOVAKIA

16.09/3.91 41-15

Avausvastustajamme ei kuulu kisan
ennakkosuosikkien joukkoon. Heti ensimmäinen jako antaa huteran kuvan slovakkien tarjoustekniikasta. Myös pelinvientitekniikassa oli toivomisen varaa.
JAKO 17 ♠ Q1043
N/♥ J		
		
♦ 86
		
♣ AKJ832
♠ 972		
♠ 65
N
♥ K10		
♥ 98653
♦ Q109752 W S E ♦ A4
♣ 109		
♣ Q765
		
♠ AKJ8
		
♥ AQ742
		
♦ KJ3
		
♣4
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Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

KarhulahtiTomcaniFagerlundKemenova
		
2♣
pass
2NT
pass
3♣
pass
3♥
pass
3♠
pass
3NT
pass
pass
pass
Kaksi ristiä oli precision-tyyppinen, kaksi sangia oli rele ja kolme herttaa täyspelivaatimus viiden kortin hertalla. Kolmen
padan merkityksestä oli epäselvyyttä.
Pohjoinen tarkoitti sen luonnolliseksi kun
taas etelä deklaroi tarjouksen ”semiluonnolliseksi”.
Arttu aloitti ruutukympillä, Vesa voitti
ässällä tikin ja jatkoi väriä, pelinviejä maskasi ja Arttu kasvatti värinsä kolmannella
ruutukierroksella. Pelinviejä näki kahdeksan tikkiä ja yritti kombinoida mahdollisuuksiaan yhdeksään. Hän otti patatikkinsä, yritti pudottaa ristirouva dubbeltonia,
ja kun tämä ei onnistunut, niin turvautui
herttamaskiin. Yksi pieti. Tällä kertaa
ristimaski olisi johtanut helppoon kotipeliin, kun lännellä on 109-dubbelton. Tosin
pelinviejä joutuu arvaamaan oikein, kun
Vesa jatkaa ristirouvan jälkeen herttaa.
Luottaako herttamaskiin vai siihen, että
ristiväri on 3-3 tai lännellä 109 toisena?
Nyt tämä ratkaisu jäi siis näkemättä.
Länsi

Kvocek
		
pass
pass
pass
pass
pass
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Pohjoinen

Koistinen
1♠(1)
3♠(3)
4♥(5)
4NT(6)
6♠

Itä

Etelä

Vodicka Nyberg
pass
2NT(2)
pass
4♦(4)
pass
4♠
pass
5♣(7)
pass
pass

(1) 8-11 ap, 4+ pataa, epätasainen.
(2) Neljän kortin tuki, väh. inviitti.
(3) Maksimi, 5+ ristiä.
(4) Lyhyt risti, ruutukontrolli.
(5) Herttakontrolli.
(6) RKCB. (7) 0 tai 3 avainkorttia.
Ruutuässälähdön jälkeen pelinviennissä ei ollut suurempia ongelmia. Voitin
ruutujatkon kuninkaalla, otin ristiässän
ja -kuninkaan sekä varastin ristin ässällä. Seuraavaksi patakuningas, herttaässä,
patakahdeksikko kympille ja ristivarkaus.
Herttavarkaudella käteen, viimeinen valtti
pois ja levitys kaksitoista tikkiä. Herttaässä on syytä ottaa pois ennen toisen ristivarkauden ottamista, koska muuten länsi
voi sakata pari herttaa pois enkä voi tietää
varmaa tapaa palata käteen ottamaan viimeistä valttia pois. EM-kilpailut eivät voisi alkaa paljoa paremmin, 14 IMP sisään!
Herttalähtö vaikeuttaa pelinviejän tehtävää, mutta onnekkaiden jakautumien
myötä kaksitoista tikkiä on otettavissa.
Otetaan lähtö ässällä ja kolme valttikierrosta sekä ristiässä ja -kuningas. Kun länneltä putoaa 109-dubbelton, on idän rouva maskattavissa valttia vasten. Käteen
voidaan palata herttavarkaudella kuninkaan onnekkaasti pudotessa toisena. Kun
pohjoinen ottaa ristitikkinsä, pitää hänen
seurata, mitkä ovat idän kaksi viimeistä
korttia. Jos ruutuässä ja herttayhdeksikkö,
pitää pöytä herttarouvan ja sakataan ruutukuningas singeltoniksi. Jos taas itä pitää
kaksi ruutua, niin tietenkin myös pöytä.
Irlannin Tommy Garvey keksi ottelussa
Venäjää vastaan lähdön, jolla pelinviejällä ei ollut käytännön mahdollisuuksia.
Ruutunelosen jälkeen Georgi Matushko
ymmärrettävästi pelasi pöydästä sotamiehen ja puolustus otti nopeasti kaksi ensimmäistä tikkiä!

KIERROS 2
SUOMI - MONACO

1.56/18.44 24-67

Monacon palkkasoturit ovat puolustavia
mestareita ja ovat myös nyt ehdottomia
ennakkosuosikkeja. Suomea he pitävät
ilmeisesti niin vaarattomana vastustajana,
että sponsori Pierre Zimmermann saa pelivuoron. Monacon toinen ankkuripari Fulvio Fantoni ja Claudio Nunes saa rauhassa
keskittyä seuraaviin otteluihin. Ottelutulos kertoo, että heillä oli varaa tähän tasoitukseen. Seuraavassa jaossa lähes kaikissa
pöydissä päädyttiin normaaliin sangitäyspeliin. Kannaltamme valitettavasti Tor
Helness kuului niihin harvoihin pelinviejiin, jotka onnistuivat saamaan yhdeksän
tikkiä tähän sitoumukseen.
JAKO 9 ♠ QJ72
N/E-W ♥ K3
		
♦ 98754
		
♣ 98
♠ A985		
♥ Q6		 N
W
E
♦ AJ62		 S
♣ Q32		
		
♠ K4
		
♥ J10542
		
♦ 103
		
♣ AJ75
Länsi

Pohjoinen

♠ 1063
♥ A987
♦ KQ
♣ K1064

Itä

Etelä

Helgemo Karhulahti Helness Fagerlund
		
pass
1♣
1♥
DBL
RDBL
pass
pass
2♥
pass
2NT
pass
3NT
pass
pass
pass
Artun vastakahdennus kertoi kuvadubbeltonin hertassa. Vesa lähti herttakakkosella, rouva, kuningas ja ässä. Helness
jatkoi ristiä rouvalle sekä lisää väriä kympille ja sotamiehelle. Vesa otti tikin herttasotamiehellä ja jatkoi pienellä hertalla
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pelinviejän kahdeksikolle (pöytä sakasi
ristin ja Arttu ruudun). Helness ablokeerasi ruutukuvansa ja jatkoi pataa pöydän
kahdeksikolle ja Artun sotamiehelle. Tämän jälkeen puolustus oli voimaton. Pelinviejälle kuului vielä kaksi ruutu- ja
kaksi patatikkiä. Puolustuksella oli mahdollisuutensa. Mitä piti tehdä toisin?
Vesan pikkuherttakääntö sotamiehen
jälkeen on yleensä oikein. Herttakympin
ottaminen auttaa hyvin usein pelinviejää
kiristystempon aikaansaamisessa. Tällä
kertaa herttakympin ottaminen kiristää
kuitenkin pöytää. Helness ei voi sakata
tietenkään pöydän ruutua, mutta jos hän
sakaa pataa, ei hän millään voi saada toista patatikkiä ja hän joutuu nöyrtymään yhteen pietiin.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Patana Multon Granström Zimmermann
		
pass
1♣(1)
1♥
DBL(2) pass
1♠(3)
pass
2♦(4)
pass
2♠(5)
pass
3NT
pass
pass
pass
(1) Vähintään kaksi ristiä.
(2) Vähintään neljä pataa.
(3) Kaksi tai kolme korttia pataa, minimi.
(4) TPV, kysyy pitoa.
(5) Kolme pataa, herttapito.
Franck Multon aloitti herttakuninkaalla
ja kun sai tällä tikin, jatkoi toiseen tikkiin
pienellä hertalla pelinviejän rouvalle. Kari
meni ruudulla pöytään ja pelasi ristiä rouvalle, jolla sai tikin. Seuraavaksi hän jatkoi ristiä pöydän kympille ja Zimmermannin sotamiehelle. Herttasotamiesjatkon
pöytä voitti ässällä, mitä seurasi patajatko
kahdeksikolle ja sotamiehelle. Multon ei
erehtynyt tekemään passiivista ruutujatkoa, vaan keksi tappavan patakäännön kuninkaalle ja ässälle. Tilanne oli:
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JAKO 9 ♠ Q7
N/E-W ♥ 		
♦ 987
		
♣♠ 95		
♥ -		 W N E
♦ AJ6		 S
♣ -		
		
♠		
♥ 105
		
♦ 10
		
♣ A7

♠ 10
♥9
♦K
♣ K6

Kari ablokeerasi ruutukuninkaan ja pelasi patakympin, mutta Multon laistoi tämän
tikin ja etelälle kuului kolme viimeistä
tikkiä, yksi pieti. Zimmermann teki jaossa
yhden virheen, joka antoi pelinviejälle kotipelimahdollisuuden. Missä tikissä?
Kun etelän ristisotamies voitti viidennen
tikin, herttajatko näytti itsestään selvältä.
Mutta tämä antoi Karille mahdollisuuden.
Tässä tilanteessa piti ensin ablokeerata
ruutukuningas ja sitten vasta jatkaa pataa
kahdeksikolle. Tämän jälkeen pelinviejä saa väkisin kaksi pataa, kaksi herttaa,
neljä ruutua ja yhden ristin. Mutta jos
Zimmemann olisi ristisotamiehen jälkeen
ottanut myös ristiässänsä ja jatkanut patakuninkaalla, olisi puolustukselle kuulunut
viisi tikkiä; kaksi pataa, yksi hertta ja kaksi ristiä.
KIERROS 3
SUOMI - ITÄVALTA

1.91/18.09 19-59

Ennakkoasetelmissa Itävalta kuuluu samaan kastiin Suomen kanssa. Molemmilta pääsy toisen viikon pelehin edellyttäisi
sekä hyvää peliä että myös hyvää onnea.
Itävaltalaiset ovat onnekkaita emmekä pelaa hyvin, mikä merkitsee murskatappiota. Seuraava kolmesanginen kuvaa hyvin
ottelun kulkua.
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JAKO 29
N/ALL
		
		

♠ J4
♥ K103		
♦ A108432
♣ A3
W

		
		
		
		
Länsi

N
S

JAKO 29 ♠ J4
N/ALL ♥ K103		
		
♦ A108432
		
♣ A3
♠ AQ3		
♠ 872
♥ A952		 W N E ♥ Q76
♦ K97		 S
♦ 65
♣ 542		
♣ J10987
		
♠ K10965
		
♥ J84
		
♦ QJ
		
♣ KQ6

E

♠ K10965
♥ J84
♦ QJ
♣ KQ6
Pohjoinen

Purkarthofer Koistinen
		
1NT
pass
2♠
pass
pass

Itä

Fucik
pass
pass
pass

Etelä

Nyberg
2♥
3NT

Sangiavaus oli 12-14 ap (jakautuma
6-3-2-2 sallittu kuuden kortin alavärillä)
ja kaksi herttaa lupasi viiden kortin padan. Fucik aloitti ristisotamiehellä. Miten
suunnittelet pelinviennin?
Ruutuvärin kasvattaminen maskaamalla
on tietenkin ensimmäisenä mieleen tuleva ajatus. Siis ensimmäinen tikki pöytään
ja ruuturouva. Jos maski epäonnistuu tai
ruutu on 4-1 vinossa, niin pelinviejä tarvitsee onnistuneen arvauksen jommassa
kummassa ylävärissä. Tällä kertaa länsi
kuitenkin peittää ruuturouvan kuninkaalla ja kumpikin puolustaja tunnustaa kun
pöydän ruutusotamies voittaa seuraavan
tikin. Nyt pelinviejällä näyttäisi olevan
yhdeksän tikkiä valmiina, mutta ristitikki
pöydässä näyttäisi olevan tavoittamattomissa, jos kummassakaan ylävärissä ei ole
toimivaa yhteyttä pöytään. Tämän vuoksi päätin ottaa ensimmäisen tikin käteeni
ässällä ja annoin patasotamiehen kiertää
rouvalle, mikä ei ollut oikein koko jaon
ollessa:

Länsi voitti siis patajatkon rouvalla ja
jatkoi herttaa idän rouvalle. Kaksi seuraavaa herttakierrosta kasvatti lännelle yhden
herttatikin, jonka hän pääsi hakemaan hetkeä myöhemmin pataässällä, yksi pieti.
Paras pelinvienti on siis kuitenkin ottaa
lähtö pöytään ja maskata ruutua. Nyt länsi peittää rouvan kuninkaalla ja pelinviejä
palaa pöytään ruutusotamiehellä. Kun käteen palataan ristiässällä ja otetaan kaikki ruututikit, ei pöytä joudu kiristykseen,
kun sieltä voidaan sakata kaksi pataa ja
kaksi herttaa. Tämän jälkeen pelinviejä
voi nojautua tuolissaan mukavasti ja odottaa yhdeksättä tikkiään. Näin tapahtuikin
kummassakin pöydässä BBO-ottelussa
Puolan ja Israelin välillä. Ophir Herbstin
ja Krzysztof Jassemin pelinvienti ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen. Oletetaan, että idällä olisi ollut myös herttaässä,
käsi ♠ 872 ♥ AQ6 ♦ 65 ♣ J10987. Kun
pelinviejä ruututikkiensä jälkeen pelaa
pataa, länsi voittaa tikin ja palauttaa herttaa. Toisen herttakierroksen jälkeen pöytä
on kiristyksessä mustien värien kanssa.
Monacon Fulvio Fantoni näytti, mikä on
paras pelinvienti. Ensimmäinen risti pöytään, kaksi ruutukierrosta ja herttasotamies kiertämään. Nyt jako saa olla mikä
tahansa ja pelinviejä saa aina yhdeksän
tikkiään.
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Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Granström Lindermann Patana Terraneo
		
1♦
pass
1♠
pass
2♦
pass
2♥
pass
2NT
pass
3NT
pass
pass
pass
Myös Kari lähti ristisotamiehellä, mutta
kun Lindermannkin päätti ottaa tikin ässällä ja antaa patasotamiehen juosta seuraavaksi, sai puolustus vähitellen viisi tikkiä, tuloksena tasabrikka.
KIERROS 4
SUOMI - VIRO

13.04/6.96 41-30

Kahden murskatappion jälkeen voitto
tuntuu taas mukavalta, etenkin kun se tapahtuu rakkaan etelänaapurimme kustannuksella. Myös osamerkintäjaot voivat
olla mielenkiintoisia.
JAKO 13 ♠ AJ843
N/ALL ♥ 43 			
		
♦ A94
		
♣ QJ5
			
♠ 76
			 N
♥ AK7652
W
E
			 S
♦ Q10
			
♣ 986
		
Länsi

Sester
		
2♥

Pohjoinen

Itä

Etelä

Koistinen Levenko Nyberg
1NT
2♦
pass
pass
pass
pass

Yksi sangi oli 12-14 ap, kaksi ruutua
lupasi toisen ylävärin ja kaksi herttaa oli
hakeva tarjous. Aloitin ristirouvalla, kuutonen, nelonen ja ässä. Toiseen tikkiin
Sven Sester antoi herttasotamiehen juosta
Clasin rouvalle. Tätä seurasi pataviitonen,
kymppi ja sotamies. Mitä seuraavaksi?
Ehdin jo harmittelemaan, miksen tarjonnut kahta pataa kahteen herttaan. Näyttäisi
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siltä, että kummallakin puolella olisi jonkinlainen ylävärifitti. Tätä on kuitenkin
nyt myöhäistä miettiä. En nähnyt mitään
syytä puolustaa aktiivisesti, joten otin pataässän ja jatkoin valttia pöydän ässälle.
Ei menestys, kun koko jako oli:
JAKO 13 ♠ AJ843
N/ALL ♥ 43 			
		
♦ A94
		
♣ QJ5
♠ Q10		
♠ 76
N
♥ J		 W E ♥ AK7652
S
♦ KJ72		
♦ Q10
♣ AK10732
♣ 986
		
♠ K952
		
♥ Q1098
		
♦ 8653
		
♣4
Sester otti toisenkin korkean herttakuvan
ja kasvatti ruutunsa. Pöydän kolmas risti
voitiin myöhemmin sakata käden vahvalle ruudulle. Tasan kotiin. Miksi Clas ei
käännä ristiä, minkä pitäisi olla itsestään
selvää kun pöydässä on kolme pientä ristiä? Syy on ilmeinen, koska hänellä ei ole
ristiä. Siis patasotamiehen jälkeen risti,
jonka Clas pääsee varastamaan, pohjoinen
kiinni jollain ässällä ja toinen ristivarkaus
kaataa sitoumuksen.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Fagerlund Karpov Karhulahti Laanemäe
		
1♠
pass
3♠
pass
pass
pass
pass
Arttu ei riskeerannut kahden tason välitarjousta, eikä Vesallakaan ollut riittävästi
kortteja tulla mukaan sarjaan Laanemäen
estokorotuksen jälkeen. Herttaässä voitti
ensimmäisen tikin ja toiseen tikkiin Arttu
jatkoi laiskasti herttakuninkaalla, minkä
jälkeen sitoumus ei ollut enää pietitettä-
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vissä. Kolmas herttakierros tappoi yhden
pöydän vahvoista hertoista, mutta myöhemmin yksi pelinviejän ruutumenevä
voitiin sakata hertalle. Oikein on jatkaa
pienellä hertalla toiseen tikkiin. Vesa varastaa ja kääntää ruutua eikä Karpov voi
välttää viiden tikin menettämistä. Kun
kummankin pöydän puolustus oli epätarkka, menetimme jaossa 6 IMP:tä.
KIERROS 5
SUOMI - KROATIA

10.31/9.69 33-32

Krotian joukkueen piti ennakko-odotusten mukaan olla häntäpään vartijoina
muitten ex-Jugoslavian osavaltioiden
kanssa. Olisiko kotikenttäetu ollut syynä
siihen, että isäntämaan edustajat jatkoivat
kuitenkin pelejä toisella viikolla paperilla nimekkäämpien joukkueiden pakatessa
matkalaukkujaan. Onnistumme ottamaan
niukan otteluvoiton, kun seuraava puolustustehtävä osoittautui liian vaikeaksi kroaattipuolustajalle.
JAKO 28 ♠ A109
W/N-S ♥ 102		
		
♦ Q84
		
♣ AJ765
♠ 752		
♠ KJ864
♥ J753		 N
♥ KQ4
W
E
♦ 10653		 S
♦ AK92
♣ 104		
♣2
		
♠ Q3
		
♥ A986
		
♦ J7
		
♣ KQ983
Länsi

Pohjoinen

Itä

Yksi risti oli puolalainen ja kahdennus
negatiivinen, yksi sangi kertoi tasaisen
minimin lupaamatta patapitoa, kolme
ristiä lupasi viisi korttia ja kolme sangia
patapidon. Länsi aloitti ruutuässällä ja
saatuaan positiivisen merkiannon partneriltaan jatkoi kuninkaalla sekä kolmannen
kierroksen ruutua. Tämän jälkeen Artulla oli helppo tehtävä kasvattaa yhdeksäs
tikkinsä pelaamalla pataa kohti pöydän
rouvaa. Kun vastinpöydässä tyydyttiin
ristiosamerkintään, voitimme jaossa 10
IMP:tä. Idän pitää nähdä, että sitoumus
kaatuu vain, jos herttasotamies on lännen
kädessä. Kahden ruutukierroksen jälkeen
idän pitäisi kääntää herttakuningas, mutta
jos pelinviejä laistaa tämän tikin, pitääkin
idän vaihtaa takaisin ruutuun. Jos itä jatkaa herttakuninkaan jälkeen herttarouvalla, ottaa pelinviejä ässän ja kasvattaa itselleen yhdeksänen tikin herttaväristä.
KIERROS 6
SUOMI - VENÄJÄ

2.69/17.31 42-8

Jos ottelussa ei onnistu saamaan kahdeksaa IMP:tä enempää omaan sarakkeeseen,
merkitsee se sitä, etteivät vastustajat tee
montakaan virhettä. Muutaman oman virheen jälkeen rumat tappionumerot ovat
tosiasia. Ottelun viimeinen jako on suurin
tappiobrikkamme.

Etelä

Zoric KarhulahtiMarinovskiFagerlund
		
1♣
1♠
DBL
pass
1NT
pass
2♠
pass
3♣
pass
3♠
pass
3NT
pass
pass
pass

JAKO 16 W/E-W			
		
♠ 9		 N
♠ J1052
♥ KJ96		 W E ♥ A43
S
♦ -		
♦ KQ76
♣ AKJ109643
♣ 72
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Länsi

Rudakov
2♣
5♣
pass

Pohjoinen

Itä

Etelä

Koistinen KhokhlovNyberg
2♠
pass
pass
pass
6♣
pass
pass
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Rohkea ratkaisu Juri Khokhlovilta korottaa kuuteen! Länsi on kuitenkin sijoittanut
jonkin verran voimaa partnerinsa käteen
tässä tarjoussarjassa. Pohjoinen aloitti pataässällä ja kuninkaalla etelän näyttäessä
parillista määrää. Rudakov varasti ja otti
ristiässän, johon pohjoinen tunnusti rouvalla. Miten jatkaisit tästä eteenpäin?
Yksi asia on varma, pelinviejä tarvitsee
jonkin verran onnea saadaakseen kaksitoista tikkiä. Helpointa olisi, jos etelällä
olisi rouva kolmantena hertassa, jolloin
yksinkertainen maski toisi kotipelin. Rudakov näki kuitenkin toisenkin kotipelimahdollisuuden. Hän ei ottanut viimeistä
valttia, vaan pelasi herttaa ässälle ja maskasi seuraavaksi väriä sotamiehellä. Tämä
oli oikea linja koko jaon ollessa:
		
JAKO 16 ♠ AKQ764
W/E-W ♥ 105		
		
♦ A853
		
♣Q
♠ 9		
♠ J1052
N
♥ KJ96		 W E ♥ A43
S
♦ -		
♦ KQ76
♣ AKJ109643
♣ 72
		
♠ 83
		
♥ Q872
		
♦ J10942
		
♣ 85
Herttakuningas sai pitää seuraavan tikin
ja neljäs herttahakku voitiin varastaa pöytään.
Länsi

Patana
1♣
5♣
pass

Pohjoinen

Itä

Etelä

GromovGranströmDubinin
1♠
pass		pass
pass
6♣
pass
pass

Myös Juho teki rohkean korotuksen
slammiin, tosin kyllä perustellummin kuin
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vastinpöydässä, koska partnerilla saattoi olla puolet pakan arvopistevoimasta.
Myös Kari sai kaksi pataa lähtöön, mutta
kun hän pelasi valttinsa pohjaan, Dubinin
ei tehnyt virhettä vaan piti kiinni neljän
kortin hertastaan, yksi pieti ja 16 IMP:tä
venäläisille. Kiristys on oikea linja silloin
kun etelällä on herttarouva neljäs, ruutuässä ja singeltonristi. Mutta osaako todella
Gromov pelata rouvan ensimmäiseen ristikierrokseen? Jos osaa, niin on ansainnut
pietinsä, kun varastaa kolmannen herttakierroksen pienellä valtilla!		
KIERROS 7
SUOMI - PORTUGALI 2.28/17.72 27-64

Portugalin pistesaldo viidestä pelatusta
ottelusta oli alle 10, keskimäärin alle kaksi pistettä ottelua kohden! Tässä valossa
rökäletappiomme maistui sitäkin katkerammalta. Kierroksen puhutuimmassa jaossa lähes kaikissa pöydissä oli päädytty
seitsemään pataan.
JAKO 24 W/-			
		
♠ KQ8653
♠ AJ
♥ K83		
♥ AQ
N
♦ Q106		 W E ♦ A874
S
♣ 9		
♣ AKJ42
		
Miten suunnittelisit pelinviennin, jos
pohjoinen aloittaa pienellä ristillä? Entä
jos pienellä ruudulla? Pohjoinen sakaa
herttaa toiseen valttikierrokseen.
Itse aloitin pienellä ristillä, pöydän ässä
voitti tikin ja pelinviejä otti pöydän patakuvat. Kaksitoista tikkiä on nyt valmiina,
ja paras mahdollisuus puuttuvan kotipelitikin saamiseen on kasvattaa pöydän
ristiväri varastamalla vahvaksi. Risti oli
jakautunut riittävän hyvin, kaikki tikit ja
Portugali +1510.
Vesaa vastaan pohjoinen päätti lähteä
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pienellä ruudulla. Entä nyt? Tikki pöydän
ässällä ja kaksi valttikierrosta, joista toiseen pohjoinen sakaa pienen hertan. Nyt
tilanne mutkistuu. Jos ristirouva istuu neljäntenä, ei pelinviejällä ole yhteyksiä ristivärin kasvattamiseen. Oletetaan ristiässä ja varkaus, hertalla pöytään ja toinen
ristivarkaus. Seuraavaksi pelinviejä voi
poistaa etelän kaksi jäljellä olevaa valttia,
mennä pöytään hertalla ja ottaa kasvaneet
ristitikit. Mutta herttakuningas, jonka pitäisi olla pelinviejän kolmastoista tikki,
happanee auttamatta lännen käteen. Vesa
päättikin ottaa herttarouvan yli käden kuninkaalla ja maskata ristiä sotamiehellä.
Tämä linja johtaa kotipeliin, jos pohjoisella on ristirouva korkeintaan neljäntenä. Ei
menestys tällä kertaa, kun koko jako oli:
JAKO 24 ♠ 9
W/♥ 106542		
		
♦ K5
		
♣ 108653
♠ KQ8653
♠ AJ
♥ K83		 W N E ♥ AQ
♦ Q106		
♦ A874
S
♣ 9		
♣ AKJ42
		
♠ 10742
		
♥ J97
		
♦ J932
		
♣ Q7
Loistava lähtö Paolo Limalta! Kaikilla
muilla lähdöillä pelinviejän yhteydet riittävät ristin kasvattamiseen, kunhan vain
värin rouva ei istu viidentenä.
Myös Ruotsin Johan Upmark ja Puolan
Cesary Balicki hankkivat joukkueilleen 17
IMP:tä pikkuruutulähdöllä. Saksalainen ja
turkkilainen pelinviejä ottivat saman linjan kuin Vesa päätyen kahteen pietiin.
BBO-raamaottelussa Monacon Fulvio
Fantoni lähti samoin ruutuviitosella, mutta Islannin Jon Baldursson juoksutti läh-

dön rouvalle ja levitti 13 tikkiä! Jonin perustelut rohkeaan ratkaisuun olivat hyvät.
Normaalialoitus isoslammia vastaan on
valtti, etenkin kun valttirouva on kerrottu
olevan pelinviejän puolella. Kun Fantoni
ei aloittanut valtilla, hänellä luultavasti
on singeltonpata, koska tällöin valttilähtö
saattaisi maskata etelän sotamies neljännen. Ja jos pohjoisella on kerran singeltonpata, niin ottamalla ruutuässän pelinviejä joutuu tyytymään selvästi alle 50%
kotipelilinjaan. Lisäksi, kun pöytään luultavasti tulee ruutuässä, niin Baldurssonin
mielestä Fantonilla on ruutukuningas selvästi yli 50% todennäköisyydellä!
KIERROS 8
SUOMI - ISLANTI

14.80/5.20 34-15

Vuoden 1991 maailmanmestaruuden
voittaneesta Islannin joukkueesta kaksi on
vielä mukana tämänvuotisessa joukkueessa. Jon Baldursson huilaa tämän ottelun,
mutta Adalsteinn Jörgensen ottaa mittaa
Artusta ja Vesasta.
JAKO 13 ♠ AKQ2
N/ALL ♥ 108		
		
♦K
		
♣ AQJ974
♠ 109764		
♠3
N
♥ A973		
♥ QJ6
W
E
♦ A6		
♦ QJ10532
S
♣ 86		
♣ 532
		
♠ J85
		
♥ K542
		
♦ 9874
		
♣ K10
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

EinarssonKarhulahtiJörgensenFagerlund
		
1♣
pass
1♥
1♠
2♣
pass
3♣
pass
3NT
pass
pass
pass
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Yksi risti oli puolalainen ja kaksi ristiä
lupasi vähintään viisi korttia sekä 15+ ap.
Kolme ristiä lupasi 7-8 ap, johon Arttu tarjosi hyvällä patapidollaan tietenkin kolme
sangia. Jos Jörgensen olisi keksinyt inspiroidun pikkuruutulähdön, olisi puolustus
kuorinut kymmenen ensimmäistä tikkiä!
Ruuturouvalähtö oli kuitenkin normaali
ja Einarsson voitti ensimmäisen tikin ässällä pudottaen Artun singeltonkuninkaan.
Nyt jos länsi olisi kääntänyt lisää ruutua,
niin puolustus ottaa kolmen ruututikin
jälkeen neljä herttaa, kolme pietiä. Mutta
kun Einarsson käänsi pataa, pystyi Arttu
levittämään kymmenen tikkiä! Einarssonin patakääntö näyttää pahalta virheeltä,
mutta se on pitkän päälle varmasti oikea
valinta. Ruutujatko johtaa pietiin vain, jos
partnerilla sattuu olemaan QJ herttaa. Patakääntö taas johtaa pietiin, jos idällä on
edes yksi patatikki.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

PatanaMagnussonGranströmIngimarson
		
1♣
2♦
DBL
3♦
4♦
DBL
4♥
pass
4♠
pass
5♣
pass
pass
pass
Juho ja Kari olivat sarjassa ruudulla mukana, jolloin sangitäyspeli ei ollut enää
ajankohtainen. Viidessä ristissä ei tietenkään ollut mitään kotipelitoiveita, joten
voitimme jaossa 12 IMP:tä.
KIERROS 9
SUOMI - SAKSA

10.31/9.69 33-32

Saksan joukkueessa pelaa amerikkaisvahvistus. Roy Welland on asunut vanhalla mantereella jo niin pitkään, että EBL:n
säännöt sallivat hänelle edustusoikeuden
Saksan maajoukkueeseen. Niukka voittomme olisi ollut suurempi, jos olisin ollut
tarkempi kolmen sangin pelinviennissä.
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JAKO 29
N/ALL
		
		

♠ A95
♥ Q7		
♦ KJ1065
♣ J74
W

		
		
		
		
Länsi

N
S

E

♠ K86
♥ K543
♦3
♣ AK963
Pohjoinen

Itä

Welland Koistinen Auken
		
1NT
2♥
pass
pass
pass

Etelä

Nyberg
3NT

Hyvä ruutuvärin houkuttelemana päätin
avata yhdellä 12-14 ap:n sangilla. Sabine
Aukenin herttavälitarjous oli luonnollinen ja Clasin kolme sangia päätti sarjan.
Sabine aloitti ruutunelosella (10-12), kolmonen, kahdeksikko ja sotamies. Toiseen
tikkiin pelasin ristin, kymppi, ässä ja kakkonen. Entä seuraavaksi?
Jos idällä olisi onnekkaasti Q10-dubbelton ristiä, ei kotipelissä olisi ongelmia.
Toisaalta jos lännellä on rouva neljäntenä, olisi yhteyksien kannalta parempi pelata seuraavaksi pieni risti pöydästä. En
kuitenkaan halunnut päästää länttä liian
aikaisin kiinni, koska herttakääntö varmasti kaataisi sitoumuksen, minkä vuoksi
jatkoinkin kolmanteen tikkiin ristikuninkaalla, johon Auken sakasi herttakuutosen. Kun jatkoin pöydästä pienellä ristillä
Welland ymmärrettävästi pelasi pienen
(ottamalla rouvan hän kasvattaisi neljä ristitikkiä pelinviejälle) ja sain sotamiehellä
kolmannen ristitikkini Aukenin sakatessa
patakakkosen. Jaon ratkaiseva hetki oli
koittanut. Mitä piti tehdä seuraavaksi?
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Jatkoin ruutukuninkaalla, Auken otti
tikin ässällä ja pelasi pataa. Nyt yhdeksään tikkiin ei ollut enää mahdollisuuksia.
Koko jako:
JAKO 29 ♠ A95
N/ALL ♥ Q7		
		
♦ KJ1065
		
♣ J74
♠ QJ1043		
♠ 72
N
♥ 82		
♥ AJ1096
W
E
♦ 82		
♦ AQ974
S
♣ Q852		
♣ 10
		
♠ K86
		
♥ K543
		
♦3
		
♣ AK963
Voitin patajatkon käteeni ässällä ja jatkoin pienellä ruudulla. Auken voitti tikin
seiskalla, otti ruuturouvan ja antoi tikin
ruutusotamiehelleni. Tämän jälkeen minulle kuului vain yksi herttatikki ja patakuningas, yksi pieti.
Saatuani tikin ristisotamiehellä minun
piti ottaa ensin tikki pataässällä ja vasta
tämän jälkeen jatkaa ruutukuninkaalla,
johon pöydästä pitää sakata musta kortti. Nyt on samantekevää, mitä itä tekee.
Saan väkisin kaksi tikkiä molemmista
punaisista väreistä, mikä riittää kotipeliin.
Oletetaan, että Auken jatkaa herttaässällä ja -sotamiehellä. Voitan tikin rouvalla
käteeni, menen pataässällä pöytään, otan
herttakuninkaan ja lyön idän kiinni hertalla. Ruutusotamies on pelinviejän yhdeksäs tikki. Huomattakoon vielä, että Auken
voisi puolustaa paremmin sakaamalla
padan sijasta pienen ruudun. Tämän jälkeen pelinviejällä ei ole mahdollisuuksia
yhdeksään tikkiin. Häviämme jaossa 7
IMP:tä, kun vastinpöydässä Arttu pelaa
kahta herttaa kahteen pietiin.

KIERROS 10
SUOMI - RANSKA

12.29/7.71 19-11

Surkean Portugali-ottelun jälkeen kolmas paperilla kova joukkue ja kolmas peräkkäinen voitto! Pienivaihtoisen ottelun
ratkaisujako oli seuraava:
JAKO 4 ♠ A9
W/ALL ♥ KQ10542		
		
♦ AK1062
		
♣♠ J8632		
♠ KQ75
♥ A		 W N E ♥ 8
♦ J73		 S
♦ Q4
♣ J1094		
♣ AK8765
		
♠ 104
		
♥ J9763
		
♦ 985
		
♣ Q32
Länsi

Patana
pass
pass
pass

Pohjoinen

Bessis
1♥
6♥

Itä

Etelä

Granström Bessis
2♣
3♥
pass
pass

Etelän heikko hyppy kolmeen herttaan
oli todella heikko! Karin mielestäni varovainen ratkaisu passata toimi hyvin tällä
kertaa, koska nyt Juholla ei ollut mitään
syytä esitellä enää pataväriään. Kaksi pietiä ja EW +200.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Quantin Karhulahti Bompis Fagerlund
pass
1♥
DBL
3♥
3♠
6♥
6♠
pass
pass
DBL
pass
pass
pass
Marc Bompis valitsi välitarjouksen sijaan ilmaisukahdennuksen, jolloin Jean
Christophe Quantin tuli tietoiseksi patafitistä. Myös Arttu teki käytännön tarjo-
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uksen kuusi herttaa, mutta onneksemme
Bompis otti henkivakuutuksen kuudella
padalla, mikä osoittautui hyvin kalliiksi
ratkaisuksi. Artun kahdennus päätti sarjan
ja sitoumus päätyi kolmeen pietiin, NS
+800 ja Suomi +14 IMP.
KIERROS 11
SUOMI - RUOTSI

3.42/16.58 15-44

Hyvin alkanut neljäs kilpailupäivä päättyy harmittavaan tappioon länsinaapureita
vastaan. Ottelun alkupuoli etenee tasaisesti, mutta sitten viidessä jaossa menetämme
42 IMP.tä. Kalleimmassa jaossa katselen
kortteja ♠73 ♥42 ♦KJ75432 ♣A3. Johan
Upmark avaa yhdellä padalla, Clas ilmaisukahdentaa ja Fredrik Nyström estotarjoaa kolme pataa. Mitä itse tarjoaisit tässä
tilanteessa? Kysymys on tietenkin ruututarjouksen tasosta ja koska neljä on mielestäni liian vaisu, niin hyppäsin viiteen
ruutuun. Yllättävästi tämä tarjous ei päätäkään tarjoussarjaa, vaan Clas tarjoaa vielä
viisi herttaa. Entä nyt? Partnerilla on siis
vahvat kortit, n. 17+ ap ja vähintään viisi
korttia herttaa. Nyt tarjousvaihtoehtoja on
kolme. Rauhallinen pass tai pikkuslammi
joko ruudussa tai hertassa. Tarjosin kuusi ruutua, jossa ei ollut mitään mahdollisuuksia, mutta oletetaan, että olisin valinnut kuusi herttaa. Saat siirtyä seuraavaksi
Upmarkin kortteihin idän tuoliin. Partneri
aloittaa 10-12 säännön mukaisella pataviitosella.
JAKO 26 ♠ 73
E/ALL ♥ 42		
		
♦ KJ75432
		
♣ A3
			
♠ AQ1062
			 W N E ♥ 98
			 S
♦ Q109
			
♣ K65
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Voitat tikin ässällä pelinviejän tunnustaessa kahdeksikolla. Mitä seuraavaksi?
Kuutta ruutua vastaan Upmarkilla oli
helppo tehtävä aloittaa pataässällä ja odottaa tämän jälkeen pietiä varman valttitikin
kanssa. Jos kuutta herttaa vastaan itä erehtyy hakemaan pietiä pataväristä, on slammi kotona kun koko jako oli:
JAKO 26 ♠ 73
E/ALL ♥ 42		
		
♦ KJ75432
		
♣ A3
♠ J954		
♠ AQ1062
♥ J53		 W N E ♥ 98
♦ 8		 S
♦ Q109
♣ QJ942		
♣ K65
		
♠ K8
		
♥ AKQ1076
		
♦ A6
		
♣ 1087
Ristikääntö on ainoa, mikä tappaa herttaslammin. Kaikilla muilla käännöillä pelinviejä poistaa valtin ja kasvattaa ruudun
vahvaksi varastamalla. Ristiässällä päästään pöytään hakemaan kasvaneet ruudut. Kuusi herttaa menee tietenkin kotiin
myös, jos länsi päättää aloittaa singeltonruudullaan.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Patana Sylvan Granström Wrang
			
1♠
DBL
3♠
5♦
pass
pass
pass
Sarjan alku oli siis sama kuin vastinpöydässä, mutta Frederic Wrang päätti passata viiteen ruutuun. Onnistunut ratkaisu
tällä kertaa, kun idän kädessä oli varma
valttitikki. Jäi myös näkemättä, mikä olisi
ollut Johan Sylvanin tarjousratkaisu viiteen herttaan. Ruotsi +12 IMP.
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KIERROS 12
SUOMI - KREIKKA

19.85/0.15 63-5

Suurinumeroisen voiton myötä toiveet
pelien jatkumisesta toisella viikolla pysyvät yllä. Seuraava jako oli tasabrikka,
mutta parempi pöytätuntuma olisi tuonut
joukkueelle 12 IMP:tä.
JAKO 20 ♠ KQ109
W/ALL ♥ KJ83		
		
♦ KJ4
		
♣ 74
♠ AJ4		
♠ 8632
♥ 75		 W N E ♥ 942
♦ 106		
♦ Q75
S
♣ AK9652
♣ J83
		
♠ 75
		
♥ AQ106
		
♦ A9832
		
♣ Q10
Molemmissa pöydissä päädyttiin neljään
herttaan lännen kerrottua avauskäden voiman ja ristivärin. Länsi voitti kaksi ensimmäistä tikkiä ristikuvillaan, minkä jälkeen
hän jatkoi pataässällä ja pienellä padalla.
Pelinviejät poistivat valtit ja normaalin
ruutumaskin jälkeen sitoumus päätyi yhteen pietiin molemmissa pöydissä. Oliko
kysymyksessä vain epäonnekas jakautuma? Ei. Norjan Espen Lindqvist näytti,
miten jako kuuluu pelata. Hän otti valtinpoiston jälkeen myös patatikkinsä ja antoi
tämän jälkeen ruutusotamiehen kiertää!
Kun rouva oli idällä ja kymppi lännellä,
oli sitoumus kotona. Perusteet olivat hyvät. Jos lännellä (Tor Helness) olisi ollut
AJx xx Qx AKxxxx, hän melko varmasti
olisi avannut yhdellä sangilla ristiavauksen sijaan. Hyvä ristiväri tekee 14 ap:n
tasaisehkosta kädestä sangiavauksen arvoisen. Hyvä kortinluku tuo Norjalle 12
IMP:tä, kun vastinpöydässä Claudio Nunes ottaa normaalin ruutumaskin.

KIERROS 13
SUOMI - SLOVENIA

16.26/3.74 62-35

Toinen peräkkäinen selvänumeroinen
voitto nostaa sijoituksemme jo kymmenenneksi, vain kolmen ottelupisteen päähän yhdeksäntenä olevaan Islantiin. Juho
puolustaa paremmin kuin slovenialainen
kollegansa hankkien joukkueellemme 13
IMP:n voittobrikan.
JAKO 10 ♠ A10
E/ALL ♥ J		
		
♦ KQJ9843
		
♣ 1085
♠ J65		
♠ 98432
♥ 9765		 N
♥ Q2
W
E
♦ 107		 S
♦ A62
♣ AJ63		
♣ Q97
		
♠ KQ7
		
♥ AK10843
		
♦5
		
♣ K42
Länsi

Pohjoinen

Patana Pavlin
			
pass
2♦
pass
3♦
pass
pass

Itä

Etelä

GranströmRojko
pass
1♥
pass
2♥
pass
3NT
pass

Kari aloitti pienellä padalla ja pöydän
kymppi voitti ensimmäisen tikin. Juho otti
kolmannen ruutukierroksen ässällä ja jatkoi hyvin ristirouvalla. Kari voitti pelinviejän pelaaman kuninkaan ässällä ja palautti pienen ristin. Silvana Rojko arvasi
väärin, Juho voitti kahdeksikon yhdeksiköllä ja puolustukselle kuului viisi tikkiä.
Kisabulletiinissa spekuloitiin pitäisikö
pelinviejän peittää ristirouva, ja jos, niin
mitä tehdä seuraavaan ristikääntöön. Ristirouvan peittäminen kuninkaalla on varmasti oikein, koska se johtaa pietiin vain,
jos idällä on QJ9x(x) värissä. Mutta kun
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länsi voittaa tikin ässällä ja jatkaa pienellä ristillä, pitää pelinviejän pelata pöydän
kymppi. Tilanteessa pitää soveltaa rajoitetun valinnan sääntöä. Kahdeksikko on
oikein, jos idällä on QJx. Kympin pelaaminen taas on parempi, jos idällä on J9x
tai Q9x.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Rasula Koistinen Sadar Nyberg
			
pass
1♣(1)
pass
2♦(2)
pass
3♥(3)
pass
3NT
pass
pass
pass
(1) 12-16 ap epätasainen tai 15-17 ap tas.
(2) 8-11 ap, 6+ ruutua tai 5-4 ruutu-risti.
(3) 6+ herttaa, tpv.
Itä aloitti pienellä padalla ja voitin tikin
pöytään. Sadar voitti toisen ruutukierroksen ässällä, mutta käänsi laiskasti pienen
ristin. Länsi voitti tikin sotamiehellä,
mutta kun ei ottanut ässäänsä seuraavassa
tikissä, niin sitoumukseen tuli kaksi ylitikkiä, NS +660 ja 13 IMP:tä.
KIERROS 14
SUOMI - IRLANTI

3.91/16.09 25-51

Irlantilaiset kamppailevat kanssamme
pääsystä toisen viikon peleihin. Hyvin
tärkeä ottelu siis, mutta valitettavasti häviämme selvästi, kun menetämme neljässä
jaossa yli 10 IMP:tä. Ensin kaksi kallista
kolmesangista. Tarjoamme Clasin kanssa
4-4 pataväriämme, vastapuolella on kuitenkin pataässä ja he tarjoavat kolme sangia. Irlantilaiset löytävät ja tarjoavat 4-4
ristifittiään, missä Artulla ja Vesalla on
vain hakkuja, minkä vuoksi sangitäyspeli jää tietenkin pakkaan. Sitten kumpikin
pöytä päätyy kolmeen sangiin, itse en löydä lähtöä herttaässä kolmannesta, yhdeksän tikkiä. Vastinpöydässä sitoumus on eri
kädessä ja lähtijällä on 10986542 herttaa,
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tuloksena neljä pietiä ja 12 IMP. Hieman
myöhemmin:
JAKO 28 ♠ Q1098652
W/N-S ♥ 5		
		
♦ K82
		
♣ J2
♠ J4		
♠ AK
N
♥ K98742
♥ QJ1063
W
E
♦ 65		
♦ Q107
S
♣ K84		
♣ 1096
		
♠ 73
		
♥A
		
♦ AJ943
		
♣ AQ753
Länsi

Carroll
2♥
pass
pass

Pohjoinen

Itä

Etelä

Koistinen Garvey Nyberg
pass
4♥
4NT
5♦
pass		pass

Kolme pataa ei systeemissämme olisi ollut heikko hyppy, vaan hyvä käsi vahvalla
värillä. Kahteen pataan ei käsi ollut taas
mielestäni riittävän hyvä, minkä vuoksi
jouduin passaamaan toivoen pääseväni
näyttämään patavärini myöhemmin. Kun
Clas näytti alavärikätensä, jäi pataväri kuitenkin lopullisesti piiloon. Tommy
Garvey otti ensin molemmat patakuvansa
ja käänsi sitten ristikympin. Nyt kotipelitoiveena olisi ottaa ristimaski ja toivoa sen
jälkeen onnekasta valttijakautumaa. Mutta tämä linja olisi täydellistä vastustajan
aliarviointia. Miksi ihmeessä itä kääntäisi
ristiä, kun hänellä olisi täysin turvallinen
herttakääntö pöydän singeltonässälle? Oli
kuitenkin toinenkin todellinen kotipelimahdollisuus. Jos lännellä olisi esimerkiksi ♠ J4 ♥ K98742 ♦ Q65 ♣ K4, saan
sitoumuksen kotiin, kun otan ristiässän
ja jatkan ruutusotamiehellä. Tällä tavoin
voin poistaa valtin jäämällä käteen kiinni.
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Sen jälkeen pöydän ristit katoavat vahvoille padoille. Ei onnea tällä kertaa, kaksi
pietiä ja EW +200.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Länsi

Morgan
1♥
3♥
pass

Etelä

Fagerlund Hanlon Karhulahti McGann
2♦
pass
2♠
3♦
3♥
3♠
5♥
DBL
pass
pass
pass
Multiavauksen jälkeen pohjoinen pääsi
padalla sarjaan mukaan ensin passattuaan.
Etelä kahdensi Artun viisi herttaa, pohjoinen otti todella pitkän aikalisän, mutta
päätti epäonneksemme passata. Kolme
pietiä, NS +500 ja Irlanti +12 IMP. McGann tarjosi ensin kolme ruutua ilmeisesti
aikomuksenaan tarjota seuraavaksi ristiä.
Arvoitukseksi jäi, olisiko hän tarjonnut
viittä ristiä, jos Arttu olisi tyytynyt neljään
herttaan.
KIERROS 15
SUOMI - SKOTLANTI 1.34/18.66 19-64

Skotlanti on ottanut kisoissa vain neljä
voittoa, mutta päänahat ovat olleet arvokkaita. Monaco, Ruotsi, Ranska ja Espanja.
Joukkue on sarjataulukossa toiseksi viimeinen, mutta harmittavasti meitä vastaan
he onnistuvat lähes kaikessa. Viimeinen
jako kuvaa hyvin ottelun kulun.
JAKO 16 ♠ J4
W/E-W ♥ 92		
		
♦ J98642
		
♣ AJ8
♠ KQ5		
♠ 8762
N
♥ AKJ1074
♥ 83
W E
♦ 103		
♦ KQ5
S
♣ 73		
♣ KQ102
		
♠ A1093
		
♥ Q65
		
♦ A7
		
♣ 9654

Pohjoinen

Itä

Koistinen Ash
pass
1♠
pass
4♥
pass

Etelä

Nyberg
pass
pass

Kun tarjoaa kovaa, niin korttien on syytä
istua hyvin! Aloitin pienellä ruudulla kuninkaalle ja ässälle, minkä jälkeen Clas
käänsi patayhdeksikön pelinviejän kuninkaalle. Morgan otti herttaässän, meni
ruuturouvalla pöytään ja maskasi valtin.
Herttakuninkaan jälkeen länsi pelasi pienen ristin kuninkaalle ja jatkoi pataa kohti
kättä. Kun pataässäkin oli oikein, oli kymmenen tikkiä valmiina. Kortit istuivat hyvin, mutta meillä oli kaksi mahdollisuutta
pietittää sitoumus. Missä tikeissä?
Ensimmäisessä ja toisessa. Jos lähtisin
patasotamiehellä, saa puolustus joko patavarkauden tai tikin herttarouvalla. Pelinviejällä ei ole suoraa yhteyttä pöytään
herttamaskia varten. Myös toisessa tikissä
puolustuksella oli mahdollisuutensa. Jos
Clas kääntäisi ruutua pöydän rouvalle, ei
pelinviejällä ole riittävästi yhteyksiä pelata ylävärejä kohti kättä.
Länsi

Patana
1♥
2♦
pass

Pohjoinen

Itä

Etelä

Barton Granström Spears
pass
1♠
pass
pass
2♥
pass
pass

Yksi pata kertoi korkeintaan neljän kortin
patavärin ja kaksi ruutua oli siirto herttaan
kuuden kortin värillä. Kaksi herttaa kertoi
samanlaisen käden, jolla oltaisiin passattu
partnerin luonnolliseen kahteen herttaan.
Paul Barton aloitti patasotamiehellä, minkä jälkeen sitoumukseen tuli yksi ylitikki,
EW +140, mutta Skotlanti +10 IMP:tä.
Tällä kertaa kolme sangia olisi ollut paras
täyspelivalinta.
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KIERROS 16
SUOMI - ESPANJA

6.72/13.28 25-37

Tämän tappion myötä jouduimme lopullisesti hautaamaan toiveemme yhdeksän
parhaan joukkoon pääsystä. Ottelun ensimmäisessä jaossa espanjalainen vastustajamme sai sitoumuksensa kotiin kiristyksellä, mutta onneksi kysymyksessä oli
osamerkintäjako.
JAKO 17 ♠ Q92
N/♥ 72		
		
♦ AJ107
		
♣ KQ82
♠ AJ1083		
♠7
N
♥ AQ84		 W E ♥ 963
S
♦ 854		
♦ KQ632
♣ 9		
♣ AJ63
		
♠ K654
		
♥ KJ105
		
♦9
		
♣ 10754
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Carrasco KoistinenFractmanNyberg
		
1NT
pass		2♣
2♠
pass
pass
pass
Sangiavaukseni lupasi 12-14 ap ja Clas
kysyi ylävärejä aikomuksenaan tarjota
kaksi herttaa mahdolliseen kahteen ruutuun, kertoen 4-4 ylävärit ja heikon käden.
Jos länsi olisi passannut, olisin pohjoisen
korteista päätynyt pelaamaan kahta pataa!
Nyt kuitenkin länsi teki normaalin välitarjouksen ja aloitin ristikuninkaalla pöydän
ässälle. Pelinviejä antoi pataseiskan juosta
yhdeksikölleni, minkä jälkeen otin ruutuässän ja annoin Clasille ruutuvarkauden.
Herttaviitosen länsi voitti ässällä, otti valttiässän ja jatkoi valttia Clasin kuninkaalle.
Herttakuningas sai seuraavan tikin ja herttajatkon länsi voitti rouvalla. Tilanne oli
seuraava:
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♠		
♥ -		
		
♦ 107
		
♣ Q8
♠ 108		
♠♥ 8		 N
♥W
E
♦ 8		 S
♦ Q6
♣ -		
♣ J6
		
♠		
♥ 10
		
♦		
♣ 1075
Patakympille pystyin sakaamaan ristin,
kuten myös pöytä, mutta kun Carrasco otti
viimeisenkin valtin, olin auttamatta kiristyksessä alavärieni kanssa. Puolustuksella
oli kaksi mahdollisuutta estää kiristyksen
syntyminen. Missä tikeissä?
Kumpaakaan tapaa ei ole pelipöydässä
helppo nähdä. Jos Clas ei ota herttakuningastaan, vaan pelaa herttakympin tai
sotamiehen pelinviejän rouvalle, ei kiristystempo ole kunnossa ja sitoumus jää
yhtä tikkiä vajaaksi. Toinen näyttävä tapa
on sakata patakuningas ässän alle. Tällöin
pohjoinen pääsee kiinni patarouvalla ja
ruutukääntö tappaa yhteyden kiristykseen.
Jako oli tasabrikka, kun vastinpöydässä
Artun pelaamaan yhteen sangiin tuli yksi
ylitikki.
		
KIERROS 17
SUOMI - NORJA

4.44/15.56 20-43

Viimeiseen otteluun kummallakaan
joukkueella ei ole enää helppo motivoitua
täysillä. Norja on jo varmistanut jatkopaikkansa, kun taas me pelaamme viimeisiä jakojamme näissä kilpailuissa. Juho ja
Kari tarjoavat paremmin kuin norjalaispari vastinpöydässä päätymällä alaväritäyspeliin kolmen sangin sijasta, mutta väärän
valttiarvauksen vuoksi voitamme jaossa
vain 2 IMP:tä.
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JAKO 2 ♠ KJ974
E/N-S
♥ AJ72		
		
♦Q
		
♣ 873
♠ Q10		
♠A
♥ K109		 W N E ♥ Q654
♦ AK763		
♦ J954
S
♣ 1052		
♣ AQJ6
		
♠ 86532
		
♥ 83
		
♦ 1082
		
♣ K94
Norjalaiset päätyvät kolmeen sangiin ja
patalähdön jälkeen pelinviejän on tyytyminen seitsemään tikkiin, NS +100.
Juhoa ja Karia vastaan pohjoinen on
mukana ylävärit näyttävällä tarjouksella,
minkä jälkeen Juho päätyy pelaamaan viittä ruutua idän kädestä. Ristilähdön Juho
voittaa rouvalla ja antaa valttisotamiehen
juosta pohjoisen rouvalle, yksi pieti. Pelinvientiin on hyvät perusteet. Tarjoussarjan perusteella pohjoisella on lyhyt ruutu,
ja kierrättämällä ruutusotamiehen Juho
saa sitoumuksensa kotiin, jos pohjoisella
on kymppi tai kahdeksikko singeltonina.
LOHKO A:
1 MONACO
2 SAKSA
3 NORJA
4 RUOTSI
5 RANSKA
6 VENÄJÄ
7 IRLANTI
8 EESTI
9 KROATIA
10 ISLANTI
11 ESPANJA
12 ITÄVALTA
13 KREIKKA
14 SUOMI
15 PORTUGALI
16 SLOVAKIA
17 SKOTLANTI
18 SLOVENIA

234.08
223.40
220.25
212.69
211.21
186.29
183.94
179.02
174.02
164.89
164.59
156.35
142.17
141.22
127.03
123.98
117.45
95.42

Ainoa yllätys alkulohkojen tuloksissa on
Islannin putoaminen Kroatian kustannuksella. Kroatian pistesaldo lopputuloksissa
kuitenkin osoittaa, ettei kotijoukkueella
pitänyt olla mitään asiaa jatkopeleihin.
Paljon keskustelua herätti myös Italian
surkea esitys. Moninkertaisen euroopanmestarin tie oli päättyä yhteen viikkoon,
mutta Latvian kompastuminen viimeisenä
päivänä nosti italialaiset B-lohkon yhdeksänneksi ja jatkopeleihin toiselle viikolle.
Neljästoista sija on kuitenkin aivan jotain
muuta kuin mihin perinteinen bridgen
mahtimaa on tottunut.
Kilpailun loppu oli hyvin jännittävä ja
euroopanmestaruus ratkaistiin vasta aivan viimeisissä jaoissa. Monacon Fantoni ja Nunes sekosivat systeemissään ja
päätyivät pikkuslammiin 4-3 patavaltilla
6-4 herttavaltin sijasta. Tämäkin sitoumus
olisi ollut pelattavissa kotiin, mutta väärän
arvauksen jälkeen Monaco hävisi jaossa
14 IMP:tä ja menetti mahdollisuutensa
mestaruutensa puolustamiseen.
Onnittelut Israelin joukkueelle: Alon
Birman, Dror Padon, Lotan Fisher, Ron
Schwartz, Ilan Herbst ja Ophir Herbst.
LOPPUTULOKSET:
1 ISRAEL
214.80
2 MONACO
213.29
3 ENGLANTI
209.65
4 PUOLA
200.63
5 BULGARIA
198.85
6 SAKSA
198.22
7 RUOTSI
189.95
8 TANSKA
187.46
9 RANSKA
181.31
10 NORJA
174.69
11 HOLLANTI
171.53
12 TURKKI
168.75
13 ROMANIA
167.72
14 ITALIA
159.31
15 IRLANTI
154.48
16 EESTI
154.06
17 VENÄJÄ
152.95
18 KROATIA
104.35
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				
N/E-W ♠ A63
		
♥ KQ2		
		
♦ A872
		
♣ 873
			
N
			 W E
S
			
			
		
♠ K9875
		
♥ J109
		
♦ J3
		
♣ AK2
Länsi

		
pass
pass
pass

Pohjoinen

1♦
1NT
2♠
pass

Itä

Jos lännellä on ruudussa 109-dubbelton,
voit maskata idän kuninkaan valttia vasten. Tämän lisäksi puolustuksen valtin on
syytä olla tasan 3-2. Otatko ensin valtin
pois vai aloitatko ensin ruudun pelaamisen?

pass
pass
pass
pass

Etelä

1♠
2♦
4♠

Kaksi ruutua oli keinotekoinen täyspelivaatimus (XY-sangi). Länsi aloittaa ruutukympillä. Minkälainen pelinvientitehtävä
on edessäsi?
Hyvin vaikea! Jokaisessa värissä vaikuttaisi olevan yksi menevä. Mitä teet ensimmäiseen tikkiin. Pelaatko pöydästä ässän
vai pienen?
Pelaa pieni. Menetät joka tapauksessa
yhden ruututikin. Itä voittaa ensimmäisen
tikin ruuturouvalla ja jatkaa toiseen tikkiin
ristisotamiehellä. Tämän tikin laistaminen
varmistaisi pietin, joten voitat tikin ässällä. Pata- ja herttamenevää et voi tietenkään välttää, joten ristimenevästä eroon
pääseminen on ainoa kotipelimahdollisuus. Miten puolustuksen korttien pitää
olla jakautunut, jotta tämä onnistuisi?
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Et halua lännen varastavan ruutua lyhyeen valttiin, joten sinun on syytä ottaa
ensin kaksi korkeaa valttikierrosta. Kumpikin puolustaja tunnustaa näihin ja kun
jatkat seuraavaksi kädestä ruutusotamiehellä, länsi tunnustaa yhdeksiköllä. Voiko näin hyvää tuuria ollakaan! Otat tikin
ässällä ja pelaat ruutuseiskan, jonka itä
peittää kuninkaalla. Varastat ja länsi varastaa yli rouvalla. Mitkä ovat seitsemän
viimeistä korttia kädessäsi?
Toivottavasti pataviitonen on yksi niistä!
Jos käytit pienimmän patasi joko valttia
poistaessa tai ruutua varastaessa, ei sitoumus ole enää pelattavissa kotiin. Ylikupin
jälkeen länsi kääntää ristiä ja voitat tikin
kuninkaalla. Koko jako
N/E-W ♠ A63
		
♥ KQ2		
		
♦ A872
		
♣ 873
♠ Q104		
♠ J2
♥ 8743		 W N E ♥ A65
♦ 109		 S
♦ KQ654
♣ Q965		
♣ J104
		
♠ K9875
		
♥ J109
		
♦ J3
		
♣ AK2
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Pöydässä on vahva ruutu, mutta sinulla
ei ole suoraa yhteyskorttia tämän hakemiseen. Puolustus pääsee kiinni herttaässällä
ja ottaa pietin ristirouvalla. Mutta jos huolellisesti säästit kädessäsi pataviitosen,
pääset patakuutosella pöytään hakemaan
vahvan ruutukahdeksikon.
Mennään hetkeksi vielä idän kortteihin.
Tällä kertaa on aivan sama, miten hän
puolustaa, mutta mikä olisi paras kääntö
toiseen tikkiin? Ristisotamies vaikuttaa
itsestään selvältä jatkolta, mutta johtaa
kotipeliin, jos pelinviejällä on esimerkiksi
♠KQ875 ♥J109 ♦J3 ♣KQ9. Hän peittää
sotamiehen kuvalla, jonka jälkeen herttaässä on puolustuksen viimeinen tikki. Jos
itä kääntää ristinelosen toiseen tikkiin,
pelinviejä ei arvaa tilannetta oikein, vaan
pelaa kuvan. Länsi voittaa ässällä tikin ja
ristikäännön jälkeen puolustukselle kasvaa yksi ristitikki.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin ja puolustustehtävän eteen.
S/N-S
♠ 954
		
♥ K8654		
		
♦ A10
		
♣ KQJ
			
♠ 103
			 N
♥ AJ92
			 W S E ♦ J873
			
♣ A76
Länsi

Pohjoinen

Itä

				
pass
1♥
pass
pass
2♦
pass
pass
3NT
pass
pass

Etelä

1♣
1NT
3♣
pass

Etelän ristiavaus lupasi vähintään kolme
korttia ja sangitarjous 12-14 ap:n tasaisen
käden. Kaksi ruutua oli keinotekoinen

täyspelivaatimus ja kolme ristiä kertoi viiden kortin värin sekä kielsi kolmen kortin
herttatuen. Länsi aloittaa patakakkosella
(10-12), pöydästä nelonen, sinulta kymppi
ja pelinviejältä seiska. Mitkä ovat ensivaikutelmasi?
Myönnä pois, että olet yllättynyt, kun
saat pitää ensimmäisen tikin patakympillä! Aloitetaan kuitenkin perusasioista ja
lasketaan partnerin mahdolliset arvopisteet. Paljonko lännellä voi olla voimaa?
		
Jos etelä on ollut rehellinen, niin partnerin kädessä on kolmesta viiteen arvopistettä. Entäpä mikä on patatilanne?
Patakakkonen kertoo, että lännellä on
tasan viisi korttia värissä ja pelinviejällä
siis kolme. Entä missä kaikki kuvat ovat,
kun saat pitää kympillä tikin? On varmaa,
että kuvat ovat jakautuneet 2-2 etelän ja
lännen välillä. Etelä ei pelannut vahingossa pientä korttia kädestään, vaan hänellä
oli tähän hyvät perusteet. Etelällä voi olla
kaksi kombinaatiota, mikä tekee laistosta
järkevän. Mitkä ne voivat olla?
Jos etelällä on AK7, niin laisto on oikein. Hänen pitää ehkä kasvattaa tikkejä
sekä rististä että hertasta. Jos hän ottaisi
heti ensimmäisen tikin, itä saattaisi päästä
kiinni hertta- tai ristiässällä ja hänen patakääntönsä kasvattaisi lännen patavärin.
Länsi voisi jäädä odottamaan kiinnipääsyä toisella ässällään ja ottaa pietin patatikeillään.
Etelän toinen mahdollinen patakombinaatio voisi olla KQ7. Ensimmäisen tikin
laisto blokeroi puolustajien patavärin ja he
joutuvat tyytymään kahteen patatikkiin.
Jos pelinviejä voittaisi ensimmäisen tikin
kuvalla, itä pääsisi myöhemmin kiinni ja
patajatkolla puolustus saa neljä patatikkiä.
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Jos etelällä on padassa KQ7, niin silloin
lännellä on AJ962 eikä sivussa mitään
muuta. Jos taas pelinviejällä on AK7, niin
lännellä on lähtövärissään QJ962 ja hänellä on maksimissaan yksi punainen rouva
sivussa. On tilanne kumpi tahansa, niin
patajatko ei voi johtaa pietiin. Jos lännellä on pataässä, hän voi voittaa tällä tikin,
mutta itä saa tämän jälkeen vain kaksi
tikkiä kahdella ässällään. Jos taas pelinviejä voittaa patajatkon ässällä, niin hän
kasvattaa seuraavaksi ristiväristä itselleen
neljä tikkiä. Jos hänellä on ruuturouva, on
hänellä yhdeksän tikkiä valmiina. Jos taas
herttarouva, hän kasvattaa myöhemmin
hertasta puuttuvan kotipelitikin. Voiko
ruutukääntö toiseen tikkiin olla oikein?
Kyllä. Jos etelällä on AK7 Qx Kxx
10xxxx. Hän voittaa ruutukäännön ja
kasvattaa ristivärinsä, mutta itä kääntää
ristiässän jälkeen lisää ruutua ja puolustukselle kasvaa viisi tikkiä. Pelinviejä ei
ehdi kasvattamaan itselleen kotipelitikkiä
herttaväristä. On toinenkin pietimahdollisuus. Mikä?
Jos koko jako on seuraava, niin pikkuhertta toiseen tikkiin johtaa pietiin.
S/N-S
♠ 854
		
♥ K9654		
		
♦ A10
		
♣ KQJ
♠ AJ962		
♠ 103
♥ 107		 N
♥ AJ82
W
E
♦ 9652		
♦ J873
S
♣ 53		
♣ A76
		
♠ KQ7
		
♥ Q3
		
♦ KQ4
		
♣ 109842
Jos pelinviejä voittaa rouvalla tikin ja pe-
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laa ristiä, itä voittaa ässällä tikin ja kääntää pataa partnerin ässälle. Herttajatkon
jälkeen puolustukselle kuuluu viisi tikkiä.
Yhtään paremmin pelinviejän ei käy, jos
hän pelaa herttakääntöösi pienen hertan.
Partnerin kymppi vie pöydän kuninkaan ja
puolustukselle kuuluu kaksi herttatikkiä.
Kumpi on parempi pietimahdollisuus,
ruutu- vai herttajatko?
Jotta ruutujatko olisi oikein, pitää partnerilla olla QJ962 pataa ja Q9xx ruutua.
Herttakääntö taas, jos partnerilla on AJ962
pataa ja 10x herttaa. Yksi asia puhuu vahvasti herttajatkon puolesta. Jos pelinviejällä olisi vain Kxx ruutua ja AK7 pataa, hän
ehkä voittaisi ensimmäisen tikin ässällä.
Hänen näkökulmastaan patalähtö voi olla
neljästä kortista ja ruutuväri on vähintään
yhtä vaarallinen kuin pata.
Älä kuitenkaan ota tavaksesi olla kääntämättä takaisin partnerin lähtöväriä. Se on
kuitenkin yleensä oikein ja sinulla pitää
olla hyvin painavat perusteet, jotta väriä
kannattaisi vaihtaa.
Huomaa vielä pelinviejän hyvä laisto
ensimmäisessä tikissä. Useimpia puolustajia vastaan tämä olisi toiminut kun itä
tyytyväisenä jatkaisi toiseen tikkiin pataa.
Miksi laisto on oikein?
Lähtökortti lupaa luultavasti viiden
kortin värin ja patakymppi kertoo ässän
olevan lännellä. Lännellä vaikuttaisi siis
olevan AJxxx lähtövärissään. Jos näin on,
niin idällä on sekä hertta- että ristiässä. Jos
lännellä olisi ollut toinen näistä ässistä,
olisi hän varmasti tarjonnut pataa väliin
edullisissa vyöhykkeissä. On hyvä tehdä
johtopäätöksiä siitä mitä vastustajat tekevät. Yhtä tärkeää on kuitenkin tehdä negatiivisia päätelmiä sillä perusteella, mitä
he eivät tee.
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Nuorten MM-kilpailut Istanbul 2014

				

Nuorten maajoukkue

Kutsu maailmanmestaruuskilpailuihin
tulee yllättäen. Aikaa valmistautumiseen
ei ole. Koska näitä tilaisuuksia on ollut hyvin harvakseltaan, vai olisiko jopa
että ei koskaan, on Suomen tartuttava
mahdollisuuteen kun sellaista tarjotaan.
2013 EM-kilpailujen sijalle 10 yltäneestä
joukkueesta on juniori-ikäisiä vielä Antti Aimala ja Vesa Fagerlund. Joukkuetta
täydennetään kolmella pelaajalla. Alma
Koivu, Maria Mylläri ja Oskari Koivu lupautuvat mukaan koulu- ja työkiireistään
huolimatta. On selvää että etulyöntiasema
on niillä joukkueilla jotka ovat koko vuoden viimeistelleet osaamistaan ja hioneet
kynsiään vain tätä kilpailua varten. Vastaavasti meillä jännitettiin viimeiseen asti,
saako Antti lomaa armeijan harmaista.
Tiistaina 12.8.2014
Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtö.
Paikalla koko joukkue kapteeninaan Tero
Koivu. Check-in -jonossa seisoo vielä tuttu kaveri, kun Erik Hansson on lähdössä
samalla lennolla pelaamaan Ruotsin U15
-joukkueessa.
Puheenjohtaja Laakso ehtii toimittaa
hienot pelipaidat ennen kuin häivymme
kansainväliselle alueelle. Kahviossa vielä
systeemien hiomista konetta odotellessa,
sillä Alma ja Maria eivät ole koskaan ennen pelanneet yhdessä, ja sitten matkaan.
Turkish Airlines antaa maastaan erinomaisen kuvan: tarjolla on ehdottomasti
paras lentokoneateria ikinä.
Kone saapuu aikataulun mukaisesti
Atatürk -kentälle. Suurkaupungin ruuhkasta saamme nauttia hetken jos toisenkin, kun parinkymmenen kilometrin mat-

kaan kuluu useampi tunti. Kun minibussi
kurvaa Koc -yliopiston kampukselle on
päivällisaika loppunut, mutta saamme ostettua hiukan vettä ja palat paahtoleipää,
joilla on tarkoitus selvitä hengissä aamiaiseen saakka. Voi olla että vesi loppuu kesken, sillä huoneessa on yli 30 astetta lämmintä, eikä asuntolassa ole ilmastointia.
Keskiviikkona 13.8.2014
Hiukan hämmästyttää ettei aamiaisella
tarjoilla kahvia, vaikka juuri turkkilaiset
toivat kahvin Eurooppaan 1500-luvulla.
Jokaisen lautaselle kuitenkin löytyy jotain
syötäväksi kelpaavaa.
Ilmoittautuminen suoritettu ja pelipaikkaan käyty tutustumassa. Hienolta näyttää. Pelisalissa on mukava ilmastointi, ei
liian kuuma eikä kylmä.
Alue on eristyksissä vuoristoisen metsän
keskellä. Eipä täällä muutakaan tekemistä
ole kuin koko pitkä päivä viritellä systeemeitä kuntoon. Millä tarjotaan 1S-2S-3C,
ja millä se nostetaan täyspeliin?
Illalla kapteenien kokous. Paljon asiaa
huonolla englannilla. Puolet menee ohi
mutta tärkeimmät ymmärtää.
Avajaiset myöhään, jonka jälkeen pimenevässä illassa Wizardia (korttiahan tänne
tultiin pelaamaan) ja nukkumaan.
Torstaina 14.8.2014
Vihdoinkin päästään pelaamaan. Ensimmäiset vastustajat eivät näytä ennakkoon
kaikkein pahimmilta.
Ottelussa Singaporea vastaan Antti Aimala ja Vesa Fagerlund esittivät hienon
puolustuksen 2♠ osasitoumuksessa.
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JAKO 2 ♠ AJ3
E/N-S
♥ A932		
		
♦ 1096
		
♣ K84
♠ 872		
♠ KQ654
♥ QJ4		 N
♥ 76
W
E
♦ QJ754		 S
♦ AK
♣ J2		
♣ Q963
		
♠ 109
		
♥ K1085
		
♦ 832
		
♣ A1075
Antti valitsi lähtökortiksi herttakahdeksikon, jonka Vesa voitti ässällä. Seuraavaksi Vesa jatkoi ruutua pelinviejän
ässälle. Pelinviejä otti ruutukuninkaan
pois ja pelasi ristiä pöydän sotamiehelle
ja Vesan kuninkaalle. Sitä seurasi valttikääntö, jotta pöytään mahdollisesti saatavat ristivarkaudet estettäisiin. Pelinviejä
voitti tikin rouvalla ja jatkoi ristiä. Tämän
Vesa voitti kahdeksikolla ja käänsi herttaa
poistaakseen pelinviejän ulostulokortin
hertassa. Antti voitti tikin kuninkaalla ja
viimeistelin täydellisen puolustuksen jatkamalla valttia Vesan ässälle. Kun Vesa
jatkoi ässän jälkeen valttisotamiehellä,
oli pelinviejän kohtalo sinetöity - hän joutui antamaan vielä kaksi ristitikkiä lisää.
Tuloksena kaksi pietiä ja todella ansaitut
kaksi impiä, kun toisessa pöydässä sama
sitoumus oli päätynyt yhteen pietiin.
Singapore on kuitenkin niukasti parempi kuten myös Argentiina. Uutta Seelantia
vastaan sitten jyrähtää ensimmäinen voitto
yhdestä kieleenkahdennuksesta huolimatta. Illan päättää USA1 ottamalla hyvän onnenkin siivittämänä melkein täydet pisteet
mukaansa. Erityisen kalliiksi muodostuvat slammijaot, jotka hieman paremmalla
onnella olisivat voineet kääntyä meidän
eduksemme ja tasoittaa ottelun. Seuraava
jako on hyvä esimerkki

46

JAKO 26 ♠ K8
E/ALL ♥ J753		
		
♦ AKQ4
		
♣ 1072
♠ J963		
♠ 52
♥ KQ10		 N
♥ 9842
W
E
♦ 7		 S
♦ J1032
♣ 98653		
♣ QJ4
		
♠ AQ1074
		
♥ A6
		
♦ 9865
		
♣ AK
Länsi

Pohjoinen

Itä

Vesa		
			
pass
pass
2♦
pass
pass
3♥
pass
pass
4♠
pass
pass
5♠
pass
pass
pass
pass

Etelä

Antti
1♠
3♦
4♣
4NT
6♦

Antin ja Vesa päätyivät hyvän näköiseen
6♦ sitoumukseen ja vastustajat löysivät
lähtökortiksi hertan. Ruudun ollessa 3-2
pelinviejällä on helppo tehtävä saada kotipeli, mikäli pata istuu edes vähän säädyllisesti. Ikävä kyllä kaksi valttikierrosta lähdön ässällä voittamisen jälkeen paljastivat
4-1 valtti-istunnon. Onko olemassa enää
kotipelimahdollisuuksia?
Kädestä pitäisi sakata kolme herttaa ennen kuin vastustaja pääsee kiinni. Vaikka
pata olisikin 3-3, emme ehdi sakaamaan
kuin kaksi herttaa ennen kuin vastustaja
varastaa. Ainoa mahdollisuus onkin toivoa idälle sotamies neljättä pataa. Tällöin
on oikein patakuninkaan jälkeen jatkaa
pataa kympille ja toivoa kyseistä istuntoa.
Ei onnea tällä kertaa, sitoumus päätyi kahteen pietiin ja menetämme epäonnisesti 13
IMP, kun vastinpöydän yhdysvaltalaispari
tyytyi helppoon 4NT sitoumukseen.
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Perjantaina 15.8.2014
Päivä alkaa BBO-ottelulla Ranskaa vastaan. Vastustajat ovat ennakkoasetelmissa
kovia; Ranska, Hollanti ja Puola. Vain
muutama virhe siellä täällä kääntää ottelut tappioiksi. Varsinkin Puolaa vastaan
pelattu iltapeli on tuoda hyvän päänahan,
mutta niin vain sekin vaihtuu häviöksi.
Seuraavassa jaossa Ranskaa vastaan vastustajat päätyivät neljään herttaan idän kädestä meidän passatessa koko jaon.
JAKO 8 ♠ K104
W/♥ Q93		
		
♦ 76432
		
♣ 63
♠ Q987		
♠ AJ3
♥ 8654		 N
♥ AJ1072
W
E
♦ KJ8		 S
♦Q
♣ 52		
♣ KQJ7
		
♠ 652
		
♥K
		
♦ A1095
		
♣ A10984
Antti valitsi lähtökortiksi ristiässän.
Patalähtö kolmesta hakusta tuo harvoin
hyötyä puolustajille eikä valttiakaan voi
lähteä. Ristilähdöllä on mahdollista saada
ristivarkaus partnerille erityisesti kun on
vielä ruutuässä kiinniottona. Voitettuaan
tikin ässällä Antti jatkoi lisää ristiä. Pelinviejä pelasi seuraavaksi herttaässän ja
ruuturouvan. Antti voitti tämän ässällä ja
jatkoi lisää ristiä jolloin Vesa sai tikin valttiyhdeksiköllä ja sitoumus meni yhteen
pietiin. Lähes kaikissa pöydissä oli lähdetty neljää herttaa vastaan pataa, myös vastinpöydässä, jolloin sitoumus meni aina
kotiin. Jako tuotti Suomelle 10 IMP.
Iltaohjelmana on “Middle of August Reception”, joka osoittautuu juomia ja naposteltavia sisältäväksi vapaamuotoiseksi
seurustelutilaisuudeksi.

Lauantaina 16.8.2014
Päivä alkaa vessahuumorilla. Osa joukkueesta oli koko yön ravannut keventämässä vatsaansa. Kaikilla jotain oireita,
kenellä enemmän, kenellä vähemmän.
Loppujen lopuksi pelijärjestystä ei muuteta suunnitellusta. Kaikki haluavat pelata,
ja hyvin pelaavatkin.
Kärkitaistelussa pyörivä Norja saa tunnustaa Suomen paremmaksi. Voitonjuhia
ei kuitenkaan vielä järjestetä. Taisteluilme säilyy kun vastaan astelee seuraava
pohjoismaa. Pari minuuttia ennen ottelun
alkua Tanska haluaa tehdä muutoksen pelaajiinsa sairastelun vuoksi. Ei pysy kebab
sisällä siinäkään joukkueessa. Meillä kuitenkin tilanne on hallinnassa kunhan muistamme olla aivastamatta varomattomasti.
Tapahtui pelipöydässä eikä varmasti tulee
koskaan toistumaan:
JAKO 12 ♠ AQ74
W/N-S ♥ A97542		
		
♦ K2
		
♣9
♠ J5		
♠♥ K		 N
♥ J106
W
E
♦ Q9853		
♦ AJ1074
S
♣ J10865		
♣ KQ743
		
♠ K1098632
		
♥ Q83
		
♦6
		
♣ A2
Marialla on kortit:
♠ - ♥ J106 ♦ AJ1074 ♣ KQ743
Partneri passaa, oikealta puolelta avataan yhdellä hertalla ja Maria väsyneenä
katsoo, ettei kahdentaakaan voi ja päättää
passata. Siinä vaiheessa kun kelkka lähtee
toiselle puolelle tulee mieleen, että olishan Unusual 2NT:n voinut tarjota. Kelkka
palaa takaisin ja näyttää VPV:n tarjonneen
1♠ ja Alman hypänneen mihinkäs muu-
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hun kuin kahteen sangiin kertoen alavärit
- partneri pelasti. Sarja jatkuu OPV:n tarjotessa 4♠, Maria tarjoaa 5♣ ja VPV 6♠
passattuna takaisin Marialle. Päälle löytyy
rohkea uhrautuminen seitsemään ristiin
joka sitten kahdennetaan. Kahdella pietillä selvitään ja jaosta tulee 9 IMP kotiin
Vesan pelatessa toisessa pöydässä 5♥+1.
Jaosta oli bulletinissa usean sivun artikkeli otsikolla “One deal, a whole bulletin”
miten mikäkin peli mene kotiin tai pietiin.
Jaossa vaihtui keskimäärin 9,24 imppiä
per ottelu. Vuorotellen johtoasemaa pitäen
ottelu etenee lopulta tanskalaisten yhden
IMP:n voittoon.
Iltapäivän peleissä Egypti osoittaa hallitsevansa lajin kuumissakin olosuhteissa ja
voittaa Suomen ilman jossiteltavaa. Illan
viimeinen ottelu käydään Ruotsia vastaan.
Pari 13 IMP:n jakoa ja ottelu on käytännössä ohi, mutta pelaajien sanoin: "Ei me
kuitenkaan paskottu housuihin". Ei edes
myöhemmin, kun 10 senttiä pitkä hepokatti loikkasi hämärtyneessä illassa korttipöydän yli Wizardia pelatessa.
Sunnuntaina 17.8.2014
Joukkueen terveystilanne ei ole vieläkään täydellinen, mutta Buranan voimalla pystytään pelaamaan. Australia tarjoaa
pari äärimmäisen onnekasta slammia ja
voittaa aamuottelun. Jaossa 24 australialaiset tarjoavat 1NT-2♣-2♦-3NT. Ennen
lähtökorttia pelinviejä selittää Oskulle
partnerin luvanneen 4-4 ylävärit. Pelinviejän pataväri oli kuitenkin 2-2. Näin viisi patatikkiä jäi saamatta, kun pelinviejä
levitti ruutulähdön jälkeen 11 tikkiä. Kilpailunjohtaja jätti tuloksen voimaan, koska selitys oli systeemin mukainen, vaikka
lepääjä olikin eri mieltä sopimuksesta.
Seuraava vastustaja on isäntämaa Turkki. Selkeästä ennakkosuosikin asemastaan
huolimatta tämä siihen saakka miltei voit-
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tamaton joukkue häviää kuitenkin selvin
luvuin sisukkaalle Suomelle. Kiina sen
sijaan on liian kova pala purtavaksi.
Yhteiskuvan jälkeen illalla on vuorossa
pyykkitupa.
Saadaan pelipaidat jälleen raikkaiksi
kunhan tutustutaan koneen turkinkielisiin
käyttöohjeisiin intialais-suomalaisella yhteistyöllä. Kone käynnistyy ja vain yksi
varvas katkeaa taistelussa.
Maanantaina 18.8.2014
Aamupalalla asetetaan tavoitteeksi että
tämä on neljän voiton päivä. Ensimmäinen voitto tulee USA 2:ta vastaan. Seuraava voitto otetaan intialaisilta ja kolmas
Botswanalta IMP-luvuin 83-0.
Neljäs voitto jää kuitenkin haaveeksi.
Kanadaa vastaan tulee harmittoman näköinen tarjouspaikka, jossa kolme herttaa
kuitenkin kahdennetaan ja 1100 kirjataan
tyhjän päälle. Niukka tappio pitää Suomen
kuitenkin Tanskan edellä ja Saksan tuntumassa ennen Round Robinin viimeistä
päivää. Kanada-ottelusta:
JAKO 27 ♠ A10
S/♥ KQJ2		
		
♦ K107
		
♣ A642
♠ Q987643
♠ J2
♥ 96		 N
♥ A83
♦ 98		 W E ♦ QJ652
S
♣ KJ		
♣ Q95
		
♠ K5
		
♥ 10754
		
♦ A43
		
♣ 10873
Länsi

Pohjoinen

Itä

Vesa		
				
3♠
DBL
pass
pass
pass
pass
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Etelä

Antti
pass
4♥

Länsi lähti patayhdeksiköllä. Sitoumuksessa vaikuttaisi olevan neljä menevää,
mikäli hertta ja risti ovat jakautuneet tasan, yksi valtissa, kaksi ristissä ja yksi
ruudussa. Miten päästään yhdestä menevästä eroon?
Eliminoinnilla ja kiinni-istuttamalla on
mahdollista päästä eroon yhdestä menevästä. Patalähdön Antti voitti kuninkaalla
ja jatkoi valttia kuninkaalle ja idän ässälle. Itä käänsi ristivitosen, johon länsi pelasi sotamiehen ja pöydästä pelattiin ässä.
Seuraavaksi Antti pelasi kaksi kierrosta
valttia poistaen vastustajien valtit, jonka
jälkeen Antti pelasi pataässän ja isot ruudut ja jatkoi ristiä. Länsi jäi kiinni kuninkaalla ja nyt lännen täytyi kääntää pataa
kaksoisrenonssiin, jolloin päästiin eroon
ruutumenevästä. Vastinpöydässä vastustajat pelasi kolmea herttaa, joka meni tasan
kotiin, joten jako tuotti Suomelle 7 IMP.
Päivällä pelataan myös KIDS -sarjan
loppuottelut, joissa Puola voittaa mestaruuden Ranskalta, ja Kiina vie pronssimitalit Ruotsia vastaan.
Raamateatteri on lepovuorossa olevalle
erinomainen paikka istua mukavasti ilmastoidussa salissa katselemassa ja kuuntelemassa asiantuntevia kommentteja.
Tiistaina 19.8.2014
Ensimmäinen ottelu Hong Kongia vastaan on vaikea. Osalla pelaajista vatsavaivat palaavat, osalla muuten unisuutta havaittavissa. Reilu tappio ei kuitenkaan vie
toiveita paremmasta sijoituksesta kun pahimmat kilpailijatkin häviävät ottelunsa.
Seuraava peli Taipeita vastaan on sitten
erinomainen. Miltei täysillä pisteillä Suomi nousee jo viidenneksitoista ja säilyttää
mahdollisuuden saada Saksa kiinni keskinäisessä ottelussa.

Ottelussa Saksaa vastaan Antti ja Vesa
löysivät hyvän viisi ruutua:
JAKO 4 ♠ 9
W/ALL ♥ J72		
		
♦ AJ532
		
♣ Q754
♠ AQJ1065
♠ K43
♥ AQ3		
♥ K98654
N
♦ 107		 W E ♦ 9
S
♣ 103		
♣ J96
		
♠ 872
		
♥ 10
		
♦ KQ864
		
♣ AK82
Länsi

1♠
pass
pass
pass

Pohjoinen

Itä

Vesa		
pass
2♠
DBL
3♥
5♦
pass

Etelä

Antti
pass
4NT
pass

Balanssikahdennuksen ja idän kolmen
hertan jälkeen etelän kortit paranevat
huomattavasti. Pohjoisella on luultavasti
singelton pata, jolloin alaväritäyspeli vaatii vain ristirouvan ja ässän. Antti tarjosi
4NT, joka lupaa molemmat alavärit. Vastinpöydässä tyydyttiin vaatimattomaan
kahden padan sitoumukseen johon tuli
neljä ylitikkiä. Missään muussa pöydässä
ei löydetty loistavaa 5 alavärin sitoumusta. Jako tuotti Suomelle 13 IMP.
Päätöspelissä Saksa kaatuu suurinumeroisesti, ja kun Tanska pitää Uuden-Seelannin kurissa niin sijoitus nousee kaksi
pykälää. Lopputuloksissa Suomi on sijalla 13. Eurooppalaisista joukkueista sekä
Tanska että Saksa jäävät taakse. Yhteensä
8 voittoa alkusarjan 21 pelistä. Joukkue
on tyytyväinen ja palkitsee itsensä paremmalla ruoalla, kuin mitä ruokalassa on ollut tarjolla.
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Keskiviikkona 20.8.2014
Finaalit jäivät haaveeksi, joten joukkue
ilmoittautuu BAM-joukkikseen. Mukana
voi olla pelaajia mistä tahansa sarjoista ja
eri kansallisuuksia samassa joukkueessa.
Kaksi jakoa kierroksellaan, neljä sessiota päivässä kolmen päivän ajan. Kostokierroksia on ainakin luvassa reilusti, jos
nyt joku huonompi jako sattuu kohdalle.
Oman joukkueen tulosten seuraaminen on
sen verran vaikeaa, että huilivuorolla käy
aika pitkäksi. Päätetään ettei kenenkään
tarvitse huilata kahdesti samana päivänä
jollei tahdo, joten Antti ja Vesakin saavat
lepovuoroja urakoituaan kaikki alkusarjan
jaot. Ensimmäisen päivän jälkeen Suomi
on viidentenä. Singaporea vastaan Vesalla
oli kortit: ♠ AQJ7 ♥ 10852 ♦ AK ♣ 953
Länsi

2♠
pass
4♠
pass

Pohjoinen

Itä

Vesa		
pass
pass
3NT
DBL
DBL
RDBL
pass

Etelä

Osku
3♣
pass
pass

Ruutukuningaslähdön jälkeen pöytään
tuli: ♠ K ♥ AQJ94 ♦ J8532 ♣ 102
Kaksi isoa ruutua, valttiässä, ristiä Oskun rouvalle, ässälle ja kuninkaalle, jonka
pelinviejä varasti. Seuraavaksi pelinviejä
pelasi herttaa rouvalle ja Oskun kuninkaalle. Osku otti ruuturouvan ja jatkoi
herttaa pöydän ässälle. Pöydästä hertta
ja Osku kuppasi kympillä, jonka jälkeen
Vesa leviti kaksi isoa valttiaan. -8 ja 4000
sisään.
Torstaina 21.8.2014
BAM ei tunnu kiinnostavan ketään. Ei
vastustajia eikä myöskään järjestäjiä. Toisen päivän kahden session jälkeen joukkue
päättää jättää leikin sikseen kunhan päivä on ohi, sillä mitään panosta pelissä ei
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enää ole. On aika käyttää edes yksi päivä
lomailuun Istanbulissa. Peli- ja asuinalue
Koc -yliopistolla on ollut erinomainen
ja rauhallinen, mutta täysin eristyksissä
muusta kaupungista. Päivä pelataan kuitenkin loppuun ja päädytään sijalle 19/30.
Perjantaina 22.8.2014
Jätämme BAM-joukkuekilpailun B-finaalin väliin ja matkustamme tutkimaan
Istanbulin kaupunkia. Bussilla Sariyeriin,
josta toisella bussilla metroasemalle, josta metrolla Taksimin aukiolle. Sieltä viisi
kilometriä kävelyä halki mäkisen kaupungin katsomaan suurimpia nähtävyyksiä.
Hagia Sofian puistossa eräs paikallinen
tuntee äänestä meidät suomalaisiksi, on
itse asunut pari vuotta Helsingissä. Kuulee kävelymatkastamme kaupungilla ja
toteaa “you crazy people!” Ilmeisesti olisi
pitänyt matkustaa vielä raitiovaunulla ja
taksillakin.
Kun kaupunki on pikaisesti nähty moskeijoineen ja basaareineen täytämme vielä vatsamme yliopiston pöperöitä maukkaammalla aterialla.
Sillä välin naapurimme ovat ahkeroineet
finaaleissa. Juniors -sarjassa Norjalla on
niukka johto Hollannista, ja Youngsters
-sarjassa Ruotsi on USA:ta täpärästi edellä. Ratkaisu jää lauantain kahden session
varaan. Toki toivomme ainakin Norjan
voittoa, olisimmehan silloin voittaneet
maailmanmestarit keskinäisessä ottelussa.
Lauantaina 23.8.2014
Viimeinen aamiainen Koc -yliopistolla.
Ruoka on ollut paikan pahin pettymys,
mutta ainakaan se ei ole aiheuttanut ummetusta. Kotoinen kaurapuuro tulee maistumaan näiden jälkeen taas erinomaiselta.
Seurataan finaaleita auditoriossa. Virheet
näkee niin paljon helpommin kun edessä
on kaikki kortit, että joskus suorastaan
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hämmästyy kuinka nämä joukkueet voivat
olla finaalissa.
Lopulta Norja voittaa juniorisarjan,
Ruotsi vie nuoremmissa, ja Ranskalle menee tyttöjen kultamitalit.
Palkintojenjakotilaisuus kerää auditorion täyteen viimeisen kerran. Eri sarjojen
parhaiden lisäksi jaetaan myös palkinto
hyvästä urheiluhengestä. Junioreiden sarjassa palkinnon saa koko Botswanan joukkue, joka hävisi miltei jokaisen ottelunsa
20-0. Norja voitti siis Junioreiden sarjan
ja näin Suomi voitti keskinäisessä ottelussa maailmanmestarit!
Sunnuntaina 24.8.2014
Kotiinlähtöjärjestelyt sujuvat hiukan ontuen. Ensin ilmoitetaan että lähtö yöllä klo
02.00. Sitten norjalaisten toiveesta bussi
jaetaan kahtia ja lähtö 4.30. Mikäpä siinä,
kuulostaa paremmalle. Yöllä hiukan puolen yön jälkeen, juuri kun on saanut unen
päästä kiinni, puhelin soi. Kuulemma
myöhempi auto ei onnistunutkaan, joten
lähdetäänkin jo kahdelta. Soittorinki läpi
ja porukalle tieto asiasta. Yhdeltä yöllä
tulee kuitenkin vielä uusi soitto että sittenkin se puoli viisi onnistuu. Ei jakseta enää
veivata, päätämme lähteä kahdelta, yöunet on kuitenkin jo mennyttä. Lähdemme kahdelta siis kentälle ja laskeudumme
Helsinkiin reilu 10 tuntia myöhemmin.
Kokemuksena maailmanmestaruuskilpailut oli hieno. Päätettiin hakea Tromssasta ensi kesänä pääsylippu seuraaviin.
Huomattiin ettei maailman kärki ole lopulta kovin kaukana, ja pystyttiin antamaan tasaväkinen vastus mille joukkueelle tahansa.

lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠Q54
♥AKQ
♦ Q J 10 9 4 2
♣7
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ A 10 8 5 2
♥A8
♦ 10 7 6
♣AJ7
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.			
		
♠Q
♥ A Q 10 7 5 3
♦87
♣K853
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠A642
♥97
♦AJ42
♣K82
			
5. JAKAJA ITÄ, JOS MAHDOLLISTA
POHJOINEN TARJOAA 3♥,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ K Q 10 9 6
♥♦ 10 7
♣ A 10 9 8 5 3
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠AK632
♥A8743
♦♣KJ2
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Rally 4KariKuopiossa
Varto

				

Puijon 35. kesäkisoissa pääkilpailu oli
Rallysarjan 4. osakilpailu, jossa osanottajia oli mukavasti ympäri maata. Johtopaikka semibarometrina pelatussa kilpailussa
vaihteli mielenkiintoisesti ja ilahduttavinta oli nähdä toissavuonna bridgeharrastuksen kerhotasolla aloittaneen pariskunnan Martta ja Janne Haukipuron Kuopion
Bridgekerhosta olevan upeasti ylimpänä
screenillä vain muutama kierros ennen
kisan loppua. Lopussa tamperelaiset Sami
Mäki ja Marko Ketola nousivat voittoon,
Pieksämäen Mika Laitinen ja Ilmo Jäppinen toiseksi ja Kuopion Bridgekerhon
Heikki Miettinen Tolvasen Yrjön kanssa
kolmansiksi ennen Marttaa ja Jannea. Monet ennakkoon vahvat parit jäivät yllättävän kauas kärkisijoista.
Scratch-sarjassa Mika ja Ilmo voittivat,
Sami ja Marko kakkosina, kolmansiksi
nousivat B-55:n Markku Pekkinen ja Esa
Väliaho. Parhaat kuopiolaisparit olivat
Heikki Miettinen - Yrjö Tolvanen neljäntenä ja KuBK:n Juhani Sutinen ja Puijon
Bridgen Kari Varto kymmenentenä kahdenkymmenenkolmen parin kilpailussa.
Viikonlopun kolmen kilpailun yhteistuloksen parhaana Puijon Maljaan kaiverretaan vuoden 2014 kohdalle nimi Heikki
Miettinen, joka onnistui kaikissa kilpailuissa erinomaisesti voittaen Puijon Bridgen Esko Pääkkösen kanssa sunnuntain
IMP-kilpailun ja päätymällä perjantain
henkilökohtaisessa toiseksi.
Slammiin ei taaskaan tarvittu yli kolmeakymmentä arvopistettä kun Juha ”Judo”
Luostarinen Kajaanista luottaen vahvaan
väriinsä tarjosi B-55:n Martti Merosen
kanssa 6 pataa alla olevilla korteilla idän
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kädestä. Puolustus ei uskaltanut antaa etua
muissa väreissä ja tyytyi valttilähtöön oikean ruutulähdön sijaan. Se riitti Judolle,
sillä NS:lle jää valtin poiston jälkeen joko
ruutu tai herttatikki riippuen etelän ratkaisusta idän pelatessa toisen hertan ässän
jälkeen. Kotipeli ja täysi pistesaalis jaossa, kun toinen tarjottu pataslammi pelattiin pietiin.
JAKO 11 ♠ 94
S/♥ 7		
		
♦ KQ10962
		
♣ 10982
♠ 1076		
♠ AKQJ32
♥ QJ843		 N
♥ A9
W
E
♦ A7		 S
♦ 843
♣ AK7		
♣ 64
		
♠ 85
		
♥ K10652
		
♦ J5
		
♣ QJ53
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Sami Mäki ja Marko Ketola

KanskeMartin
den
största?
Arle

				

Det råder ingen enighet om vem som
är den bästa bridgespelaren genom tiderna. Alternativen är många börjandes från
Culbertson och Goren fram till Zia och
Helgemo. Mellan dessa tidsmässiga ytterligheter fanns kanske Flint, som förekom i de två senaste numren av BL. En av
de hetaste kandidaterna är dagens stjärna,
eller borde vi säga blomma eftersom det
skall handla om Belladonna.
Gudarnas gullgosse, änglarnas älskling, fru Fortunas favorit är några av
Giorgio Belladonnas epitet. Mångfaldig
världsmästare, olympisk mästare och europamästare samt världsetta på rankingen
är de största meriterna. Han var under flera
decennier ankare i det italienska landslaget, först med Walter Avarelli och sedan
med Benito Garozzo som partner.
Belladonna dog 1996 och många fina
spelföringar blev ospelade.
Ett av Belladonnas mest publicerade spel
är en storslam där trumfkungen måste sitta
andra i fläkten, vilket den gjorde. Det var
ingenting annat märkvärdigt än att Italien
vann världsmästerskapet tack vare denna
tursamma sits. En annan gång bestod Belladonnas trumffärg av Q 2 på bordet till
A J 6 5 4 3. Också nu gällde det storslam
så minst en bet måste det väl bli om inte
utspelshanden var så vänlig och startade
från kung liten och man gissade att sätta i
damen och härnäst toppa ut kungen. Men
sådant torde inte ens förekomma i filmer
med den hemliga agenten 007 i huvudrollen.

		
♠ Q2
		
♥ AK1087		
		
♦ A653
		
♣ A4
♠ 1087		
♠ K9
♥ J54		 N
♥ Q62
W
E
♦ QJ104		 S
♦ K982
♣ 975		
♣ 8632
		
♠ AJ6543
		
♥ 93
		
♦7
		
♣ KQJ10
Kontraktet var 7 spader och den utspelade ruterdamen slogs med ässet varefter
spelföringen gick så här: ruterstöld, hjärteräss, ruterstöld, hjärterkung, ruterstöld,
klöveräss, hjärterstöld, klöverkung, klöverdam och läget hade blivit:
		
♠ Q2
		
♥ 10		
		
♦		
♣♠ 1087		
♠ K9
♥ -		W N E
♥♦ -		 S
♦♣ -		
♣8
		
♠ AJ
		
♥		
♦		
♣J
Maestro var inne på egen hand och spelade klöverknekt som Väst var tvungen
att trumfa. Bordet trumfade över med damen och med två kort kvar maskades Östs
kung ut. En storslam som såg hopplös ut
från början hade gått hem.
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BL 2/2014, jako
15 sivulla 29
Jyrki Rauhalinna

				

JAKO 15 S/N-S
6♠/W
Lähtö ♥3			
		
♠ AKJ1042
♠ 65
♥ K7		
♥ AQ4
N
♦ AKQ		 W E ♦ 9632
S
♣ J3		
♣ KQ87
		
Kiivaan keskustelun kohteena oli ollut,
pitääkö maskata vai topata. Lähden laskelmissani siitä, että herttarouva on saanut ensimmäisen tikin. Jos ensimmäinen
kierros päätyy varkauteen, niin pelihän
kaatuu. Kinastelu strategiasta on silloin
turhaa. Puolustajilla on siis käsissään 24
korttia, joista valtteja viisi, herttoja ja ruutuja kuusi sekä ristejä seitsemän.
Tässä jaossa kahden valttikierroksen pelaaminen heti (strategia 1) vie pelin kotiin
todennäköisyydellä 0,476 ja maskaaminen
(strategia 2) todennäköisyydellä 0,478.
Toppaajat häviävät siis yhtä selvästi kuin
Juha Mieto aikoinaan. Vai aletaanko väitellä siitä, mitä hertta-aloituksesta voi päätellä?
Strategia 1
Otetaan 1. kierros herttakuninkaalla ja
pelataan kaksi suurinta valttia. Jos patarouva putoaa, loputkin valtit pudotetaan ja
peli on kotona. Jos patarouva ei putoa, pelataan ruutujen jälkeen hertta ässälle. Ensimmäinen ristimenevä yritetään pudottaa
herttarouvan alle. Jos tämä onnistuu, peli
menee kotiin muutamassa jakaumassa.
Kun valttirouva on kolmantena, mahdollisuuksia on kaksi. Selkeästi suurin
kotipelin paikka on tapaus, jossa ruutu
on tasan. Mutta peli menee kotiin myös,
jos ruutusotamies ja -kymppi ovat toisena
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valtittomaksi jääneellä. Silloin ruutuyhdeksikkö on kasvanut.
Jälkimmäisellä ruutujakaumalla peli menee kotiin, jos valttirouva on neljäntenä
etelällä. Mutta silloinkin, kun valttirouva
on neljäntenä pohjoisella, strategia toimii
eräillä jakaumilla.
Sulkulausekkeissa on kyse kombinaatioiden lukumäärästä. Esimerkiksi (24 12)
on 24 yli 12. Se kertoo, miten monella tavalla 12 kortin joukko voidaan valita 24
kortin joukosta.
Valttirouva on singelton todennäköisyydellä P(1) = (1 1)(4 0)(19 11)*2/(24 12)
= 9/161.
Valttirouva on dubbelton todennäköisyydellä P(2) = (1 1)(4 1)(19 10)*2/(24 12) =
44/161.
P(3) vastaa tapausta, jossa valttirouva on
kolmantena, ruutu on tasan ja valttirouvan omistajalla on jäljellä vähintään kaksi
herttaa.
P(3) = (1 1)(4 2)(6 3)[(6 2)(7 4) + (6 3)(7
3) + (6 4)(7 2) + (6 5)(7 1) + (6 6)(7 0)]*2/
(24 12) = 94980/676039.
P(4) vastaa tapausta, jossa valttirouva
on kolmantena, valttirouvan omistajalla
on jäljellä vähintään kaksi herttaa ja ruutu
on hulppean suotuisasti. Ruutusotamies
ja -kymppi ovat toisena valtittomaksi jääneellä.
P(4) = (1 1)(4 2)(2 0)(4 4)[ (6 2)(7 3) +
(6 3)(7 2) + (6 4)(7 1) + (6 5)(7 0)]*2/(24
12) = 3168/676039.
P(5) vastaa tapausta, jossa valttirouva on
neljäntenä etelällä ja valttirouvan omistajalla on jäljellä vähintään kaksi herttaa.
Ruutusotamies ja -kymppi ovat toisena
valtittomaksi jääneellä. Jos etelä varastaa
ristin pienellä, varastetaan yli. Jos etelä ei

BRIDGELEHTI 3/14

lyö valttia, varastetaan pienellä padalla.
P(5) = (1 1)(4 3)(2 0)(4 4)[(6 2)(7 2)
+ (6 3)(7 1) + (6 4)(7 0)]*1/(24 12) =
470/676039.
P(6) vastaa tapausta, jossa valttirouva
on neljäntenä pohjoisella ja valttirouvan
omistajalla on jäljellä vähintään kaksi
herttaa. Ruutusotamies ja -kymppi ovat
toisena valtittomaksi jääneellä. Varastetaan risti pienellä padalla (varastaminen
patakympillä ei toimi, koska pohjoinen ei
varasta yli). Peli on nyt kotona, jos pohjoisella on vielä ristiä. Ja sitähän on, jos
alussakin oli.
P(6) = (1 1)(4 3)(2 0)(4 4)[(6 2)(7 2) + (6
3)(7 1)]*1/(24 12) = 5/7249.
Yhteensä nuo tekevät 24740/52003 ≈
0,4757.
Strategia 2
Otetaan 1. kierros herttarouvalla ja leikataan valttia. Jos patarouva ei putoa, pelataan herttakuningas ässän alle. Leikataan
uudestaan.
Peli kaatuu, jos patarouva on pohjoisella tai jos se on etelällä viidentenä. Lisäksi
peli kaatuu, jos hertat loppuivat 1. kierroksella jommaltakummalta puolustajalta.
Valtti rouva on pohjoisella todennäköisyydellä ½ ja etelällä viidentenä todennäköisyydellä P(8) = (1 1)(4 4)(19 7)*2/(24
12) = 3/161.
Hertta on lopussa etelällä todennäköisyydellä P(9) = (1 1) (6 0)[(4 2)(13 9) + (4
1) (13 10)]/(24 12) = 11/5474.
Hertta on lopussa pohjoisella todennäköisyydellä P(10) = (1 0) (6 0)[(4 2)(13
10) + (4 3) (13 9)]/(24 12) = 88/52003.
Peli menee siis kotiin todennäköisyydellä 1 – (3/161 + 11/5474 + 88/52003) =
1080/2261 ≈ 0,4777.
Jos laskelmani ovat oikein, paheksun
niiden kutsumista prosenttinikkaroinniksi.
Jos väärin, paheksun vielä enemmän.

IDÄN KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠AK
♥742
♦K
♣ A K J 10 6 5 2
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠KQ3
♥KQ4
♦AKJ852
♣ 10
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠AK85
♥♦AQJ62
♣ A J 10 7
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠7
♥K963
♦Q9873
♣AQJ
			
5. JAKAJA ITÄ, JOS MAHDOLLISTA
POHJOINEN TARJOAA 3♥,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠83
♥J63
♦AKQ983
♣KQ
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠J5
♥KJ6
♦KQ975
♣AQ7
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Markku in Memoriam
Suuri bridgen ystävä Markku Kanerva
poissa. Kauniina kesäisenä maanantaiaamuna 2.6.2014 sain kuulla suruviestin:
pitkäaikaisesta sairaudesta kärsinyt Markku oli nukkunut pois.
Markku oli paljasjalkainen turkulainen,
Heidekenin poikia. Markku ajautui bridgen pariin puolivahingossa. Nuoruudessaan Markku harrasti judoa aivan Suomen
huipputasolla, mutta juuri maajoukkuevalintojen kynnyksellä loukkaantuminen
katkaisi lupaavan judokan uran, mikä oli
toisaalta ponnahduslauta bridgeharrastuksen löytymiseen. Ennen bridgeä Markku
kokeili monia eri lajeja mm. soutua, joogaa, jousiammuntaa, mutta lopulta iloinen
sattuma johdatti hänet bridgepöytään. Ensimmäisessä vakituisessa työpaikassaan
Turun yliopistolla uusi laji löytyi yliopiston harrastusillassa. Markku oli ollut
seuraamassa pelejä ja kerran hän sai istua
bridgepöytään yhden pelaajan puuttuessa

– ja näin bridge vei Markun mennessään.
Markku oli innokas viemään lajia eteenpäin ollessaan Turun Bridgekerhon puheenjohtaja ja hänen aloitteestaan syntyi
Lounaisliiga ja läheinen yhteistyö muiden
Lounaispiirin kerhojen kanssa.
Lounaisliigan kautta myös ystävystyin
Markkuun, enkä unohda hänen iloisia sanojaan ”Maakunnan miehetkin tulivat”,
kun tulimme pelaamaan Turkuun. Aloin
pelata Markun kanssa ensin satunnaisesti
1990-luvulla ja myöhemmin säännöllisemmin. Markun kommentit ja lausahdukset pelaamisestamme yhdessä jäivät
ikuisesti mieleeni monissa pelitilanteissa.
”Ai päätit sit pelata noin”, kun olin pelannut kotipelin ulos, tai ”Ai, päätit sit tarjota
noin”, kun olin unohtanut systeemin.
Markku kuului Suomen bridgen parhaimmistoon vuosikausien ajan. Hän
edusti Suomea seniorijoukkueissa EM-kisoissa Ranskassa ja Belgiassa. Sen lisäksi
hän osallistui seniorijoukkueessa Kiinan
älyolympialaisiin. Markku oli yksi Suomen aktiivisimmista kilpailubridgen pelaajista, ja harvassa olivat ne viikonloput,
ettei Markku jossain kisoissa olisi ollut.
Näin monet Suomen bridgeharrastajat
saivat tutustua Markkuun ja pelata hänen
kanssaan.
Markku oli hyvä ystäväni ja vietimme
paljon vapaa-aikaa yhdessä muuallakin
kuin bridgepöydässä, mutta silti keskustelumme kääntyi poikkeuksetta bridgen
kehittämiseen lajina ja suunnitelmiin saada uusia harrastajia lajin pariin. Bridge oli
Markulle sydämenasia.
Jarmo Laakso
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KILPAILUTULOKSIA
MIDSUMMERBRIDGE, 6.-8.6.2014
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Janis Ozols - Edite Klidzeja
2 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto
3 Aleksander Ostapenko - Ivar Kalma
3 Vahur Kurig - Jyri Aava

60.4
53.6
52.6
52.6

1.10
0.60
0.20
0.20

MP-IMP-PARIKILPAILU, 30 paria
1 Vahur Kurig - Jyri Aava
2 A Danilevsky - V Kogan
3 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
4 Teodor Velkov - Annu Laukkanen
5 Annika Hagros - Sakari Uutela
6 Tatu Heikkinen - Hannu Ojanen
7 Janis Ozols - Edite Klidzeja
8 Meri Korhonen - A Mäki-Maukola

776
561
502
482
465
450
419
414

2.80
1.50
1.00
0.70
0.40
0.30
0.20
0.10

MP-PARIKILPAILU, 71 paria
1 Jaanus Maripuu - Sven Sester
2 Markku Pekkinen - Jari Bäckström
3 Finn Wardi - Joakim Fabritius
4 Seppo Niemi - Mikko Toivonen
5 Robert Bjurström - Marko Ketola
6 Christina Hertzman - Johan Lindén
7 Jonatan Raudsepp - Martin Maasik
8 Juha Saarikoski - Martti Meronen
9 Kari Mäkikangas - Esa Väliaho
10 E Salmenkivi - Christer Björkman
11 Alan Shillitoe - Marianna Kultalahti
12 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
13 Christian Bakke - Espen Flaatt
14 Pekka Uskali - Alpo Järvinen
14 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
16 Teodor Velkov - Outi Rahi
17 Jussi Tamminen - Taru Suppula
18 Marcus Scheie - Joakim Sæther
18 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
18 Kari Patana - Pekka Viitasalo

63.7
61.5
60.9
60.1
59.9
59.6
58.0
57.4
57.3
57.0
56.7
56.5
55.7
55.5
55.5
54.5
54.4
54.4
54.4
54.4

5.00
3.00
1.90
1.40
1.10
0.90
0.70
0.60
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 26 joukkuetta
1 Seppo Sauvola - Tero Koivu
Kari Patana - Juho Granström
2 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
3 Matti Niemi - Jussi Tamminen
Taru Suppula - Jyri Tamminen
4 Christian Bakke - Espen Flaatt
Marcus Scheie - Joakim Sæther
5 Jaanus Maripuu - Sven Sester
Maksim Karpov - Lauri Naber
6 Erika Pärn - Ivo Adermann
Jonatan Raudsepp - Martin Maasik
7 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
Väinö Törnroos - Oskari Koivu

91.55 4.50
75.29 2.20
75.27 1.30
74.00 0.70
73.17 0.40
70.95 0.20
65.77 0.10

KULOBRIDGE, HELSINKI, 10.6.2014
MP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti
2 Eeva Parviainen - Marjukka Raines
3 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen
4 Yrjö Tenkanen - Hannu Kulmala
5 Markku Pekkinen - Esa Väliaho

57.9
56.7
56.0
55.6
54.8

1.80
1.10
0.70
0.50
0.30

TAMPERE, 12.-15.6.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 22 paria
1 Timo Halttunen - Kari Noponen
2 Aivi-Tiina Veräväinen - Erkki Lehto
3 Matti Kauma - Marko Jaakola
4 Ari Juutistenaho - Leo Lehtinen
5 Veijo Nikkanen - Mikko Koli
6 Lassi Rajala - Robert Bjurström

596
503
462
328
300
242

2.20
1.20
0.80
0.60
0.40
0.20

MP-MIXED, 17 paria
1 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä
2 Meri Korhonen - Pasi Suominen
3 Elina Laukkanen - Robert Bjurström
4 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
5 Vuokko Rounioja - Sami Mäki

68.1
65.2
62.3
54.2
51.8

1.80
1.10
0.70
0.50
0.30

MP-PARIKILPAILU, 30 paria
1 Oskari Koivu - Juuso Fagerlund
2 Esa Väliaho - Martti Meronen
3 Piia Ruottinen - Tero Koivu
4 Patrik Eriksson - Veijo Nikkanen
5 Taru Suppula - Pasi Suominen
6 Aivi-T Veräväinen - Kalevi Marjamäki
7 Vesa Paasivirta - Milko Nuutila
8 Jonna Kaminen - Vesa Leskelä

63.5
59.1
55.9
55.5
54.7
54.3
54.1
53.7

2.80
1.50
1.00
0.70
0.40
0.30
0.20
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 11 joukkuetta
1 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti 95.18 2.20
Juho Granström - Kari Patana
2 Veijo Nikkanen - Ilkka Ala-Kivimäki 68.46 1.20
Mikko Koli - Patrik Eriksson
3 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
66.75 0.60
Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä
KUOPIO, 27.-29.6.2014
MP-HENKILÖKHTAINEN, 24 pelaajaa
1 Markku Seppänen
2 Heikki Miettinen
3 Ari Pöppönen
4 Vesa Leinonen
5 Martti Meronen
6 Juhani Sutinen
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64.2
60.8
59.6
55.0
54.6
53.8

1.10
0.60
0.40
0.30
0.20
0.10
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MP-PARIKILPAILU (RALLY IV), 23 paria
1 Mika Laitinen - Ilmo Jäppinen
2 Sami Mäki - Marko Ketola
3 Esa Väliaho - Markku Pekkinen
4 Heikki Miettinen - Yrjö Tolvanen
5 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen
6 Heikki Roschier - Toivo Tikkanen
10 Juhani Sutinen - Kari Varto
17 Martta Haukipuro - J Haukipuro

MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Trond Bårdsen - Ingar Hansen
2 Kari Patana - Seppo Sauvola
3 Topi Tikkanen - Pertti Tervonen
4 Lasse Utter - Jari Bäckström
5 Ari Sippola - Antti Kauppila
6 Petteri Nieminen - Ari Pöppönen

66.3
61.8
60.2
59.4
53.1
51.9

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

1.60
1.00
0.60
0.60

MP-IMP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Kari Patana - Seppo Sauvola
2 Matti Tapaninen - Arto Peuraniemi
3 Timo Jalopaasi - Jussi Leviäkangas
4 Lasse Utter - Jari Bäckström
4 Ari Sippola - Antti Kauppila
6 Tom Skotsfjord - Ingar Hansen

66
55
49
28
28
22

2.30
1.30
0.90
0.50
0.50
0.20

LAPPEENRANTA, 4.-6.7.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Veijo Nikkanen - Mikko Koli
338
2 Matti Valtonen - Petteri Karkkulainen 276
3 Esa Laitinen - Eija Kinnunen
264
4 Jarmo Räty - Pirjo Räty
216
5 Kaija Peltola - Harri Sabelström
151

2.00
1.10
0.80
0.50
0.30

HANGON BRIDGEVIIKKO, 18.7.-27.7.2014
MP-PARIKILPAILU, 18.7., 15 paria
1 Osmo Parviainen - Lasse Utter
59.2
2 Pasi Suominen - Taru Suppula
57.7
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
57.1
4 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
55.7
4 Elina Laukkanen - Tatu Heikkinen
55.7

1.60
1.00
0.60
0.20
0.20

MP-PARIKILPAILU (RALLY V), 29 paria
1 Marko Ketola - Sami Mäki
2 Pirjo Räty - Jarmo Räty
3 Teodor Velkov - Outi Rahi
4 Tatu Heikkinen - Osmo Parviainen
5 Juha Saarikoski - Jari Bäckström
6 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen
7 Jorma Rajala - Erkki Mäkelä
8 Aleksander Ostapenko - Ivar Kalma
9 Jouko Paganus - Olli Puurtinen

2.70
1.40
0.90
1.40
0.60
0.90
0.20
0.40
0.30

HANGÖ CUP, I SESSION, 19.7., 50 paria
1 Jonna Kaminen - Olavi Kivipensas
2 Marjukka Raines - Eeva Parviainen
3 Lauri Kurki - Mikko Nieminen
4 Jaakko Elokorpi - Kaj G Backas
5 Seppo Sauvola - Timo Sairanen
6 Pasi Suominen - Milko Nuutila
7 Taru Suppula - Elina Laukkanen
8 Pekka Söderlin - Janne Seppälä
8 Timo Jalopaasi - Timo Tero
10 Juuso Fagerlund - Timo Halttune
11 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
12 Tatiana Mylläri - Timo Järvi
13 Petri Ukkonen - Timo Ollila

65.3
60.9
59.6
59.0
58.2
57.8
57.5
57.3
57.3
57.1
56.9
54.7
54.6

3.10
1.60
1.00
0.70
0.50
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

HANGÖ CUP, II SESSION, 19.7., 50 paria
1 Juha Saarikoski - Martti Meronen
66.8
2 Jonna Kaminen - Olavi Kivipensas 65.7
3 Anni Mäkelä - Timo Mäkelä
63.1
4 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
63.0
5 Mikko Toivonen - Arvo Priimägi
62.8
6 Pia Erkkilä - Harry von Haartman
62.5
7 Taru Suppula - Elina Laukkanen
60.8
8 Petri Ukkonen - Timo Ollila
59.5
9 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
57.9
10 Juuso Fagerlund - Timo Halttunen 57.2
11 Marjukka Raines - Eeva Parviainen 57.1
12 Pirjo Räty - Jarmo Räty
57.0
13 Marko Ketola - Robert Bjurström 57.0

3.10
1.60
1.00
0.70
0.50
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen
2 Risto Nokka - Ari Pöppönen
3 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
3 Marko Rinkinen - Ari Kyllönen

61.9
61.3
60.4
59.5
54.8
54.3
52.1
45.4

125
120
117
117

63.6
58.5
57.4
57.2
56.9
55.7
54.4
53.9
53.6

2.30
2.30
0.80
0.80
0.40
0.20
0.20
0.60

MP-JOUKKUEKILPAILU, 8 joukkuetta
1 Ivar Kalma - Aleksander Ostapenko 103 1.70
Mikk Mirme - Aevo Priimägi
2 Harri Heinonen - Hannu Salminen 79 1.00
Tero Venäläinen - Jan Zimmer
KAJAANI, 11.-13.7.2014
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 38 pelaajaa
1 Seppo Sauvola
2 Matti Tapaninen
3 Ari Sippola
4 Mika Suopajärvi
5 Ari Pöppönen
6 Dag Halvordsen
7 Veijo Tikka
8 Ingar Hansen
9 Martti Meronen
10 Tuomo Huovinen
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63.8
62.3
60.4
59.2
58.2
57.8
57.1
56.9
56.5
56.4

1.60
0.80
0.60
0.40
0.30
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
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HANGÖ CUP, III SESSION, 20.7., 50 paria
1 Olli Puurtinen - Pasi Kuokkanen
64.1
2 Petri Ukkonen - Timo Ollila
63.8
3 Pasi Suominen - Milko Nuutila
61.9
4 Jaakko Elokorpi - Kaj G Backas
59.7
5 Lauri Kurki - Mikko Nieminen
58.3
6 Elina Laukkanen - Tatu Heikkinen
58.1
7 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 58.0
8 Taru Suppula - Mika Salomaa
56.7
9 Klaus Harjunen - Väinö Kelhä
56.4
10 Ilkka Ala-Kivimäki - Veijo Nikkanen 55.7
11 Maria Nordgren - Fred Sundwall
55.6
12 Osmo Parviainen - Johan Lindén 55.1
13 Juuso Fagerlund - Timo Halttunen 54.9

3.10
1.60
1.00
0.70
0.50
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

HANGÖ CUP, IV SESSION, 20.7., 52 paria
1 Seppo Niemi - Sue Bäckström
68.5
2 Petri Ukkonen - Timo Ollila
66.8
3 Olli Puurtinen - Pasi Kuokkanen
65.7
4 Raija Tuomi - Jonna Kaminen
64.4
5 Marko Ketola - Robert Bjurström
62.1
6 Osmo Parviainen - Johan Lindén
62.1
7 Mikko Toivonen - Arvo Priimägi
61.1
8 Juuso Fagerlund - Timo Halttunen 60.3
9 Lauri Kurki - Mikko Nieminen
59.3
10 Agneta Berglund - Kurt Berglund 59.3
11 Riitta-Liisa Mäkelä - Birger Salonen 59.1
12 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
58.4
13 Finn Wardi - Lasse Utter
57.8

3.20
1.60
1.00
0.70
0.60
0.50
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

HANGÖ CUP, KOKONIASTILANNE
1 Jonna Kaminen
2 Timo Ollila
2 Petri Ukkonen
4 Elina Laukkanen
5 Juuso Fagerlund
5 Timo Halttunen
7 Arvo Priimägi
7 Mikko Toivonen
9 Sue Bäckström
9 Seppo Niemi
11 Robert Bjurström
11 Marko Ketola

62.3
61.1
61.1
58.3
57.4
57.4
57.3
57.3
57.1
57.1
55.8
55.8

MP-PARIKILPAILU, 21.7., 17 paria
1 Osmo Parviainen - Tatu Heikkinen 65.9
2 Jari Bäckström - Toni Bäckström
55.4
3 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki 55.2
4 Memme Aranko - Joakim Fabritius 53.9
5 Timo Halttunen - Juha Saarikoski
53.6
5 Milko Nuutila - Veijo Nikkanen
53.6
5 Bill Korsman - Reko Märsylä
53.6

1.30
0.80
0.50
0.40
0.10
0.10
0.10

MP-PARIKILPAILU, 21.7., 72 paria
1 Tero Topra - Jari Torvela
61.6
2 Matti Sihvola - Joakim Fabritius
61.0
3 M Aranko - U Lindgren Fagerholm 59.9
4 Timo Sairanen - Milko Nuutila
59.8
5 Bill Korsman - Reko Märsylä
59.8
6 Taru Suppula - Osmo Kiema
59.5
7 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 59.2
6 Lars Carlsson - Peter Wikström
59.0
9 Riku Erkkilä - Mika Salomaa
58.3
10 Jukka Porkka - Petri Ukkonen
57.1
11 Johan Lindén - Arvo Priimägi
56.9
12 Seppo Niemi - Kari Engelbarth
56.8
13 Anders Johansson - Jonny Barman 56.7
14 Kristian Nordström - D Grundström 56.5
15 Osmo Parviainen - Lasse Utter
56.3
16 Kari Patana - Seppo Sauvola
55.7
17 Tatu Heikkinen - Mikko Toivonen 55.4
18 Lauri Kurki - Mauri Sirkiä
55.2

5.00
3.00
2.00
1.40
1.10
0.90
0.70
0.70
0.60
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.20
0.20
0.10

MP-PARIKILPAILU, 22.7., 22 paria
1 Seppo Asikainen - Marjukka Raines
2 Anni Mäkelä - Timo Mäkelä
3 Seppo Sauvola - Kari Patana
4 Olavi Kivipensas - Finn Wardi
4 Osmo Haljoki - Tapio Viren
6 Tatu Heikkinen - Osmo Parviainen

68.6
63.2
60.5
60.0
60.0
56.1

1.50
0.80
0.60
0.40
0.40
0.10

SM-PARI, VETERAANIT, 22..7., 15 paria
1 Mikko Nieminen - Ranan Rimon
2 Gaij Feodoroff - Matti Sihvola
3 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden
4 Tuula Honkavuori - R Honkavuori
4 Väinö Kelhä - Jukka Kytömaa

62.7
61.3
60.7
52.0
52.0

2.00
1.30
0.90
0.30
0.30

MP-IMP-PARIKILPAILU, 22.7., 62 paria
1 Janne Seppälä - Tapio Viren
1600
2 Marko Yltiö - Vesa Viirelä
1598
3 Timo Tero - Anni Mäkelä
1585
4 Hulda Ahonen - Kari Patana
1398
5 Esa Auranen - Reijo Sillanpää
1167
6 Christer Englund - Jouko Paganus 1111
7 Taru Suppula - Robert Bjurström
1102
8 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen
1063
9 Martin Buch - Martin Arle
1045
10 Tuomo Toikka - Jorma Svartholm 969
11 Tatu Heikkinen - Vesa Leskelä
938
12 Aleksander Ostapenko - Ivar Kalma 901
13 Seppo Niemi - Mikko Toivonen
807
14 Merja Viitasalo - Anja Tuomi
723
15 Sami Engelberg - Martti Meronen 639
16 Paula Nurmi - Hannu Ojanen
565
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5.00
2.00
1.70
1.20
0.90
0.70
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10
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MP-PARIKILPAILU, 23.7., 12 paria
1 Jonna Kaminen - Seppo Asikainen
2 Samu Tuomi - Kauko Koistinen
3 Klaus Harjunen - Jaakko Elokorpi

64.1 0.90
56.4 0.60
54.5 0.40

MP-PARIKILPAILU, 23.7., 8 paria
1 Ilkka Lindén - Veijo Nikkanen
2 Aarne Koivu - Tero Koivu

54.3 0.90
53.8 0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU, 23.-24.7., 22 joukkuetta
A-finaali
1 Martin Arle - Christer Englund 		
5.70
Johan Lindén - Jouko Paganus
2 Pekka Uskali - Alpo Järvinen 		
2.90
Kaj Sundsten - Olli A. Manni
3 Christer Björkman - Eero Salmenkivi 		
1.70
Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
4 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 		
1.00
Raija Tuomi - Anni Mäkelä
B-finaali
1 Osmo Kiema - Johan Lindstedt 		
1.00
Seppo Niemi - Tatu Heikkinen
C-finaali
1 Birgit Bärlund - Christina Hertzman 		
0.80
Marjukka Raines - Eeva Parviainen
D-finaali
1 Klaus Harjunen - Veijo Lösönen 		
0.60
Jussi Tamminen - Timo Halttunen

60

MP-PARIKILPAILU, 24.7., 14 paria
1 Martti Meronen - Jonna Kaminen
2 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
3 Kari Patana - Oskari Koivu
4 Juha Saarikoski - Veijo Nikkanen

61.3
56.6
54.7
54.5

1.10
0.60
0.40
0.30

MP-PARIKILPAILU, 24.7., 17 paria
1 Veijo Nikkanen - Kirsi Virtanen
2 Veli-Pekka Lukka - Birger Salonen
3 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
4 Samu Tuomi - Heikki Lehtonen
5 R Honkavuori - Tuula Honkavuori

67.7
57.1
54.8
54.5
53.8

1.60
1.00
0.60
0.50
0.30

MP-MIXED, 25.7., 38 paria
1 Taru Suppula - Jussi Tamminen
63.8
2 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
63.4
3 H Subra-Wiethoff - Kauko Koistinen 62.7
4 Marjukka Raines - Martti Meronen 62.3
5 Birgit Bärlund - Martin Buch
61.1
6 Maria Nordgren - Timo Sairanen
60.5
7 U Lindgren Fagerholm - C Ekström 58.3
8 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 56.9
9 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
56.3
10 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 56.3

3.40
1.70
1.10
0.80
0.60
0.40
0.20
0.20
0.10
0.10

MP-PARIKIKLPAILU, 25.7., 14 paria
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
2 Osmo Parviainen - Lasse Utter
2 Kati Sandström - Mikko Nieminen
4 Liisa Jalkanen - Janne Seppälä

66.3
60.2
60.2
55.3

1.10
0.50
0.50
0.30

B-SM-PARIKILPAILU, 26.7., 21 paria
1 Ari Kuisma - Tuomas Kauppinen
2 Olli Pitkänen - Matti Hietalahti
3 Aleksi Aalto - Jukka Aalto
4 Sari Itäluoma - Nina Tyni
5 Gunilla Sandberg - Johan Sandberg
6 Pirjo Räty - Anne Vesanen

68.4
59.9
59.4
59.0
57.1
54.3

2.70
1.50
1.00
0.70
0.50
0.30

MP-PARIKILPAILU, 26.7., 23 paria
1 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo
2 Markku Pekkinen - Lasse Utter
3 Agneta Berglund - Martin Arle
4 Joakim Fabritius - Timo Halttunen
5 Taru Suppula - Jonna Kaminen
6 Bill Korsman - Reko Märsylä

60.3
59.8
53.7
53.0
52.8
52.5

2.30
1.30
0.80
0.60
0.40
0.20

B-SM-JOUKKUEKILPAILU, 27.7., 12 joukkuetta
1 Christer Sjöblom - Markku Kukkonen 87 2.80
Fredrik Langenskiöld - Finn Wardi
2 Anne Vesanen - Jukka Pettersson
75 1.50
Varpu Honkakoski - Tuure Salminen
3 Ari Kuisma - Ari Kuuttola
72 0.80
Matti Jantunen - Toni Nurmesniemi
PORVOO, 2.-3.8.2014
MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
2 Arto Kosonen - Jouni Härkönen
3 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
4 Erkki Becker - Erkki Mäntynen

57.4
54.2
53.9
53.4

1.70
1.00
0.70
0.50

MP-IMP-PARIKILPAILU, 8 paria
1 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
2 Jukka Kytömaa - Kalevi Paavola

50
34

1.0
0.5

SEINÄJOKI, 2.-3.8.2014
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Timo Halttunen - Jussi Pölkki
2 Sanna Kitti - Milko Nuutila
3 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen

366 1.70
342 0.90
342 0.50

MP-PARIKILPAILU, 6 paria
1 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen
80
2 Janne Rautanen - Mathias Snickars 78
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0.70
0.40

PYHÄSALMI, 8.-10.8.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Jani Kauranen - Kari Heinonen
2 Osmo Haljoki - Antti Kauppila
3 Timo Sairanen - Pekka Heikkilä

182 1.20
145 0.70
95 0.40

MP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Timo Sairanen - Pekka Heikkilä
2 Ari Kuisma - Ari Kuuttola
3 Matti Kinnunen - Matti Kanervo

61.6 1.20
60.3 0.70
56.3 0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Ari Pöppönen Pertti Tervonen
Juha Luostarinen Mikko Vänni
TAMMISAARI, 10.8.2014
MP-PARIKILPAILU, 21 paria
1 Johan Lindén - Seppo Niemi
2 Kari Noponen - Timo Halttunen
3 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
4 Christer Ekström - Heikki Lehtinen
5 Samu Tuomi - Raija Tuomi
6 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen
KULOBRIDGE, HELSINKI, 12.8.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 21 paria
1 Kari Mäkikangas - Markku Pekkinen
2 Christina Hertzman - Johan Linden
3 Agneta Berglund - Maria Nordgren
4 Eeva Parviainen - Marjukka Raines
5 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
6 Kari Engelbarth - Seppo Niemi

40,75 1.00

65.2
63.5
56.9
56.6
56.3
54.2

49.5
49.0
37.4
34.0
33.0
31.9

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40
0.20

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40
0.20

TURKU, 15.-17.8.2014
MP-MIXED, 15 paria
1 Outi Rahi - Teodor Velkov
2 Leena Torkki - Heikki Kaisti
3 Marja Haverinen - Seppo Haverinen
4 Annu Laukkanen - Kaj Sundsten

60.7
59.5
57.1
56.3

1.60
1.00
0.70
0.40

MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Mikko Nieminen - Ranan Rimon
2 Timo Arppe - Veijo Lösönen
3 Ensio Lehtinen - Birger Salonen
4 Timo Mäkelä - Esa Auranen
5 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen

55.7
54.4
53.8
53.0
52.9

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

74

1.00

MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Kaj Sundsten - Pekka Uskali
Alpo Järvinen - Seppo Laine

B55, HELSINKI, 20.8.2014
MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä
2 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
3 Osmo Parviainen - Johan Lindén
4 Birgit Bärlund - Christina Hertzman
5 Agneta Berglund - Kurt Berglund
6 Jukka Pesonen - Sakari Stubb

61.5
60.8
58.6
58.2
57.9
57.1

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

HÄMEENLINNA, 23.8.-24.8.2014
MP-PARIKILPAILU (RALLY (RALLY VI), 22 paria
1 Teija Tuomi - Vilma Noponen
60.0 2.20
2 Riitta Jaakonaho - Kari Koivisto
56.3 1.20
3 Agneta Ekholm - Sanna Kitti
55.8 0.80
4 Osmo Parviainen - Lasse Utter
54.0 2.20
5 Matti Sihvola - Ranan Rimon
53.5 1.20
6 Antti Elsinen - Mika Salomaa
52.8 0.80
8 Tuula Honkavuori - R Honkavuori
51.5 0.40
11 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 50.8 0.20
MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
Pasi Suominen - Jussi Pölkki

45.5 1.00

TAPIOLAN TRIKKI, 25.8.2014
MP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
3 Johan Lindén - Christina Hertzman
4 Heikki Lehtinen - Christer Ekström
5 Raija Tuomi - Anni Mäkelä

60.5
58.1
56.9
55.2
54.9

1.80
1.10
0.70
0.50
0.30

SM-MIXEDPARI, 29.8.2014
26 paria
1 Outi Rahi - Teodor Velkov
2 Heikki Lehtonen - Raija Tuomi
3 Birgit Bärlund - Kari Engelbarth
4 Taru Suppula - Jussi Tamminen
5 Päivi Hämäläinen - Lasse Utter
6 Hulda Ahonen - Vesa Fagerlund
7 Christina Hertzman - Johan Lindén
7 Sari Pelttari - Robert Bjurström

56.9
56.3
55.6
55.5
55.1
54.0
53.4
53.4

3.2
1.8
1.2
0.8
0.5
0.3
0.1
0.1

SM-MIXEDJOUKKUE, 30.8.2014
10 joukkuetta
1 Sue Bäckström - Jari Bäckström
120 2.70
Heike Subra-Wiethoff - Kauko Koistinen
2 Hulda Ahonen - Vesa Fagerlund
115 1.50
Marianna Kultalahti - Juho Granström
3 Christina Hertzman - Johan Lindén 102 0.80
Eeva Parviainen - Mikko Toivonen
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KUOPIO, 2.9.2014
MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Olli Perkiö - Ari Laine
2 Juhani Sutinen - Yrjö Karttunen
3 Osmo Parviainen - Lasse Utter
4 Matti Hanski - Ismo Koponen

62

59.5
59.3
57.6
56.1

1.30
0.80
0.60
0.40

POHJANMAA, 7 paria, 3 paikkaa
1 Patrik Räihä - Jan-Ole Warg
60.7 0.9
2 Sanna Kitti - Milko Nuutila
57.1 0.5
3 Hermanni Huhtamäki - J Huhtamäki 56.0

SYYSKOKOUSKUTSU

SM-PARI, PIIRIMESTARUUS, 6.9.2014
HELSINKI, 17 paria, 8 paikkaa
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
2 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
3 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
4 Martti Meronen - Juha Saarikoski
5 B Bärlund - C Hertzman (vain PM)
6 Martin Arle - Johan Lindén
7 Matti Sihvola - Joakim Fabritius
8 Agneta Berglund - Maria Nordgren
9 Pasi Kuokkanen - Olli Puurtinen

56.7
54.8
54.1
52.9
52.4
52.2
52.1
51.8
50.0

ITÄPIIRI, 9 paria, 4 paikkaa
1 Markku Pekkinen - Lasse Utter
2 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
3 Ari Laine - Olli Perkiö
4 Oskari Koivu - Kari Patana

60.8 1.00
58.3 0.50
54.9 0.20
51.7

1.80
1.10
0.70
0.50
0.30

Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokous
pidetään Bridge Areenalla (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) sunnuntaina 30. marraskuuta 2014 klo 13.00.
Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 8
§:ssä mainitut asiat.

LOUNIAS-SUOMI, 16 paria, 8 paikkaa
1 Maria Mylläri - Teodor Velkov
2 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
3 Arvo Priimägi - Jarmo Laakso
4 Kari Engelbarth - Timo Ollila
4 Annu Laukkanen - K Fagerlund
6 Pekka Uskali - Alpo Järvinen
7 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
8 Seppo Laine - Kaj Sundsten

55.7
55.4
54.4
53.8
53.8
53.2
52.1
51.9

1.70
1.00
0.70
0.30
0.30

HÄME, 18 paria, 8 paikkaa
1 Hannu Luhtala - Kari Koivisto
2 Tuula Honkavuori - R Honkavuori
3 Timo Halttunen - Kari Noponen
4 Ilkka Ala-Kivimäki - Sami Mäki
5 Meri Korhonen - Marko Ketola
6 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti
7 Veijo Nikkanen - Mikko Koli
8 Elina Laukkanen - Jonna Kaminen

58.2
57.6
53.2
53.1
52.5
52.3
51.5
50.9

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

KAAKKO, 9 paria, 4 paikkaa
1 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
2 Risto Nokka - Osmo Parviainen
3 Jan Zimmer - Tero Venäläinen
4 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja

60.1 1.00
56.6 0.50
53.5 0.20
51.7

Kokouksen esityslista ja kokousmateriaali toimitetaan myöhemmin.
Suomen Bridgeliitto ry
HALLITUS
KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
Finlands Bridgeförbund rf:s höstmöte
äger rum på Bridge Arenan (adr. Sliperivägen 10 , 00380 Helsingfors),
söndagen den 30 november 2014 kl.
13.00.
Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden
(8 §).
Föredragningslista och övrigt mötesunderlag skickas separat.
Finlands Bridgeförbund rf
STYRELSEN
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5drymartini soåmex
Rouva Antoinette Korkeakoskella oli
tapana pelata bridgeä torstaiaamupäivisin
kolmen ystävättärensä kanssa. Kun viimeinen kortti oli lyöty, voitto- ja tappiotilit nollattu ja käsilaukut napsautettu kiinni, siirryttiin ruokasalin puolelle. Yleensä
vuorossa oleva emäntä tarjosi jotain vuodenaikaan sopivaa riistaa tai muuta herkkua, kuten parsaa, mätiä tai erilaisia meren antimia.
Sekä peliä että lounasta säesti jatkuva rupattelu, aiheena oli yleensä viimeisimmät
seurapiirijuorut.
Viime viikon torstai-iltapäivänä ylijohtaja Korkeakosken virkapuhelin soi.
- Korkeakoski
- Mutikaisen Autohuollosta iltapäivää.
Rouvanne on juuri ajanut korjaamoon
isolla autollanne. Tiedustelisin miten kustannukset hoidetaan?
- Olen varattu juuri nyt, korjatkaa auto
ja lähettäkää lasku minulle
- Pelkään että tuli väärinkäsitys, ei ole
kysymys autosta, vaan korjaamon jälleenrakentamiskustannuksista.

LOKAKUU
29.9.-3.10 Junioritukisimultaani
4.-5. SM-parifinaali
Bridge Areena, Helsinki
La 			
klo 11.00
Su			
klo 10.00
10.-12. Tampereen Bk
Ratinan Stadion Kahvila
Pe MP-mixed
klo 17.00
La MP-pari		
klo 10.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
13. AV, Helsinki
Annankatu 26
Ma MP-mixed

klo 18.00

18.-19. Vasa Bk
Bridge Center, Cirkelvägen 21
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
25.-26. Ähtärin Bk
Valkeisen Loma, Valkeisent.189
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00

SM-mixedparimestarit
Outi Rahi - Teodor Velkov

♠♥♦♣
Perinteinen Harjattulan/Paasikiviopiston
bridgekurssi järjestetään 29.9.-3.10.2014
Turun Kakskerrassa.
Kurssin hinta on kahden hengen huoneessa 205€ ja hinta sisältää täyshoidon.
Kurssin vetäjänä toimii Lasse Utter.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen maarit.saikkonen@harjattula.fi
tai puhelimella 0503599170.
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KILPAILUKALENTERI
MARRASKUU

1. BK Slam, Tampere
Ruotsalainen klubi
La MP-pari		
klo 11.00
1.-2. Outobridge, Outokumpu
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari
klo 10.00
8. Naiset SM-pari
Bridge Areena, Helsinki
La 			
klo 11.00
10. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10
Ma MP-pari		
klo 18.00
15.-16. Kouvolan Bk
La MP-pari, Rally 8 klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
18. Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10
Ti MP-IMP-pari
klo 18.00
22.-23. Seniorit SM-joukkue
Bridge Areena, Helsinki
22.-23. SM-Juniorit
Bridge Areena, Helsinki
La SM-pari		
klo 11.00
Su SM-joukkue
klo 10.00

28.-30 Oulun yliopiston Bk
Pe MP-IMP-pari
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
30. AV, Helsinki
Annankatu 26
Su Ristimerkkikilp. klo 11.00

JOULUKUU
1.-5. Joulusimultaani
6.-7. AV, Helsinki
Annankatu 26
La MP-pari Harald Nordbergin
muistokilpailu
klo 11.00
Su MP-jouk. (BAM) klo 10.00
10. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10
Ke MP-mixed
klo 18.00
13. Prof. Runeberg
Bridge Areena, Helsinki
La MP-henk.koht. klo 11.00
15. Tapiolan Trikki, rav. Xin Long
Ma ”Kinkkukisa” klo 17.00
28. Jyväskylän Bk
MP-tukipari

klo 11.00
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Päätoimittajan kynästä
Yksi vuoden tärkeimmistä arvokilpailuista,
SM-parifinaali, säilytti tänä vuonna
jännityksensä aina viimeisiin pelattuihin
kortteihin asti. Konkaripari Jukka Pesonen
ja Sakari Stubb onnistuivat loppukirissään
niukasti Clas Nybergiä ja päätoimittajaa
paremmin ottaen mestaruuden vaivaisen
kolmen pisteen erolla. Parimestaruus
oli Jukalle ja Sakarille toinen. Edellisen
kerran herrat voittivat kilpailun vuonna
1972, eli 42 vuotta pari on pysynyt
kotimaisen bridgen kärjessä! Jukan
täydellisen kilpailusyksyn täydensi vielä
toinenkin SM-kultamitali, kun voitto
tuli myös seniorijoukkuekilpailussa.
SM-parifinaalista löytyy artikkeli tämän
lehden sivulla 28.
Naisten SM-parifinaalissa ei koettu
yllätyksiä, kun selkeä etukäteissuosikki
Sue Bäckström ja Raija Tuomi ottivat
odotetusti heille "kuuluvan" mestaruuden.
Myös loppuvuodesta pelatut nuorten SMkilpailut sujuivat käsikirjoitusten mukaan
eikä yllätysnimiä nähty korkeimmilla
palkintopalleilla.
Tässä lehdessä saa päivänvalon
kaksi uutta artikkelisarjaa. Toinen on
"Lähikuvassa", jossa toiminnanjohtaja
Hulda Ahonen haastattelee joitain
mielenkiintoisia henkilöitä kotimaisista
bridgeympyröistämme. Ensimmäiseksi
kohteekseen Hulda on valinnut Vesa
Fagerlundin, joka nuoresta iästään
huolimatta on nyt jo vakiinnuttanut
paikkansa tämänhetkisten suomalaisten
bridgekuvioiden kärjessä.
Toinen uusi artikkelisarja on "Hesarin

palstoilta", missä julkaistaan uudelleen
Ismo Koposen bridgepalstoja parin kolmen
vuosikymmenen takaisista Helsingin
Sanomista. Tämän artikkelisarjan aloittaa
palsta loppuvuodelta 1982. Nauttikaa
historian siipien havinasta!
Kolmekymmentä vuotta sitten pelaajamäärät kotimaan MP-kilpailuissa olivat
eri luokkaa kuin nykyään. Tietokoneiden
laiskistamat ihmiset eivät enää jaksa
nousta kotisohvaltaan MP-kilpailuihin
vaan jäävät mieluummin pelaamaan
nettibridgeä BBO:ssa. SBL:n hallitus onkin
päättänyt kokeilla ensi vuonna "simultaani
MP-kilpailuja", joissa ideana on yhdistää
pieneksi käyneitä MP-kilpailuja.
Ensimmäinen tällainen kokeilu järjestetään
maaliskuun puolessavälissä ja alustavasti
mukana on Akaan, Joensuun, Karhulan
ja Oulun bridgekerhot. Yksityiskohdat
tästä kilpailusta varmentuvat ensi vuoden
puolella.
Tätä pääkirjoitusta kirjoitan hotellihuoneessani USA:ssa. Yksi nuoruuden
aikaisista haaveistani toteutui, kun
varakas amerikkalainen sponsori suostui
maksamaan siitä, että pelaamme Vesa
Fagerlundin kanssa hänen joukkueessaan
ACBL:n Fall Nationals -turnauksessa.
Toivottavasti emme Vesan kanssa tuota
sponsorillemme pettymystä, jottei kutsu
vain jäisi viimeiseksi!
Hyvää joulua ja onnellista pelivuotta
2015
Kauko Koistinen
Providence, Rhode Island 1.12.2014
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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: ♠ AKJ9864 ♥ 7 ♦ KJ3 ♣ KQ.
Olet etelä, kaikki vaarassa, jakajana
avausvuorolla. Mitä tarjoat?
Yksi pata. Avauskäden voimalla avataan
aina yhden tasolla. Et tietenkään avaa kolmella padalla, joka kylläkin lupaisi seitsemän kortin avausvärin, mutta kieltäisi
avauskäden voiman. Länsi passaa, partnerisi tarjoaa kaksi herttaa ja itä passaa. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?
Kolme pataa. Tarjoamalla avausvärisi
uudelleen lupaat vähintään kuusi korttia.
Ja hyppäämällä kerrot n. 17-19 pisteen
käden. Partnerin herttatarjous ei nosta
kätesi arvoa, mutta silti kaksi pataa olisi
aivan liian varovainen tarjous, luvaten
vain minimiavauskäden voiman. Partnerisi tarjoaa seuraavaksi neljä sangia. Teillä
on käytössä Roman Key Card Blackwood.
Mitä tarjoat?
Viisi herttaa. Lupaat kaksi ässää viidestä
ja kiellät valttirouvan. Valttikuningas lasketaan viidenneksi ässäksi. Valtin lisäpituus voidaan kertoa valttirouvana, mutta
seitsemän kortin väri ei ole riittävän pitkä
tähän. Jos pelaisitte tavallista Blackwoodin ässäkyselyä, vastaisit neljään sangiin
viisi ruutua, luvaten yhden ässän. Partneri
hyppää kuuteen pataan, johon kaikki passaavat. Länsi aloitaa ristikympillä.
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♠ Q10
		
♥ K9653		
		
♦ A864
		
♣ AJ
			
N
			
W
E
			
S
			
		
♠ AKJ9864
		
♥7
		
♦ KJ3
		
♣ KQ
Länsi

pass
pass
pass
pass

Pohjoinen

Itä

		
2♥
pass
4NT
pass
6♠
pass

Etelä

1♠
3♠
5♥
pass

Kolmeen pataan partneri ei tehnyt kontrollitarjousta, vaan kysyi suoraan ässien lukumäärää. Tämä oli hyvä ratkaisu.
Pohjoinen näki omasta kädestään, että
jokaisessa värissä valtin ulkopuolella oli
kontrolli. Montako menevää voit laskea
pataslammissasi?
Kaksi. Yksi hertta ja yksi ruutu. Sinulla
on harmittavasti päällekkäisarvoja ristissä.
Kaikki neljä ristikuvaa antavat vain kaksi
tikkiä. Herttamenevää on vaikea välttää,
mutta ruutumenevästä voit päästä eroon.
Millä tavalla?
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Ruutumaskilla tai sakaamalla käden
ruudun pöytään kasvatettavalle hertalle. Pöydän herttakuningas voi kasvaa
vahvaksi, jos pelaat herttaa kohti pöytää ja
ässä on lännen kädessä. Vaikka herttaässä
olisi idällä, voi kuitenkin pöydän viides
hertta kasvaa vahvaksi, jos puolustuksen
herttaväri on jakautunut tasan 4-3. On siis
kaksi tapaa päästä eroon ruutumenevästä.
Kumpaa tapaa koetat ensin, ruutumaskia
vai ruudun sakaamista hertalle?
Ruudun sakaamista hertalle. Jos maskaat ensin ruutua ja rouva on epäonneksesi lännellä, et saa toista mahdollisuutta
kun puolustus kiirehtii ottamaan pietin
herttaässällä. Jos taas yrität ensin hertan
kasvatusta, mutta valitettavasti idällä on
ässä ja väri on 5-2 vinossa, niin sinulla on
kuitenkin vielä ruutumaski toisena kotipelimahdollisuutena. Otatko ensimmäisen
tikin pöydän ässällä vai käden kuvalla?
Käden kuvalla. Saatat tarvita yhteyksiä
pöytään hertan kasvatusta varten. Poistatko ensin puolustuksen valtit?
Et. Myös pöydän valttikortit ovat tärkeitä yhteyskortteja herttavärin kanssa operoidessa. Mitä siis pelaat toiseen tikkiin?
Herttaa pöydän kuninkaalle. Jos ässä
olisi lännellä eikä hän ottaisi tällä tikkiä,
voittaisit kuninkaalla tikin, poistaisit valtit
ja voisit vielä yrittää ylitikkiä ruutumaskilla tai viidennen hertan kasvatuksella.
Jos taas länsi ottaisi ässällä tikin, voisit
myöhemmin valtinpoiston jälkeen sakata ruutumeneväsi pöydän vahvalle herttakuninkaalle. Tällä kertaa itä kuitenkin
voittaa kuninkaan ässällä ja jatkaa ristiä,
jonka voitat pöydän ässällä. Mitä jatkat
seuraavaksi?

Herttavarkaus. Ja varmuuden vuoksi
korkealla valtilla. Entä seuraavaan tikkiin?
Pöytään kiinni valtilla ja uusi herttavarkaus korkealla valtilla. Kumpikin
puolustaja tunnustaa kaikkiin herttakierroksiin. Menet uudestaan pöytään kiinni
valtilla ja varastat vielä kerran herttaa,
tällä kertaa mikä tahansa valtti kelpaa kun
vastustajat tunnustivat molemmille valttikierroksille. Koko jako:
		
♠ Q10
		
♥ K9653		
		
♦ A864
		
♣ AJ
♠ 32		
♠ 75
N
♥ J42		
♥ AQ108
W
E
♦ Q102		
♦ 975
S
♣ 109852		
♣ 7643
		
♠ AKJ9864
		
♥7
		
♦ KJ3
		
♣ KQ
Puolustuksella ei ole enää valttia ja pöydän viides herttakortti on vahva. Voit mennä pöytään ruutuässällä ja sakata käden
ruutusotamiehen hertalle. Huomaa, että
jos tuhlasit yhdenkin yhteyskortin liian aikaisin, slammisi päätyy auttamatta pietiin,
kun ruutumaski lopussa ei onnistu.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin
♠ 74 ♥ QJ106 ♦ A74 ♣ AJ75
Kaikki vaarattomassa, etelä avaa yhdellä
sangilla (15-17 ap), länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä, Stayman. Mitä
tarjoat?
Pass. Sinulla on tosin avauskäden verran
voimaa, mutta vastustajien tarjousten perusteella voit olla varma, ettei partnerillasi
ole montakaan pistettä. Etelä tarjoaa kaksi
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pataa ja pohjoinen hyppää neljään pataan,
johon kaikki passaavat. Partnerisi aloittaa
ristikympillä.
		
♠ QJ102
		
♥ K5		
		
♦ KJ102
		
♣ 643
			
♠ 74
			 W N E ♥ QJ106
			 S
♦ A74
			
♣ AJ75
Länsi

Pohjoinen

Itä

			
pass
2♣
pass
pass
4♠
pass
pass

Etelä

1NT
2♠
pass

Mitä pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Ristiässän. On mahdollista, että partneri
on aloittanut välisekvenssin korkeimmalla, ristikympillä kombinaatiosta K109.
Pelinviejä kuitenkin tunnustaa kuninkaalla ässän alle. Mitä pelinviejällä on ristissä? Entä partnerilla?
Pelinviejällä KQ-dubbelton, partnerilla 10982. Pelinviejän kuningas ei ollut
singelton, hänhän avasi yhdellä sangilla
luvaten tasaisen käden. Vaikka ristijatko
ei kasvatakaan tikkejä puolustukselle, niin
se vaikuttaa oikealta kahdestakin eri syystä. Yleensä puolustaja kääntää pöydän
heikkoutta kohden. Ja tavallisesti palautus
partnerin aloitusvärissä on suositeltavaa.
Mutta ennen kuin käännämme itsestään
selvän pikkuristin toiseen tikkiin, lasketaanpa hieman pelinviejän ja partnerin jakautumaa sekä voimaa. Montako arvopistettä partnerilla on?

6

Yhdestä kolmeen. Etelä lupasi 15-17
ap, pöydässä ja kädessäsi on näkyvissä
yhteensä 22 ap, joten partnerille mahtuu
korkeintaan kuninkaan verran voimaa. Entäpä pelinviejän jakautuma? Ensimmäisen
tikin perusteella päättelimme, että etelällä
on dubbeltonristi. Ylävärikyselyyn hän
kertoi neljä korttia pataa. Montako herttakorttia etelällä on? Entä ruutuja?
Kolme herttaa ja neljä ruutua. Jos
sangiavaaja tarjoaa ylävärikyselyyn kaksi
pataa, hän kieltää neljän kortin hertan. Nyt
etelällä ei voi olla dubbeltonherttaa, koska tällöin hänellä olisi viisi ruutua, mikä
merkitsisi jakautumaa 4-2-5-2. Tämä jakatuma ei sinänsä ole mahdoton sangiavaukseen (vaikkakin oppikirjan vastainen),
mutta jos avaajalla olisi ollut viiden kortin
ruutu, partnerilla olisi singeltonruutu ja
hän olisi lähtenyt tällä kortilla ristikympin sijasta. Etelällä on siis melko varmasti
jakautuma 4-3-4-2. Toki 5-3-3-2 on myös
mahdollinen, jos parin sangiavaus voi sisältää viiden kortin ylävärin.
Lasketaanpa seuraavaksi puolustajien
saatavissa olevia tikkejä. Kaksi tikkiä näet
omassa kädessäsi, alaväriässät. Lännellä
saattaa olla yksi tikkikortti. Mikä?
Patakuningas. Yläväriässää partnerin
käteen ei mahdu, koska hänellähän voi
olla korkeintaan kolme arvopistettä. Jos
partnerilla on ruuturouva, pelinviejä maskaa tämän kortin eikä puolustukselle kuulu kuin vain kaksi tikkiä. Joten pitää olettaa, että partnerilla on patakuningas, jotta
puolustuksella olisi mitään pietitoiveita.
Mikä voisi olla puolustuksen neljäs tikki?
Ruutuvarkaus. Kun kerran pelinviejällä on neljä ruutukorttia, niin partnerilla on
silloin kaksi korttia värissä. Minkä kortin
käännät toiseen tikkiin?
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Pienen ruudun. Ruutuässä ja lisää ruutua ei johda pietiin. Pelinviejä voittaa tikin
pöytään ja maskaa valttia. Länsi pääsee
kiinni patakuninkaalla, mutta ei saa partneriaan millään kiinni ja ruutuvarkaus jää
haaveeksi. Koko jako:
		
♠ QJ102
		
♥ K5		
		
♦ KJ102
		
♣ 643
♠ K83		
♠ 74
♥ 9872		 N
♥ QJ106
W
E
♦ 83		 S
♦ A74
♣ 10982		
♣ AJ75
		
♠ A965
		
♥ A43
		
♦ Q965
		
♣ KQ
Jos käännät toiseen tikkiin pienen ruudun, pelinviejä on voimaton. Partneri
pääsee kiinni patakuninkaalla ja kääntää
toisen ruutukorttinsa, otat tikin ässällä ja
pelaat viimeisen ruutusi, jolloin partneri
saa varastamalla puolustuksen neljännen
tikin.
Entäpä jos pelinviejällä on viisi korttia
pataa? Siinä tapauksessa voit unohtaa pietitoiveet. Sitoumukseen tulee joko kymmenen tai yksitoista tikkiä riippuen siitä,
kenellä on patakuningas.
Uskallan väittää, että tämä puolustustehtävä on pelipöydässä liian vaikea jopa
kaikkein kokeneimmillekin pelaajille.
Mutta kysymys on kuitenkin vain laskemisesta ja informaation keräämisestä.
Puolustuksessa pitää yleensä pyrkiä laskemaan seuraavia asioita; partnerin ja
pelinviejän arvopisteet, puolustuksen ja
pelinviejän saatavissa olevat tikit sekä tarjoussarjan ja pelaamisen kulun perusteella
pääteltävissä olevat jakautumat.

Muutetaan hieman pöydän kortteja:
		
♠ QJ102
		
♥ K52		
		
♦ KJ10
		
♣ 643
			
♠ 74
			 N
♥ QJ106
W
E
			 S
♦ A74
			
♣ AJ75
Partnerisi lähtee ristikympillä ja voitat
ensimmäisen tikin ässällä etelän tunnustaessa kuninkaalla. Mitä nyt käännät toiseen
tikkiin?
Herttarouvan. Partnerin lähtövärin palauttaminen on myös nyt väärin. Puolustuksella on tällä kertaa kiire kasvattaa
itselleen yksi herttatikki ennen kuin pelinviejä pääsee sakaamaan yhden pöydän
hertoista kätensä ruudulle. Koko jako:
		
♠ QJ102
		
♥ K52		
		
♦ KJ10
		
♣ 643
♠ K83		
♠ 74
N
♥ 987		 W E ♥ QJ106
♦ 832		 S
♦ A74
♣ 10982		
♣ AJ75
		
♠ A965
		
♥ A43
		
♦ Q965
		
♣ KQ
Jos teet virheen ja jatkat ristiä tai ruutua
toiseen tikkiin, pelinviejä voittaa tikin ja
pelaa valttia. Tämän jälkeen herttakääntö tulee auttamatta myöhässä. Pelinviejä
poistaa valtit ja kasvattaa ruutuvärinsä.
Mutta jos käännät herttaa toiseen tikkiin,
saa puolustus yhden tikin joka väristä.
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Tarjouspaneeli 1/15
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 1.2.2015 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Pohjoinen, EW vaarassa, IMP.
♠ K 4 3 ♥ Q J 6 2 ♦ 3 ♣ Q 10 7 4 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♦
3♣

Itä
pass
pass

Etelä
1♥
?

2. Jakaja Itä, NS vaarassa, parik.
♠AJ54♥7♦876♣AK764
Länsi Pohjoinen
			
pass
DBL

Itä
1♠
2♥

Etelä
pass
?

3. Jakaja Itä, NS vaarassa, parik.
♠ A J 10 2 ♥ J 10 2 ♦ K 10 7 6 3 ♣ 9
Länsi Pohjoinen
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Itä
1♣

Etelä
?

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

Etelä
1♦
?

5. Jakaja Länsi, NS vaarassa, IMP.
♠ 5 4 2 ♥ Q 10 7 6 2 ♦ 10 5 ♣ Q 6 2
Länsi
1♠
pass

Pohjoinen
DBL
3♣

Itä
pass
pass

Etelä
2♥
?

6 Jakaja Pohjoinen, EW vaarassa, IMP.
♠ K 10 6 5 ♥ K 8 6 ♦ J 7 ♣ A J 6 5
Länsi
		
pass
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Pohjoinen
1♣
2♣

Itä
pass
pass

Etelä
1♠
?

Kaksintaistelu
Kauko Koistinen

Kaksintaistelu on tarjouskilpailu, jossa kaksi paria tarjoaa kuusi jakoa. Kaksintaistelun vetäjä arvioi eri loppusitoumukset pisteasteikolla 0-10. Lisäksi
erityisen oivallisella tavalla tarjotusta sitoumuksesta on mahdollista saada
kaksi bonuspistettä. Jos jollekin loppusitoumukselle ei ole annettu pisteitä, niin
siitä saa saman pistemäärän kuin ylemmästä samanarvoisesta sitoumuksesta,
tai jos sellaista ei ole, nolla pistettä. Hyötyäksesi artikkelista mahdollisimman
paljon tarjoa jaot partnerisi kanssa ennen artikkelin lukemista. Näin voitte myös
verrata tulostanne varsinaisten kilpailijoiden suoritukseen. Tarjoamista varten
kaksintaistelussa esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle lehteen
(ks. sisällysluettelo).
Hallitsevat mestarit Vesa Fagerlund ja Arttu Karhulahti voittivat edellisen
lehden kaksintaistelussa Eestin maajoukkueparin Karpov-Laanemäen. Myös
tällä kertaa vastassa on yksi parhaista virolaispareista, Vassili Levenko ja Sven
Sester. Mestareiden systeemi on esitelty numerossa 2/2014.

BRIDGELEHTI 4/14

9

Haastajien systeemi
Avaus Selitys			
Jatkotarjoaminen
1♣
16+ ap epätas. tai
1♦ 0-7, 1M/2m 8+ ap, 5+ korttia
18+ ap tasainen
1NT 8-11 ap tai 14+ap, tasainen
1♦
11-14 ap tas. tai
1NT 5-12ap
11-16 ap 5m tai 4441 2m TPV
1♥
11-16 ap, 5+ korttia 2♠ INV+ korotus
1♠
11-16 ap, 5+ korttia 2NT INV+ korotus
1NT 15-17 ap, tasainen
Stayman, 2♦/2♥ siirrot, 2♠ tas INV tai
				
siirto ristiin, 2NT siirto ruutuun
2♣
6-10 ap, ylävärit 5-4+ 2♦ rele, 2NT INV+
2♦
6-10 ap, 6 korttia ♥/♠ 2/3/4M P/C, 2NT kysely, 4♣ siirto
				
avaajan yläväriin
2♥/2♠ 6-10 ap, 5+avausväri 2NT TPV kysely
ja 4+ alaväriä
2NT 9-11 ap, alavärit 5-5+ 3♥ TPV kysely
3NT Mikä tahansa läpikäyvä 7+ kortin väri
Konventiot			
Kontrollitarjoukset (1. tai 2.), Splinter, RKCB.
Negatiiviset kahdennukset 3♠ asti.
Välitarjouksen jälkeen Drury 2♣

Vassili Levenko
10
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Sven Sester

1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
KJ5
KQ942
AK 3
75

♠
♥
♦
♣

ITÄ
A9 4 3
AJ
5
AJ 10 4 3 2

Vesa

Arttu
Sven
Vassili
2♣1		
1♦
2
3
2♦
2♠
1♥
1♠
2NT4
3♣5
2♣1
2♠2
3NT
Pass
3NT
Pass
1) 11-14, 5+♣.
1) 4. väri, TPV.
2) Kysely.		
2) 14-15ap, ei
3) 4 korttia pataa. 3 kortin ♥.
4) Kysely, TPV.
5) 6 korttia ristiä.

Kilpailun ensimmäisessä jaossa tehtävänä on löytää hyvä kuusi sangia.
Ristikymppi tekee slammista hyvän.
Sangislammi on parempi kuin kuusi
ristiä. Jos puolustuksen risti on 4-1
vinossa, voi onnekas patajakautuma
vielä tuoda kotipelin sangipelissä.

Arttu avaa precision-tyyppisellä kahdella ristillä ja kertoo Vesan kyselyyn
neljän kortin padan. Kaksi sangia on
täyspelivaatimus sekä uusi kysely, johon Arttu kertoo kuudennen ristikorttinsa. Kun avaajan voima on rajoitettu
14 arvopisteeseen, päättää Vesa sarjan
kolmeen sangiin.
Haastajien ruutuavaus lupaa 11-15 ap
ja kieltää viiden kortin ylävärit. Kaksi seuraavaa yläväritarjousta olivat
luonnollisia, minkä jälkeen Sven teki
keinotekoisen vaatimuksen kahdella
ristillä. Tarjous kysyy avaajan voimaa
ja hertan pituutta. Kaksi pataa kertoi
maksimiavauksen, 14-15 ap ja lupasi enintään kahden kortin herttavärin. Tämän jälkeen Sven päätti sarjan
käytännön tarjoukseen kolme sangia.
Haastajilla oli mahdollisuutensa. Sven
voisi kolmen sangin sijasta tarjota
kaksi sangia, joka lupaa vahvan käden
ja kysyy avaajan alavärijakautumaa.
Tähän Vassili olisi kertonut kolmella
ristillä vähintään viisi korttia. Seuraavaksi Sven tarjoaa kolme sangia, mutta koska hän kertoi jo vahvan käden,
Vassili voisi jatkaa hyvällä kuuden
kortin värillä neljä ristiä ja tämän jälkeen kysymys on vain oikean slammin
löytymisestä.

PISTEET					
JAKO 1
6NT
10				
Mestarit
5
6♣
8				
Haastajat
5
6♥
7				
TILANNE
4NT
5				
Mestarit
5
5♥/5♣
4				
Haastajat
5
5NT
2							
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2. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
J 10 7
♠ K954
♥
10 4
♥ AQ 6 2
♦
Q J 10 7 2
♦ AK 8 3
♣
J83
♣ A
Vesa

Arttu
Sven
1♣1		
1♥
1♦2
3NT
1NT4

Vassili
1♣ 1
1♥3
Pass

1♦2
1NT3
Pass
1) Polish Club.
1) 16+ap.
2) Negatiivinen. 2) 0-7ap.
3) 5-8ap, tasainen. 3) (3)4+♥, KV.
			
4) 0-4(5)ap.

Artun ristiavaus on puolalainen, kertoen joko tasaisen minimiavauksen,
15+ap:n luonnollisen ristiavauksen tai
minkä tahansa 18+ap:n käden. Vesan
ruutuvastaus kertoi joko negatiivisen
käden 0-8 ap, 9-11 ap:n alavärikäden
tai 12+ap:n tasaisen käden. Yksi hertta
ei vielä täsmentänyt oliko käsi heikko
vai vahva ja yksi sangi kertoi 5-8 ap
ja tasaisen käden ilman neljän kortin
ylävärejä. Arttu siis näkee, että parin

yhteinen arvopistevoima on välillä
25-28. Kun yhteistä kahdeksan kortin
ylävärivalttia ei löydy, hyppää Arttu
tietenkin kolmeen sangiin.
Vassili avasi vahvalla ristillä, 16+ap
tai vastaava pelivoima. Yksi ruutu oli
negatiivinen vastaus, 0-7 ap. Vassilin
yksi hertta oli luonnollinen kierrosvaatimus, tosin värin pituus voi joskus
olla vain kolme korttia. Svenin yksi
sangi oli ”second negative”, lupasi
0-4(5) ap ja kielsi samalla neljän kortin ylävärit. Tämän jälkeen Vassililla
ei ollut mitään syytä jatkaa tarjouksia
ja pari ainakin vältti tuhoon tuomitun
sangitäyspelin. Yksi sangi vaikuttaa
mielestäni ylivarovaiselta ratkaisulta.
Jos tarjous lupaa korkeintaan huonot
viisi arvopistettä, niin en uskaltaisi
tehdä sitä tällä kädellä, jossa on hyvä
viiden kortin väri ja kolme kymppiä.
Tällä kertaa luonnollinen kaksi ruutua
(5-7ap ja viisi ruutua) olisi toiminut
paremmin. Vassili tarjoaisi kaksi pataa ja Sven kolme ristiä, joka kertoisi
käden ilman hyvää tarjousta (ei yläväritukea, ei kuuden kortin ruutua eikä
ristipitoa). Tähän Vassili luultavasti
olisi tarjonnut viisi ruutua.

PISTEET					
5♦
10				
1NT/3♦ 8				
2♠/4♦
7				
2NT/3♠ 4				
3NT/6♦ 3				
4♠
2
12
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JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

3
8
8
13

3. JAKAJA ETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
♠
♥
♦
♣

Vesa
1♦
2♦
3NT

LÄNSI
K92
Q75
AJ 9 7 3
K9

Arttu
2♣
2NT
Pass

♠
♥
♦
♣

ITÄ
A7 5
AK 3
Q 10
A6 5 4 3

Sven
1♦
2♦
3NT

Vassili
2♣
2NT
Pass

Vesan ruutuavaus lupasi 11-17 ap ja
vähintään neljä korttia ruutua. Kaksi
ristiä oli luonnollinen täyspelivaatimus
(vain jos vastaaja tarjoaisi ristinsä uudelleen, avaaja saisi passata). Kaksi
ruutua kertoi vähintään viiden kortin
ruutuvärin ja kaksi sangia oli luonnollinen, kielsi neljän kortin ylävärit, mutta
oli siis vaatimus täyspeliin. Vesalla ei
ollut lisäpituuksia, minkä vuoksi Artun
oli syytä passata kolmeen sangiin.
Haastajien ruutuavaus kertoi 11-15
ap:n käden ilman viiden kortin ylävärejä ja kaksi ristiä luonnollinen täyspelivaatimus, mutta kielsi samalla neljän

kortin ylävärit. Kaksi ruutua kertoi
viiden kortin värin ja kaksi sangia kysyi avaajan alavärijakautumaa. Kolme sangia kertoi tasan viiden kortin
ruudun ja dubbeltonristin. Nyt Vassili
tiesi parilla olevan 28-32 arvopistettä
ja kaksi 5-2 alavärifittiä. Slammin hakeminen johtaa aivan liian usein pietitasolle, minkä vuoksi myös haastajat
tyytyivät täyspeliin.
Tuntuu siltä, ettei tätä slammia voi
löytää. Katsotaanpa kuitenkin Mats
Nilslandin ja Björn Falleniuksen tarjoustyöskentelyä:
Björn
Mats			
1♥1
1NT2			
3
2♦
2♠2			
4
3♦
3♥			
3♠
4♣			
4♦
6♦
1) 8-13 ap, vähintään kolme herttaa.
2) Täyspelivaatimusrele.
3) 11-13 ap, tasainen.
4) Viisi korttia ruutua.

Kun Fallenius teki kaksi positiivista
tarjousta, kolme pataa ja neljä ruutua,
katsoi Nilsland tämän riittävän kuuteen ruutuun. Onnea vai taitoa? Joka
tapauksessa hyvin löydetty slammi!

PISTEET					
6♦
10				
5NT
5				
7♦/6NT 3				
6♣/5♦
2				
5♣
1				
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JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

5
5
13
18

13

4. JAKAJALÄNSI, KAIKKI VAARASSA,
JOS MAHDOLLISTA ETELÄ TARJOAA
2♠, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
K6
♠ 9
♥
A J 10 8 5
♥ 753
♦
A J 10 8 4 3
♦ KQ6
♣
♣ KQ9542

Vesa
Arttu
1♥
2♥
(2♠)4♥
Pass
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Sven
Vassili
1♣1
2♣2
(2♠)3♦ 3♠3
4♥4
4♠4
5
4NT
5♣6
5♦
Pass
1) 16+ap tai vastaava pelivoima.
2) TPV, 5+♣.
3) Kysyy pitoa.
4) Kontrolli.
5) RKCB (♦)
6) 1/4 ässää.

Vesa päätti avata punaisista väreistä
lyhyemmällä. Yksi hertta lupasi 11-17
ja vähintään viisi korttia. Artun korotus lupasi 8-10 ja kolmen kortin tuen.

Ristitarjous ei ollut mahdollinen, koska kaksi ristiä olisi ollut täyspelivaatimus, ellei vastaaja jatkaisi kolmella
ristillä, jolloin herttatuki jäisi kertomatta. Etelän patatarjouksen jälkeen
Vesa teki käytännön tarjouksen neljä
herttaa. Tällä kertaa splinterhyppy neljään ristiin ei olisi johtanut mihinkään,
kun Arttu olisi jarruttanut neljällä hertalla.
Sven avasi vahvalla ristillä. Vaikka
kädessä on vain 13 arvopistettä, niin
pelivoimaltaan käsi on vahvan avauksen arvoinen.Vassili vastasi kaksi
ristiä, luonnollinen täyspelivaatimus.
Kolme ruutua oli luonnollinen tarjous, kolme pataa kysyi pitoa sangipeliä
varten, mitä seurasi kaksi kontrollitarjousta. Neljä sangia oli RKCB ruutu
valttina ja viisi ristiä kertoi joko yksi
tai neljä avainkorttia. Sven tyytyi viiteen ruutuun, mikä oli tällä kertaa paras
ratkaisu. Hänen onnekseen partnerilla
oli ristikuningas eikä herttakuningasta,
jolloin ruutuslammi olisi hyvä sitoumus.
Neljä herttaa ja viisi ruutua ovat yhtä
hyviä yrityksiä. Kuuden tason pelissä
ei tällä kertaa ole mitään toiveita.

PISTEET					
5♦/4♥
10				
5♥
6				
4♦/3♥
4				
6♦/6♥/3NT 1				
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JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
10
23
28

5. JAKAJA POHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
Q62
♠ AK 5
♥
AK 6
♥ Q3
♦
10 8 7 6 4
♦ A7
♣
KJ
♣ Q 10 6 4 3 2

Vesa

Arttu
Sven
Vassili
1NT 		
1♦
3NT
Pass
2♦1
2♥2
			
3NT
Pass
			
1) 5+♦, TPV.
			
2) 5+♣.			

Artun avausvalinta toimii käytännön
pelipöydässä, mutta tällä kertaa se ei
johtanut parhaaseen loppusitoumukseen. Tasaisella 13 arvopisteen kädellä
Vesa tietenkin korotti suoraan kolmeen
sangiin. Tosin systeemin salliessa viiden kortin ruudulla voisi tehdä lievän
slammi-inviitin. Kuusi ruutua on kotona monia minimisangiavauksia vastaan, esim. KJx Jx KQJx Axxx tai Kx
xxx AKQx Qxxx. Toisaalta partneria
ei pysäytä mikään alle kuuden ruudun, jos hänellä on esim. AKx xx Axx
AQ10xx.

Vassili avasi viiden kortin ylävärit
kieltävällä yhdellä ruudulla ja Sven
tarjosi kaksi ruutua, joka myös kielsi
neljän kortin ylävärit, lupasi vähintään
viisi korttia ruutua ja oli täyspelivaatimus. Kaksi herttaa näytti vähintään
viiden kortin ristivärin. Nyt Sven olisi voinut tarjota kaksi sangia kysyen
avaajan tarkempaa jakautumaa, mutta kun avaus lupasi korkeintaan 15
arvopistettä, ei slammin hakeminen
käynyt edes mielessä.
Kuusi ristiä on erinomainen sitoumus. Yhteistä voimaa on vain 28 ap
ja molemmilla pelaajilla on tasaisehko
käsi, mutta jokainen arvokortti toimii
hyvin ja kaksitoista tikkiä on helppo
tehtävä. Ruutulähtö kaataa sangislammin, mutta ristislammi menee pietiin
vain ylävärivarkaudella tai valtin 5-0
jakautumalla.
Luonnollisessa systeemissä slammi
voisi löytyä sarjan alkaessa yksi risti yksi ruutu - kaksi ristiä. Vastaaja tekee
reversen kaksi herttaa (täyspelivaatimus) ja avaaja tarjoaa kaksi sangia.
Kun länsi kertoo ristitukensa kolmella
ristillä, itä näkee, että hänen jokainen
arvokorttinsa toimii ja hän voisi tehdä
slammi-inviitin neljällä ristillä, jolloin
slammi saattaisi löytyä.

PISTEET					
6♣
10				
4NT
6				
5NT
4				
5♣
3				
6NT
2				
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JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

6
6
29
34
15

6. JAKAJA ITÄ, EW VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
J 10 9 4
♠ AQ 8
♥
A8 7
♥ J42
♦
Q872
♦ AK 6 4
♣
AJ
♣ KQ9

Vesa

Arttu
Sven
1♣1		
2♦3
2NT2
5
3NT
Pass

Vassili
1♣1
3NT

1♠2
2♠4
Pass
1) Polish Club.
1) 16+ap.
2) 4+♠, 7+ap.
2) 12-13 ap,
3) 3+♠, 18+ap.
tasainen.
4) Tasan 4♠, 11+ap.
5) Minimi.

Kilpailun viimeisessä jaossa parilla
on yhteensä 29 ap ja kahdeksan kortin
ruutuvaltti. Kuusi ruutua on kuitenkin
huono sitoumus ja viisikin ruutua voi
kaatua huonoihin jakautumiin.
Arttu avasi puolalaisella ristillä ja
Vesa kertoi neljän kortin padan ja vähintään seitsemän pistettä. Kaksi ruutua lupasi vähintään kolmen kortin
tuen ja 18+ap. Kaksi pataa kertoi ta-

san neljä korttia pataa ja 11+ap. Artun
hyppy kolmeen sangiin kertoi minimikäden, n. 18-19 ap, eikä Vesalla ollut
mitään syytä jatkaa eteenpäin.
Haastajat aloittivat vahvalla ristiavauksella, johon kaksi sangia kertoi
tasaisen 12-13 arvopisteen käden. Vassili totesi, ettei slammi ole tutkimisen
arvoinen ja kolme sangia päätti sarjan
myös tässä pöydässä.
Jako sopi hyvin molempien parien
systeemiin. Luonnollisessa systeemissä itä avaa ruudulla ja tarjoaa yhteen
pataan kaksi sangia. Tämän jälkeen
ruutuslammi houkuttaa kovasti länttä. Kolme ruutua kertoo tuen ja siihen
kolme pataa lupaa kolmen kortin tuen.
Nyt lännen näkökulmasta vaikuttaa,
että jokainen hänen arvokorttinsa
toimii ja kun hän jatkaa esimerkiksi
neljän ristin kontrollitarjouksella, on
paras loppusitoumus jo ohitettu.
Mestarit vaihtuvat taas, kun haastajat
Sven ja Vassili voittivat tiukan taistelun
viiden pisteen erolla. Kiitokset Artulle
ja Vesalle. Tämänsyksyinen SM-parifinaali oli heille ehkä pettymys, mutta
voimme odottaa ensi vuoden arvokilpailuista parempaa menestystä.

PISTEET					
JAKO 6
3NT
10				
Mestarit
5♦
8				
Haastajat
4♠
7				
TILANNE
4NT
6				
Mestarit
6♦
5				
Haastajat
6♠/6NT 3
5♠/5NT 2						
16
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10
10
39
44

TARJOUSPANEELI
4/14
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP.
♠ Q J 5 ♥ 5 3 2 ♦AJ 8 7 ♣AQ 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
pass
1♠

Tarjous Pisteet
1NT 10
2♠
7
Pass 5

Itä
pass
pass

Paneeli
9
2
0

Etelä
1♦
?

Lukijat
9
4
4

Onko täyspeli todella hakemisen arvoinen näillä korteilla passannutta partneria
vastaan? Kaikkien panelistien mielestä
kyllä.
FRIEDLANDER: 1NT. At IMPs and
vul I bid once more. My two Jacks aren’t
the right cards for trying 40% vulnerable
game, but there is still good chance for it,
if partner is close to opening.
PATANA: 1NT. En passaa, koska ei ole
ihan minimit, enkä 4333:lla tapaa tukea.
GROMÖLLER: 1NT. Seems like the
normal bid.
FAGERLUND: 1NT. Parikisassa luultavasti passaisin, mutta IMP-laskennalla
partnerin jakokättä vastaan täyspeli on
mahdollinen, joten pass on liian vaisu.
Jäljelle jäävät vaihtoehdot 1NT/2♠. En
pidä tukemisesta 3334 jakaumalla, joten
1NT jää parhaaksi vaihtoehdoksi.
KARHULAHTI: 1NT. Helppo tehtävä
mikäli partnerin kanssa ollaan samalla
aaltopituudella avaustarjouksista. Jos hyvin heikoilla avataan 1♠, niin tämän voi
hyvin myös passata.
NIEMI: 1NT. Sarjassa pass-1♦;1♠ passataan usein kolmen kortin tuella ja mi-

nimiavauskädellä. Nyt käteni on minimiä
parempi ja jakaumani huonoin mahdollinen kolmen kortin tuen sisältävistä. Tarjoan luonnollisen 1NT, joka pitää sarjan
elossa. Partneri saa jatkaa pitkällä padalla tai vaikkapa invitoida täyspeliin maksimikädellä.
MÄKIKANGAS: 1NT. Valinta käytiin
passin, yhden sangin ja 2 padan välillä,
jossa on myös puolensa.
VIITASALO: 1NT. Koska partnerin
sopivaa kättä vastaan meillä voi olla
täyspeli, en suostu passaamaan. Padan
korottaminen ei kuvaa kättä (jos se nykystandardissa olisi sallittua 3 kortilla).
SAASTAMOINEN: 1NT. Jaa-a. Jos
pelaan jonkun tavallisen partnerini (lue:
normidorkan) kanssa, joka esittää kaikki tavaransa kerralla, meillä ei ole enää
hyvää täyspeliä. Mutta jos pelaan jonkun
tavaraansa piilottelevan (lue: salettisepon) kanssa, voi meillä olla vielä ihan
hyväkin täyspeli. Jos partnerilla on 11
pinnaa ja joko 4333- tai 4-3-2-4- tai
4-3-4-2-jakauma, voi 3NT joskus mennä kotiin (esim. Kxxx,AJ10,Qx,J9xx tai
10xxx,KQx,Q10x,KJx), mutta ennemminkin kortiessa voi olla 4♠, jos partnerilla on 5 kortin pata ja 10-11 pinnaa.
PEKKINEN: 2♠. Jos kuulumme sangiin,
on partnerilla vielä sanansa sanottavana.
Hänen kätensä on pelinviennin kannalta
parempi ainakin hertan osalta.
GRANSTRÖM: 2♠. Koska haluan pelata tätä, jos partnerilla on viisi korttia,
enkä usko että hän korjaa 1NT:n pataan,
joudun itse tarjoamaan sen. Lisäksi
parhaimmalta mahdollisuudelta löytää
täyspeli näyttää, että partneri tarjoaa sen
suoraan tämän jälkeen.
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2. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, IMP.
♠A86♥A97♦QJ83♣J64
Länsi
pass
1NT
3♥

Pohjoinen
pass
2♣
3♠

Tarjous Pisteet
DBL 10
Pass 8
4♠
6

Itä
1♥
2♥
4♥

Paneeli
5
4
2

Etelä
pass
3♣
?

Lukijat
5
7
4

Rauhallisen alun jälkeen tarjoussarja saa
yllättävästi vauhtia! Paneelienemmistö ei
usko omaan kotipeliin ja kahdentajat jopa
tietävät millä lähteä 4 herttaa vastaan.
SAASTAMOINEN: DBL. En ainakaan
halua, että partneri tarjoaa vielä 4♠.
Vaikka hänellä olisi 5-6 mustat värit, voi
olla että 4♥ menee silti pietiin. Lähden
valtilla.
FRIEDLANDER: DBL. I’m going to
lead a trump. Hard to imagine a hand
there are 10 tricks, but if dummy is 3-27-1, I must kill the ruff.
MÄKIKANGAS: DBL. Valttinaulalähtö tulossa.
FAGERLUND: DBL. Partnerilla on ilmeisesti hyvä jakokäsi, kun passanneena
kätenä vielä löysi 3♠ tarjouksen meidän
tuen jälkeen. Ruudun alakuvat vaikuttavat puolustusarvoilta, lisäksi kaksi ässää
ovat mielestäni riittävästi kahdennukseen
ja valttilähtöön. Omasta kotipelistä 4/5
tasolla ei ole varmuutta.
GROMÖLLER: DBL. The problem is, if
partner shows 6/4 or 6/5. But anyway, I
have too much defense, so I double.
KARHULAHTI: Pass. Ei tässä nyt ainakaan uhraamaan lähdetä. Partnerin tarjoaminen kuulostaa joltain 7-4 tyyliseltä
jaolta. 4♥ voi olla hyvin lähellä kotipeliä,
joten ei tätä kahdentaakaan viitsi. Joskus
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jopa 4♠/5♣ voivat olla kotipelejä, mutta
useammin niihin tulee pieti tai kaksi, joka
on “phantom sacrifice”.
NIEMI: Pass. Tämä sarja näyttää oudolta, ellei vastustaja pelaa neljän kortin
ylävärejä. Se taas olisi pitänyt kertoa tehtävän annossa. Idällä on kuusi herttaa,
lännellä enintään kolme pataa ja tasan
kaksi herttaa. Partnerille sijoitan kuusi
ristiä ja neljä pataa (5♠+6♣ olisi tarjottu
2♥ Michaels, 4♠+7♣ olisi hypätty 1NT:n
päälle 3♣). Jos länsi on kuullut LOTT:sta,
hänellä pitäisi olla lyhyt risti, joten hänellä on suunnilleen seitsemän kortin huono
ruutuväri, koska hän ei avannut edullisessa vyöhykkeessä ruutuestolla.
GRANSTRÖM: Pass. En usko tulevani rikkaaksi kahdennuksella. Näissä
vyöhykkeissä uhraaminen (tai haamuuhraaminen) ei voi olla hyvä idea, enkä
usko omiin kotipelimahdollisuuksiin, kun
patafitti ei ole varma.
Epäedullisissa vyöhykkeissä partneri ei
tarjoa huvikseen kolmea pataa ja hänellä
on siis oltava paljon jakoa. Kuinka paljon
ja kuinka monta pataa? Pekan ja Markun
mielestä viisi pataa ja riittävästi jakoa
patatäyspeliä varten.
VIITASALO: 4♠. Partnerin tarjouksissa ei ole järkeä, ellei hänellä ole 7-5 (tai
6-5 xxxxx x x AKQxxx), koska olen esittänyt vain kilpailevan ristikorotuksen. Vastustajan padat eivät tarjoussarjan valossa
ole vinossa, joten voin kokeilla täyspeliä,
jossa saa olla kolme menevää. FEM:ssä
kahdennus olisi määritelty vaatimuspassia
vastaavaksi ja olisi ollut helppo ratkaisu.
(5 kortin pataa puoltaa myös OPV:n tarjous, koska kolmen kortin padalla neljän
hertan tarjousta tuskin olisi irronnut, kun
minulla on pataässä).
PEKKINEN: 4♠. Tuet näyttävät hyviltä.
Juuri tämän enempää minulla ei voi partnerille olla.
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3. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, parik.
♠ 10 8 7 ♥ J 7 5 3 2 ♦ A J 7 3 2 ♣ Länsi
		
2♦

Pohjoinen
1♣
2♠

Tarjous Pisteet
Pass 10
2NT 7
4♠
6
3♠
0

Itä
1♦
pass

Paneeli
6
3
2
0

Etelä
1♥
?

Lukijat
3
8
0
5

Paneelistandardin mukaan avaajan reverse on ehdoton kierroksen vaatimus.
Tästä huolimatta paneelin enemmistö
päättää passata!
FAGERLUND: Pass. Jako vaikuttaa täydelliseltä misfitiltä, kun meillä on
renonssi partnerin päävärissä ristissä ja
partnerilla luultavasti ruudussa. Täyspeli
vaikuttaa epätodennäköiseltä, joten passaan ja pahoittelen, jos olin väärässä.
KARHULAHTI: Pass. Tässä tehtävässä
ei ole edes mitään seliteltävää partnerille.
On ihan totta, että joskus meillä jää hyvä
täyspeli löytymättä, mutta usein mennään
myös pahasti yli laidan ja kahdennettuna.
Mikäli support on voimassa myös tässä
sarjassa, niin partnerilla on jakauma mallia 4207/5206 . Myös vastustaja on luvannut tässä sarjassa arvokorttivoimaa.
GROMÖLLER: Pass. I seldom pass
forcing bids, but...
PATANA: Pass. Partneri tykkää Moysianeista.
SAASTAMOINEN: Pass. Ampukaa
minut vain, mutta silti passaan. Pietipelit
haisevat nenään kuin skunkki. Vaikka partnerilla olisi esim. AKJx,K108,-,AQJxxx,
voivat yläväritäyspelit silti mennä pietiin.
Jos partnerilla on huonommat, voivat vastustajat jopa kahdentaa täyspelin.
PEKKINEN: Pass. Ai kielletty vai? No,

en kyllä näe meillä mitään peliä tämän
korkeammalla.
Jos päätetään olla passaamatta vaatimukseen, niin vaihtoehtoina on 2 sangia tai patakorotus. Epätasaisella kädellä ja 3 kortin
padalla kumpikaan ei houkuttele.
MÄKIKANGAS: 2NT. Tässä tehtävässä
passaaminen vaatimukseen voi olla oikein,
mutta se olisi vastoin luontoani.
VIITASALO: 2NT. Partnerin tarjous
on vaatimus ja minulla on kortteja lupaamani verran, joten pass ei ole vaihtoehto
edes parikilpailussa. En ole kieltänyt 4
kortin pataa, vaikka en tehnytkään negatiivista kahdennusta, joten en halua korottaa pataa, koska ruuturenonssillaan partneri ei jatkossa enää etsi vaihtoehtoja. Jos
partneri jatkaa 3 ristillä, passaan siihen
ja muuten mennään johonkin täyspeliin.
Mitähän partnerin kahdennus olisi ollut?
Tukikahdennus ei taida olla listalla?
GRANSTRÖM: 2NT. Passaaminen on
ratkaisu, jonka on paras olla oikein jos sen
tekee. Tosin sen tekee houkuttelevaksi se,
että valttilähtö (ja mahdollinen valttijatko
jos vastustajat pääsevät kiinni uudestaan tai heillä on valttiässä) huonontaa
yläväripelejä merkittävästi. Tehdään kierrosvaatimus ja katsotaan mitä tapahtuu.
Jos partnerilla on 5k pata, on hän avatessaan varautunut tarjoamaan sitä kahdesti,
joten ongelmaksi jää, voiko hän 4=3=0=6
jakaumalla tarjota minimeilläkin 3♥. Jos
voi, niin passaan 3♣ vastaukseen.
NIEMI: 4♠. Katsotaan miten partnerin käy. Partnerilla ei liene kolmen
kortin herttaa, sangissa ei näy tikkejä ja
osamerkintään emme pääse, ellen sitten
passaa tällä vuorolla. Se taas on merkitty
systeemissä partnerinvaihtokonventioksi.
FRIEDLANDER: 4♠. Partner is 5206
extra strength. 3♦ is possible but all my
points out of the black suits so I doubt a
good chance for slam.
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4. Jakaja Länsi, P-E vaarassa, parik.
♠ A K Q J 10 5 ♥ 7 3 ♦ Q 5 ♣ K 10 5
Länsi
pass
pass

Pohjoinen
pass
2♥

Tarjous Pisteet
3NT 10
2♠
7
3♠
6
4♠
5
2NT 4

Itä
pass
pass

Paneeli
7
1
1
1
1

Etelä
1♠
?

Lukijat
3
1
3
8
1

Selvä paneelienemmistö valitsee suoraviivaisen etenemistavan kolmella sangilla.
Alavärikuvien vuoksi tämä vaikuttaakin
parhaalta valinnalta. Hyppy kolmeen
sangiin lupaa tosin 18-19 ap:n tasaisen
käden. Onko myös näin, kun partneri on
passannut?
FRIEDLANDER: 3NT. Best chance I
think. 3♠ will give doubt about the minor
guards (Qx is good NT holding).
PEKKINEN: 3NT. Jos sangi on oikein,
on se ruudun kannalta oltava minun
kädessäni. Partneri on passannut, joten
hänellä tuskin on tosi hyvää herttaväriä,
minkä vuoksi sivussa on varmaan jotain.
GRANSTRÖM: 3NT. Yhdeksän tikkiä
voi olla helpompi kuin 10, ja suojataan
samalla molemmat alavärikuvat.
PATANA: 3NT. Vaikuttaa mahdolliselta, että sangissa ja patapelissä on sama
määrä tikkejä. Alaväritkin houkuttavat
tarjoamaan sangia, joten valitsen sen. 3♣
ja 3♠ voisivat olla vaihtoehtoja.
SAASTAMOINEN: 3NT. Pitäisikö nyt
sanoa: What is the problem? Ongelma
on tietenkin se, että ei välttämättä ole
sopimusta partnerin kanssa, mitä avaajan
2NT/3NT passannutta partneria vastaan
lupaa. Koska passannut partneri on rajannut kätensä niin tarkkaan, ei 3NT voine
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enää olla hyppysangi, johon partnerilla
olisi mahdollisuus ottaa kantaa.
FAGERLUND: 3NT. Todennäköisin
täyspeli monia partnerin noin 10 pisteen
käsiä vastaan. Vaihtoehtoina maltillinen
2♠ tai kovempi 3♠, mutta niiden jälkeen sangin löytäminen vaikeaa. Lisäksi
alavärikuvat viittaavat siihen, että sangi
olisi parempi pelata meidän kädestämme.
NIEMI: 3NT. Partneri ei avannut 1♥
eikä 2♥, joten hänellä on käytännössä
tasan 10 ap ja viisi herttaa. 3NT lupaa
peritaatteessa 18-19 ap tasaisen käden,
mutta käytännössä se on tässä tilanteessa
loppusitoumus, jota partneri ei voi millään kokoelmalla muuttaa. Jos partnerilla
ei ole mitään ruudussa, meidän pitäisi olla
patasitoumuksessa. Useimmiten hänellä
on voimaa kaikissa väreissä - toki niukasti
padassa - jolloin 3NT on juuri oikea sitoumus.
MÄKIKANGAS: 4♠. Suoraviivainen
vetäisy. Ei ylimääräistä infoa vastustajille.
GROMÖLLER: 3♠. Just natural bidding.
VIITASALO: 2♠. Ilman jompaa kumpaa
alavärikuvaa olisin avannut neljännessä
kädessä 2 pataa, joten tarjoukseni on
melkoisen kuvaava. Jos partneri passaa,
tuskin olemme missanneet mitään. Jos
partneri tarjoaa 2 sangia, korotan kolmeen.
Totta, neljännen käden “heikko kakkonen” lupaa noin 10-13 ap:n käden. Mutta
kahteen pataan tämä käsi tuntuu silti hieman liian vahvalta.
KARHULAHTI: 2NT. Minusta 2NT on
tässä sarjassa positiivinen tarjous, koska
olisin voinut passata 2♥ tai tarjota 2♠
heikommilla. Sangipeli kiinnostaa kovasti
enemmän kuin yläväripelit.
Positiivinen kyllä, mutta ei kai kuitenkaan
näin positiivinen?
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5. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, parik.
♠ K 5 4 ♥ A Q ♦ K Q 10 9 5 ♣ 6 5 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♥
1♠

Tarjous Pisteet
2♦
10
4♥
8
4♠
4
3♦
0

Itä
DBL
pass

Paneeli
7
3
1
0

Etelä
RDBL
?

Lukijat
6
0
0
10

Miksi partneri tarjoaa, vieläpä patatarjouksen, vaikka vastakahdennuksella
osoitamme rankaisuhalukkuutta? Koska
hänellä on heikko käsi pitkillä yläväreillä.
Jos hän ensin passaisi ja sitten ottaisi pois
kahdennuksemme, lupaisi hän vahvemman jakokäden. Silti paneelin selvä enemmistö haluaa kertoa vastustajille lisää
ruututarjouksella.
SAASTAMOINEN: 2♦. Olikohan vastustajilla mitään sopimusta siitä, mitä
Lännen passi 1♥:aan lupasi? Rankkarin
vai käden, jossa ei ole mitään tarjottavaa?
Ehkä partnerin piti vain passata. Tarjoan
silti 2♦. 2♥ nostan neljään ja 2NT:iin
tarjoan vaatimuksena 3♥. Suora hyppy
4♥:aan voisi myös olla toimiva tarjous.
Lännen pass on neutraali. Rankaisu se
voi olla vain, jos tästä on erikseen sovittu.
NIEMI: 2♦. Jälleen kummastelen tilannetta. Jos lännen pass on rankaisu, se
pitäisi kertoa tehtävän annossa. Jos
partnerilla on lupaamansa viiden kortin
hertta, en ymmärrä karkaamista. Joka tapauksessa partneri on luvannut aivan minimikäden, jossa on molemmat ylävärit.
2♦ kertoo pitkän värini ja on vaatimus,
koska vastustajien väriä ei ole käytettävissä. Vaihtoehtoja ei oma mielikuvitukseni kykene tuottamaan.
FAGERLUND: 2♦. Omituista että

partneri otti vastakahdennuksen pois 1♠
tarjouksella. En kuitenkaan halua lähteä
vielä tässä vaiheessa arvailemaan partnerin tarkoitusperiä, vaan tarjoan luonnollisen vaatimustarjouksen. Seuraavalla
kierroksella olen paremmin selvillä partnerin kädestä.
PATANA: 2♦. Luonnollinen kierrosvaatimus. Partnerin seuraavan tarjouksen
jälkeen pitäisi hyvin tietää mitä tehdään.
MÄKIKANGAS: 2♦. Vaatimus. Mitäköhän partnerilla on kun noin tarjoaa?
No, se selviää varmaankin jatkossa.
VIITASALO: 2♦. Partneri on luvannut vähän pisteitä ja paljon jakoa. Kerron omasta kädestäni ja odotan kuulevani
lisää partnerilta. Todennäköisesti pelaamme neljää yläväriä.
GRANSTRÖM: 2♦. Ristikombinaation
takia en halua sangata millään tempolla,
en pysty tekemään ei-vaatimustarjousta
joka kuvaisi käteni enkä halua passata.
Mietintään jää, mikä tempo on tarjouksilla 2♠/3♠/1NT/2NT/2♦/3♦.
Vierailevilla panelisteilla oli selvä käsitys yhden padan merkityksestä.
GROMÖLLER: 4♥. If partner is not an
idiot, he should have 6/4 or 7/4 when bidding 1♠.
FRIEDLANDER: 4♥. Partner is offensive with weak hand to bid over the rdbl
freely, something like AQxx KJxxxx x xx.
PEKKINEN: 4♥. Kaksi ruutua varmaan
olisi vaatimus, mutta jos partneri ei anna
minulle mahdollisuutta kahdentaa, hänellä on jakoa, oletan ainakin kuusi herttaa.
KARHULAHTI: 4♠. Onpa erikoinen
sarja! Partnerilla täytyy olla 6-5-tyylinen
jako yläväreillä. Tuntuu erikoiselta, ettei
vastustaja löytänyt tuolloin ristivärillään
tarjousta. Luotan partneriin.
Viides pata on mahdollinen, mutta ei
välttämätön. Kuusi herttakorttia partnerilta löytyy, jos hän on järjissään.
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6 Jakaja Pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, parik.
♠ 5 4 3 ♥ AQ 7 6 2 ♦ 8 6 ♣AJ 6
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♦
2♣

Tarjous Pisteet
2♠
10
3♣
9
2♦
6
2NT 3
2♥
0

Itä
pass
pass

Paneeli
5
4
1
1
0

Etelä
1♥
?

Lukijat
8
0
1
2
5

Inviittivoima, mutta kolmeen ristiin yksi
kortti liian vähän ja kahteen sangiin liian
huono pata. Eniten ääniä saikin TPV 2
pataa, joka on kyllä selkeä ylitarjous.
FRIEDLANDER: 2♠. Although GF, it
is better than bidding 2NT when a spade
lead is 100% to come. 3♣ 2nd alternative
but too speculative at matchpoints.
PATANA: 2♠. Hyvät arvot tekevät
kädestä riittävän TPV-tarjoukseen, etenkin
sopivan inviittitarjouksen puuttuessa.
GROMÖLLER: 2♠. If it’s gameforcing,
then it’s of course streched!
SAASTAMOINEN: 2♠. Minulla on
avauskäsi. Vaikkei täyspeli aina menekään
kotiin, niin pidetään huoli siitä, että löydetään se paras.
KARHULAHTI: 2♠. Aika helppo tehtävä. Minulla on mielestäni avauskäsi,
jolloin täyspeli tehdään, kun partnerillakin on. Kaksi pataa on paras tapa edetä
tällöin. Mikäli ei löydy luottamusta omaan
pelinvientiin ja haluaa tehdä vain inviitin,
niin 3♣ on paras. Kahden ruudun preferenssiin on auttamatta liikaa kortteja.
FAGERLUND: 3♣. Tuki ristiin on
vähän lyhyt, mutta sentään hyvä. Muista
vaihtoehdoista 2♦ on hieman liian vaisu
11 pisteellä ja 2NT ei vaikuta hyvältä il-
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man patapitoa. Neljännen värin täyspelivaatimukseen käsi on liian heikko.
NIEMI: 3♣. Haluan tehdä inviitin, mutta
herttani on liian lyhyt uudelleen tarjottavaksi ja sangia en halua tarjota tällä
kädellä, vaikka ehkä pitäisi. Partneri olisi
voinut tarjota toisella vuorollaan 1NT 3-15-4 tai 2-2-5-4-jakaumalla. Toisaalta 6-4alaväreillä hän olisi ehkä tarjonnut 2♦.
Siten oletan, että tässä sarjassa hänellä
on varsin usein 5 kortin risti. Tarjouksen
hyviä puolia ovat sarjan pysyminen elossa
ja yleensä pelikelpoinen valtti, huonoja
puolia ovat joutuminen liian korkealle
partnerin innostuessa 5-5-alaväreilllä ja
harvemmin 4-3-valttiin joutuminen.
PEKKINEN: 3♣. Outoa tukea kolmella
kortilla, mutta tuntuu taas, että mahdollinen isompi peli kuuluu partnerin käteen.
GRANSTRÖM: 3♣. Mieluiten voima
oikein. Jos partnerilla on maksimit, kaikki
on hyvin ja jos on minimit, olemme ehkä
oikeassa sitoumuksessa. Jos partnerin jakauma on 2-2-5-4 tai 3-1-5-4 olisi hänen
ollut mahdollista tarjota 1NT ja jakaumalla (21)-6-4 tai 3-0-6-4 on 2♦ vaihtoehto, mutta on todennut 2♣ kuvaavammaksi. 55+ alavärikädellä vaihtoehtoa ei
ole. Olen sitä mieltä että 3k tuella ja minimeillä paneelistandardissa tuetaan heti.
VIITASALO: 2♦. Käteni on liian heikko
täyspelivaatimukseen ja ainoa järkevä
inviittitarjous (2 sangia) on niin antipositionaalinen, että se helposti syö partnerilta yhden arvokortin. Jos partneri passaa,
voimme korkeintaan missata kohtuullisen täyspelin eli täyspelin odotusarvo ei
merkittävästi poikkea osamerkinnän odotusarvosta.
MÄKIKANGAS: 2NT. Inviitti. Ongelmatilanteessa sangitarjous ilman pitoa
tarjoamattomassa värissä on mun juttu.
Minunkin, mutta vain jos pelaan itseäni
paljon huonomman pelaajan kanssa...
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PANEELI 3/14

1
Vesa Fagerlund		
1NT
Ehud Friedlander
1NT
Juho Granström		
2♠
Michael Gromöller
1NT
Arttu Karhulahti
1NT
Kari Mäkikangas
1NT
Matti Niemi		
1NT
Kari Patana		
1NT
Markku Pekkinen
2♠
Mauri Saastamoinen 1NT
Pekka Viitasalo		
1NT

2
DBL
DBL
Pass
DBL
Pass
DBL
Pass
Pass
4♠
DBL
4♠

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

5
2♦
4♥
2♦
4♥
4♠
2♦
2♦
2♦
4♥
2♦
2♦

6
3♣
2♠
3♣
2♠
2♠
2NT
3♣
2♠
3♣
2♠
2♦		

Paneelin enemmistö 1NT DBL Pass 3NT 2♦
Lukijoiden suosikki 1NT Pass 2NT 4♠ 3♦
					

2♠		
2♠

LUKIJAKILPAILUN 4/14
PARHAAT
Paula Nurmi		
Jyrki Hakala		
Pasi Kattilakoski		
Aimo Salmi		
Elias Rinne		
Juha Hämäläinen		
Kalevi Paavola		
Harry von Haartman
Markku Lainevirta
Matti Rosen		
Björn-Olof Lindholm
Pekka Ranta		
Mauri Maunula		
Mauri Äyräväinen

49
48
47
44
41
38
37
35
35
35
34
31
30
30

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

VUOSIKILPAILUN
PARHAAT
Jyrki Hakala		
Aimo Salmi		
Björn-Olof Lindholm
Kalevi Paavola		
Markku Lainevirta
Pekka Ranta		
Harry von Haartman
Pasi Kattilakoski		
Juha Hämäläinen		
Timo Järvi		
Mauri Äyräväinen
Jorma Isaksson		
Mauri Maunula		
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173
173
172
168
167
164
161
159
153
143
143
139
130
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Tanskan liiton
75-vuotisjuhlat
Hulda Ahonen

				

Tanskan Bridgeliitto kutsui minut osallistumaan liittonsa 75-vuotisjuhlaan sekä
juhlakilpailuun Suomen Bridgeliiton
edustajana.
Juhlallisuudet järjestettiin Tanskan bridgefestivaaleilla 9.-11.7.2014. Pitkään
Vejlessä järjestetty festivaali oli siirretty
uuteen paikkaan Svendborgiin. Paikka oli
pitkämatkalaiselle hieman hankala, sillä
sinne ei voi lentää suoraan ja juna/bussimatkat Kööpenhaminasta vaativat paljon
odottelua ja niiden varaaminen etukäteen
on käytännössä mahdotonta.
Menin paikalle jo edellisenä päivänä ennen juhlakilpailua. Tapasin illalla Ruotsin
kollegani Micke Melanderin ja keskustelimme kansainvälisistä asioista, lähinnä
EBL:n politiikasta, junioritoiminnasta ja
muusta ajankohtaisesta bridgemaailmassa. Systeemin sopiminen seuraavan päivän kilpailuun jäi turhan vähälle, puheliaita kun olemme molemmat.
Seuraavana aamuna alkoi juhlakilpailu,
jonka pelasin Micken kanssa. Tanskassa on käytössä reaaliaikainen tasoitusjärjestelmä, jossa tasoitus on jatkuvasti
elävä kaikissa kilpailuissa. Minulle oli
valistuneesti arvottu aika alhainen tasoitus (n. 13,7, skaalalla 0-52) ja pelasimme
Micken kanssa toiseksi korkeimman rankingin ryhmässä. Pareja koko kilpailussa
oli 240.
Itse kilpailu oli järjestetty hyvin, mutta
valitettavasti kilpailunjohdossa oli tehty
aika alkeellinen kömmähdys. Sessionin
vaihdon jälkeen jaot alkoivat uudelleen
numerosta 1 (pelattiin yhteensä 57 jakoa),
mutta laskentaohjelmaa ei ollut nollattu,
jolloin tulokset menivät sekaisin (sattuu
sitä siis vähän paremmissakin piireissä).
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Tästä johtuen peliin tuli suunnittelematon noin 1,5 tunnin sekava tauko. Lopulta
illan juhlan alkua päätettiin siirtää eteenpäin, jotta pelaajat ehtisivät vaihtamaan
juhlavaatteet ylleen.
Mikäli jotain tällaista olisi tapahtunut
Suomessa, olisi pelaajiston reaktio varmasti ollut huomattavan erilainen. Tanskalaiset hyvin rauhallisesti odottelivat
mitä tapahtuu, ja ilman sen suurempaa
metakkaa, toimivat annettujen (moneen
kertaan muutettujen) ohjeiden mukaan. Ilmeisesti siellä on ymmärretty, että virheitä
voi tapahtua.
Tuloksellisesti pelit menivät hyvin, sillä
tulimme Micken kanssa toisiksi. Mielestäni en kyllä pelannut kovin hyvin. Laskenta- ja peluutussysteemi oli vähintäänkin mielenkiintoinen ja aika sekava. Sekä
Micke että minä yritimme etsiä tuloksia
netistä useita tunteja. Tällainen tasopelimuoto ei todennäköisesti olisi meillä
toimiva ratkaisu kilpailujen liian pienen
koon vuoksi. Mukavaa pelaamisessa oli
se, että tiesi vastustajan olevan kohtuullisen tasokas, jolloin on helpompi miettiä
mitä he tekevät.
Juhlaillalliselle ei paljon ehditty pynttäytyä, sillä majoituin järjestäjien tarjoamassa hostellissa (peli/juhlapaikalta n. 2
km), joten väliaika meni lähes kokonaan
matkoihin. Itse juhla oli ruokailu- ja tanssitilaisuus, jossa puheet pidettiin mahdollisimman vähissä. Viralliset onnittelut
hoidettiin kutsuvieraspöytien kesken.
Ruokailun aikana Tanskan liiton puheenjohtaja Henrik Friis toivotti kaikki
tervetulleiksi ja piti erittäin kohtuumittaisen puheen. Ennen jälkiruokia jaettiin
juhlakilpailun palkinnot ja pääsin näin
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paistattelemaan lavalle itsekin. Juhlassa
oli kaksi kutsuvieraspöytää joissa olivat
ulkomaiset kutsuvieraat ja Tanskan liiton
hallituksen jäsenet (6 kpl). Keskustelu oli
iloista ja monenkirjavaa. Pohjoismaista
Norja ei ollut lähettänyt ketään osallistumaan juhlaan, mikä kummastutti monia.
Kerroin sovitusti pohjoismaisille ystävillemme jo näin varhain omista, vuonna
2016 järjestettävistä 80-vuotisjuhlistamme. Niiden ajankohdasta oltiinkin jo kovasti kiinnostuneita.
Ilta jatkui tanssin ja seurustelun merkeissä (aivan liian myöhään). Seuraava päivä
kuluikin junaillessa kohti kotomaata. Matkustin Kööpenhaminaan yhdessä Micke
Melanderin kanssa, joka jatkoi matkaansa
suoraan Saksaan avoimiin juniori EM-kilpailuihin. Junamatka kesti kokonaisuudessaan lähemmäs neljä tuntia vaihtoineen.
Ja kuten mennessäkin, niin tälläkin kertaa
lentoni oli myöhässä. Matkustamisessa
rankkaa on se matkustaminen.

Hulda ja Nils Peter Rasmussen Tanskan
liitosta

Kilpailuun osallistui 240 paria
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Turun Bridgekerhon
LO PPIAI S K I SAT
2.-6.1.2015
pe 2.1. klo 18:00
la 3.1. klo 11:00
			
su 4.1. klo 11:00
			
ma 5.1.klo 18:00
klo 18:15
ti 6.1. klo 10:00

Warm up
12 € hlö
Einari Cup +   20 € hlö
Bridge Rally I
IMPs Cross 15 € hlö
vihreä hissi
Mixed-pari
15 € hlö
Sivupari
12 € hlö
Joukkis
60 € joukkue

Kaikki ovat MP-kilpailuja. Kilpailunjohtajana toimii Kati Sandström.
Juniorit pelaavat ilmaiseksi!
Perjantain, maanantain ja tiistain kilpailut: Kansallinen Palvelutalo,
Ruohonpääntie 27, 20300 Turku. Lauantain ja sunnuntain kilpailut:
Kongressikeskus-hotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, 20380 Turku. Ajoohje: www.tk-opisto.fi.
Kaikkiin kilpailuihin ennakkoilmoittautuminen: Einari Cupiin + Rallyyn viimeistään pe 2.1. klo 15:00 mennessä ja muihin kilpailuihin edeltävänä päivänä klo 20:00 mennessä Bilboon tai Katille puh. 040-5265611
tai katarina.sandstrom@novia.fi.
Majoitus Linnasmäessä: 2 hlön asuntolahuone 70 €/vrk ja 1 hlön hotellihuone 48 €/vrk.
Aamiainen sisältyy. Varaukset 22.12. mennessä: info.tko@tk-opisto.fi tai
040-7104488.

TERVETULOA TURKUUN!
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Jyväskylän Bridgekerho ry. ja Hotelli Alba kutsuvat
Sinut pelaamaan ensimmäistä Grand Slam osakilpailua.
OHJELMA
Perjantai
20.2. klo 18.00
Lauantai
21.2. klo 10.00
Sunnuntai
22.2. klo 10.00

Warm Up
15 € / hlö
Grand Slam 1 25 € / hlö
Swiss IMP’s 15 € / hlö

KILPAILUNJOHTO
Markku Seppänen
TIEDUSTELUT
Lasse Utter / +358 40 747 8528
lasse.utter@kolumbus.fi
INTERNET
www.bridgewebs.com/jklbridge
Hotelli Alba tarjoaa Grand Slam 1 majoitusta seuraavasti:
Eco
H1
56 € / vrk
Standard
H1 		
60 € / vrk
Standard
H2 		
84 € / vrk
Standard
H3 		
96 € / vrk
Saunallinen Jr suite
134 € / vrk / 2 hlöä
Saunallinen Jr suite
156 € / vrk / 3 hlöä
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja hotelliasukkaiden
saunavuoron.
Varaukset numerosta +358 14 636 311 tai sähköpostilla
info@hotellialba.fi 7.2.2015 mennessä.
Hotelli Alba
Ahlmaninkatu 4
40100 Jyväskylä
www.hotellialba.fi
BRIDGELEHTI 4/14
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SM-parifinaali
2014
Kauko Koistinen

				

Jokasyksyiseen tapaan 36 paria oli kokoontunut Bridge Areenalle taistelemaan
Suomen parimestaruudesta. Kun kaikki
kohtasivat toisensa kolmen jaon kierroksin, viikonlopun peliurakan pituudeksi
saatiin 105 jakoa. Neljännellä kierroksella
oli mielenkiintoinen slammijako.
JAKO 11 ♠ Q542
S/♥Q
		
♦ QJ9753
		
♣ 98
♠ KJ		
♠ A7
♥ J10762		 W N E ♥ AK943
♦ A86		
♦ K10
S
♣ Q64		
♣ K1053
		
♠ 109863
		
♥ 85
		
♦ 42
		
♣ AJ72
Puolet pareista oli päätynyt kuuteen
herttaan, huonolla menestyksellä, kun etelän pelaajat ottivat jossain vaiheessa pietin ristisotamiehellä. Oletetaan, että itä on
pelinviejä ja etelä aloittaa patakympillä.
Pelinviejä ei saisi kiirehtiä liikaa ristin käsittelyn kanssa. Jos hän valtinpoiston jälkeen pelaa ensin kolme kierrosta ruutua,
paljastuu etelän ruutudubbelton. Nyt siis
tiedetään, että etelällä on neljä punaista
korttia ja pohjoisella seitsemän. On todennäköisempää, että etelällä on pitempi risti
ja pelinviejän kannattaakin seuraavaksi
pelata kaksi patakierrosta sekä jatkaa ristikuninkaalla. Etelän on voitettava ässällä
tikki, mutta joutuu seuraavaksi pelaamaan
ristiä, jolloin idän kymppi voittaa tikin tai
pataa kaksoisrenonssiin, joka myöskin
johtaa kotipeliin.
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Jos pelinvienti oli lännen kädessä, pohjoisen normaaali lähtökortti oli ristiyhdeksikkö mikä näyttäisi tuhoavan yllä
esitetyn loppupeli-idean. Meneekö herttaslammi vielä kotiin parasta puolustusta
vastaan vai ei?
Pöydästä pelatun kympin etelä peittää
sotamiehellä ja pelinviejän rouva ottaa
tikin. Pelinviejä poistaa valtit, eliminoi
padan ja ruudun sekä pelaa pienen ristin
molemmista käsistä. Etelä ei voi ottaa ristikahdeksikkoa yli ässällä ja pohjoinen jää
kiinni sekä joutuu kääntämään pataa tai
ruutua kaksoisrenonssiin. Mitä pohjoisen
piti sakata toiseen herttakierrokseen? Blokeeraavan ristikahdeksikkonsa eikä pelinviejällä ole enää kotipelimahdollisuuksia.
Mutta pelinviejän pitääkin ottaa vain yksi
valttikierros ja vasta tämän jälkeen suorittaa eliminointi ja kiinni-istutus.
Kun vain kaksi kierrosta oli pelaamatta,
mestaruus oli enää kahden parin kauppa.
Nämä kaksi paria kohtasivat toiseksi viimeisellä kierroksella. Tässä kohtaamisessa kokemus oli valttia, kun konkaripari
Jukka Pesonen ja Sakari Stubb jättivät
Clasille ja minulle jäännöspisteet.
J AKO 100 ♠ KQ975
W/ALL
♥ K10
		
♦ 873
		
♣ 753
♠ AJ43		
♠ 1086
♥ 8753		 N
♥ AQJ942
♦ J4		 W S E ♦ Q109
♣ QJ8		
♣A
		
♠2
		
♥6
		
♦ AK652
		
♣ K109642
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Länsi
Pesonen

pass
3♥
pass
pass

Pohjoinen
Koistinen

1♠
pass
5♣
pass

Itä
Stubb

Etelä
Nyberg

2♥		pass
4♥
4NT
DBL
pass

Pata-avaukseni lupasi 8-11 ap:n epätasaisen käden (tai 5332) ja vähintään neljän kortin padan. Kun Clas päätti uhrautua
alavärit näyttävällä neljällä sangilla, olin
todella huolissani, kun avausvoimani oli
kaikki yläväreissä. Sakari aloitti ristiässällä, otti seuraavaksi myös herttaässän
ja jatkoi onnekseni lisää herttaa. Pääsin
näin eroon patamenevästäni, mutta jouduin vielä antamaan puolustukselle kaksi
alaväritikkiä, kaksi pietiä ja NS -500. Valitettavasti neljän hertan pelinvienti osoittautui liian vaikeaksi niissä pöydissä, joissa täyspeli oli tarjottu. Mikä on kotipeliin
johtava linja kun etelä joko aloittaa patakakkosella tai ottaa ensin yhden tai kaksi
ruutukuvaa ja kääntää sitten pataa?
Tarjoussarja normaalisti kulki idän avatessa yhdellä hertalla ja etelän tarjotessa
alavärit näyttävän kaksi sangia. Kun etelä
lähtee patakakkosella tai lyö sen toiseen
tai kolmanteen tikkiin, on selvää, että
tämä kortti on singelton. Tikki pitääkin
ottaa heti pataässällä ja seuraavaksi maskata herttaa. Valttiässän jälkeen pelinviejä ottaa myös ristiässän, menee pöytään
valtilla ja pelaa ristikuvan sakaten padan
kädestään. Etelä voittaa ristikuninkaallaan
tikin, mutta myöhemmin pelinviejä päsee
sakaamaan toisenkin patamenevänsä pöydän vahvalle ristikuvalle,
Jako on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka puolustuspelaajien liika tarjoaminen
auttaa pelinviejää. Jos sekä pohjoinen että
etelä passaisivat koko ajan, niin pelinviejä varmasti pelaisi pienen padan pöydästä
etelän patakääntöön eikä sitoumus olisi

enää pelattavissa kotiin. Jukka ja Sakari
saivat merkinnästä 27 pistettä 34 mahdollisesta eikä toinenkaan jako sujunut kannaltamme paljoa paremmin.
JAKO 101 ♠ AQJ108
N/N-S
♥ 64
		
♦ AK6
		
♣ KJ8
♠ 7652		
♠ K943
N
♥ AKJ9		
♥ 105
W
E
♦ Q95		
♦ J10
S
♣ 74		
♣ AQ1032
		
♠		
♥ Q8732
		
♦ 87432
		
♣ 965
Länsi
Pesonen

		
pass
pass

Pohjoinen
Koistinen

1♦
2♠

Itä
Stubb

2♣
pass

Etelä
Nyberg

pass
pass

Ruutuavaukseni oli vahva, vähintään 17
ap ja kaksi pataa kertoi viiden kortin värin.
Pass olisi tällä kertaa ollut huomattavasti
parempi valinta! Jos Clas olisi aloittanut
ruudulla kahta ristiä vastaan, voittaisin
kuninkaalla tikin, ottaisin pataässän ja jatkaisin patarouvalla, kuningas ja varkaus.
Clas palauttaisi ruutua ässälleni ja sakaisi vielä kaksi ruutua kahteen seuraavaan
patakierrokseen. Nyt ruutukääntö nostaisi
yhden valttitikin puolustukselle ja sitoumus olisi päätynyt kahteen pietiin, joka
olisi merkinnyt ruhtinaallista 32 pistettä
NS:lle.
Kahdessa padassa puolustus ei lipsunut
ja minun oli tyytyminen neljään pata- ja
kahteen ruututikkiin. Kaksi pietiä ja EW
+200 tuntui jaon päätyttyä masentavalta,
mutta antoi kuitenkin 17/17 merkinnän.
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JAKO 102 ♠ 872
E/E-W
♥ Q85
		
♦ K106
		
♣ AJ95
♠ Q953		
♠ AKJ10
N
♥ 10		
♥ AK763
W E
♦ 8		
♦ J9
S
♣ K876432
♣ Q10
		
♠ 64
		
♥ J942
		
♦ AQ75432
		
♣Länsi
Pesonen

Pohjoinen
Koistinen

pass
pass

5♦
pass

Itä
Stubb

1♥
DBL

Ennen viimeistä jakoa olimme kolme
pistettä Jukkaa ja Sakaria edellä.

Etelä
Nyberg

4♦
pass

Korotus viiteen ruutuun on mielestäni automaattinen, mutta tällä kertaa pass
olisi ehkä johtanut parempaan tulokseen.
Sakari luultavasti kahdentaisi ja Jukka
voisi nyt tarjota viisi ristiä, jossa puolustus saa aina kolme tikkiä. Kahdennettua
viittä ruutua vastaan Sakari voitti herttalähdön kuninkaalla, mutta kun puolustus
yritti tämän jälkeen ottaa kolmea patatikkiä, selvisi pelinviejä kahdella pietillä.
NS -300 antoi meille kuitenkin vaivaiset
seitsemän pistettä, kun patatäyspeliin
oli päädytty vain kuudessa pöydässä ja
näistäkin neljä kertaa sitoumus oli päätynyt pietiin. Neljän padan pelinvienti ei
tietenkään olisi saanut olla liian vaikea.
Esimerkiksi ruutulähdön ja valttikäännön
jälkeen pelinviejä ottaa herttaässän ja -kuninkaan, varastaa hertan, tulee valtilla käteen, varastaa toisen hertan, poistaa valtin
ja kasvattaa kymmenennen tikin rististä.
Jos taas puolustus ottaa ruututikin jälkeen
ristivarkautensa, pelinviejä voi valita, kasvattaako hän pöydän herttavärin vai käden
ristivärin vahvaksi.
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JAKO 105 ♠ AJ43
N/E-W
♥ 973
		
♦ QJ9
		
♣ AQ9
♠ Q102		
♠ 98
♥ KQ102		 N
♥ AJ854
W
E
♦ A32		
♦ K7
S
♣ J83		
♣ 10742
		
♠ K765
		
♥6
		
♦ 108654
		
♣ K65
Länsi
Sundsten

pass
pass

Pohjoinen
Pesonen

1♣
1♠
pass

Itä
Laine

pass
pass
pass

Etelä
Stubb

1♦
2♠

Inspiroidulla ruutukuningaslähdöllä puolustus ottaisi neljä tikkiä kannelta, mutta
Seppo Laine lähti passiivisesti valtilla Jukan sotamiehelle. Herttajatkon Kaj Sundsten voitti kympillä ja nyt puolustuksella
oli viimeinen mahdollisuus ruutukuppiin
pikkuruutukäännöllä. Kaj jatkoi kuitenkin
valttia, mutta tämän jälkeen Jukka sai kaksi herttavarkautta pöytään ja sai lopussa
myös yhden ruututikin kun viides hertta ei
ollut samassa kädessä kuin puolustuksen
viimeinen valtti. NS +170 antoi Jukalle ja
Sakarille 28/34 pistettä.
Itse tarjosin hieman kurittoman yhden
hertan välitarjouksen idän korteilla ja
sain hetken kuluttua olla pelinviejänä kolmessa hertassa. Tässä puolustuksella oli
otettavissa viisi mustaa tikkiä, yksi pieti
ja meille mukavat 22/34 pistettä. Ei kuitenkaan riittävän mukavat, kun mestaruus
meni Jukalle ja Sakarille kolmen pisteen
turvin!
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Hesarin
palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 27.11.1982

		
Viikon jako

Harvoinpa vastaan tulee sellaista jakoa,
jossa on molempiin suuntiin isoslammi.
Tälläinen ”hirvitys” esiintyi kuitenkin
pari viikkoa sitten pelatussa EBL:n simultaanikilpailussa.
		
♠ K8
		
♥ AQ1094
		
♦ AQ7643
		
♣♠ -		
♠ J976532
N
♥ -		 W E ♥ 53
S
♦ KJ983		
♦♣ QJ987432
♣ A1052
		
♠ AQ104
		
♥ KJ8762
		
♦ 105
		
♣K
Länsi
Pohjoinen Itä
				
2NT
6♥
7♣

pass
pass

DBL

pass

ja kympin pudotessa pöydän 98 kasvavat
vahvoiksi ja viimeisellä valtilla voidaan
varastaa pöydän ruutukolmonen.
Pohjois-etelällä on kuitenkin pelattavissa
7♥ kotiin, mikä olikin yleisin sitoumus.
Erittäin harvoin länsi keksii kädestään
ruutulähdön, mikä kaataisi sitoumuksen.
Mutta osattiinpa herttapeli järjestää
myös pohjoisen käteen. Pentti Järvinen ja
Pentti Neuvonen pelaavat spader-sangiksi
nimeämäänsä systeemiä, jossa normaali
hertta-avaus ilmoitetaan avaamalla 1♦.
Näin pelinviejäksi tuli pohjoinen, eikä hänen kädestään sitoumusta kaada edes patalähtö koska lännellä ei ole yhtään valttia.

Etelä
1♥

pass
pass

Juhani Turusen ja Harry Wikholmin istuessa itä-lännen korteissa tarjoussarja kehittyi yllä olevalla tavalla.
Patalähdön jälkeen Wikholmilla ei ollut
pelinviennissä mitään vaikeuksia. Hänellä
oli riittävästi yhteyksiä käteen patavärin
kasvattamiseksi.
Myös hertta-aloituksella on sitoumus
pelattavissa kotiin, joskin silloin on pelinviejän arvattava etelälle 10-dubbelton
ruutua. Tällöinhän itä pystyy leikkaamaan
pohjoisen ruutukuvat renonssia vastaan
BRIDGELEHTI 4/14

Naisten parimestaruus 2014
Raija Tuomi ja Sue Bäckström

31

Minibridge i Agneta
Mårtensdals
skola
Berglund

				

Äntligen blev det av: Att starta en minibridgeklubb i Mårtensdals skola i Vanda.
En fredagseftermiddag i oktober stormar
20 elever i åldern 7-12 år in i klassrummet och frågar:” Får vi börja spela nu?”
Att vara tvungna att titta på ett spel där jag
förklarar hur spelet går till visar sig vara
svårt. Fyra gånger blir jag avbruten av
ovanstående fråga. När demonstrationsspelet äntligen är över formligen kastar de
sig över korten och sätter igång med fart
och otrolig iver. Jag hinner knappt med
i svängarna då det hela tiden behövs nya
givar. Efter 60 minuters spel är skoldagen
över och när barnen är på väg hem hör jag
en liten röst som säger:” Jaha, nu kan jag
spela bridge!”
Det viktigaste är att det är roligt att spela
kort och att bli bekant med stickspel. Jag
har utgått ifrån Sveriges bridgeförbunds
”Bridge på 10 minuter”, men ändrat och
lagt till en hel del. Själva spelet går till på
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samma sätt som riktig bridge. Budgivningen och resultatuträkningen enligt mina
egna påhitt.
Följande fredag är det spännande för
mig. Kommer de idag också? Jovisst, kl.
14 stormar de in i klassrummet igen jämte
några nya. En av de för dagen nya eleverna säger upprepade gånger: ”Agneta, det
här är ett jättesiisti spel!”
Nu har vi spelat varje fredag i två månaders tid. Cirka 25 elever har provat på att
spela minibridge. De flesta som kommit
för att pröva har fortsatt, naturligtvis inte
alla. Jag betonar att det är frivilligt. De behöver inte delta varje gång. Ungefär fyra
bord har vi varit varje fredag. I december
koncentrerar vi oss på att fira jul, men i
januari fortsätter vi igen.
Jag delar gärna med mig av mitt material
till alla som är intresserade av att spela minibridge i ”sin skola”. Ju flera vi är desto
bättre!
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DruvasIlonaDuzis
2014
Vänni

				

Tänä vuonna Druvaan lähtijöiksi valittiin aivan tuore joukkue, joten pääsimme
Karrin, Karoliinan ja Eveliinan kanssa
ensi kertaa pelaamaan kansainvälisiin kilpailuihin. Lensimme Riikaan perjantaina
7. marraskuuta ja perjantai-iltapäivä vietettiin Riian keskustassa, mistä illansuussa
lähti bussikuljetus kohti Druvaa lastinaan
kasa nuoria bridgenpelaajia Pohjoismaista, Baltiasta sekä Irlannista.
Druvaan saavuttuamme heitimme matkatavarat hostellille ja suuntasimme kohti
koulua, joka toimi pelipaikkana. Illalla pelattiin nuorten avoin maajoukkuekilpailu,
johon osallistui yhteensä kahdeksan joukkuetta. Joukkueista vain yksi oli meitä
kokemattomampi (Irlanti), mutta koimme
karvaan tappion sitäkin vastaan, kun vastustajat väärin tarjoamalla estivät meitä
löytämästä oikeita pelejä.
Lauantain parikilpailussa kuvittelimme
olevamme etulyöntiasemassa, koska jätimme yöllisen täysi-ikäisten parikilpailun väliin ja nukuimme useamman tunnin.
Etulyöntiasema osoittautui kuitenkin vain
haaveeksi, kun Eveliinan kanssa kohtasimme jo ensimmäisen session aikana
kovimmat parit eikä vastustajilta herunut
armoa. Karri ja Karoliina pelasivat ensimmäisen session hyvin päästen viidenneltä
sijalta A-finaaliin, johon pääsi 20 parasta
53:stä parista. Finaalissa vastassa olivat
tietysti kilpailun parhaat parit, joita vastaan taidot eivät aivan riittäneet eikä kärkisijoille päästy.
Kilpailun jälkeen vaihdettiin vapaalle ja
ilta vietettiin koululla rennoissa tunnelmissa. Ohjelmassa oli visailua, tanssimista
ja hengailua, ja jopa me ujot suomalaiset
uskaltauduimme tutustumaan paikallisiin
sekä muualta tulleisiin bridgejunnuihin.

Sunnuntain joukkuekilpailuun osallistuivat kaikki paikalla olleet juniorit, joukkueita oli yhteensä 23.
Aamupäivän jaot osoittautuivat suotuisiksi vastustajien vahvan ristin systeemille, joten emme löytäneet yhtä hyviä pelejä
kuin latvialaiset ja virolaiset vastustajamme. Lounastaukoon mennessä oli selvää,
että menestystä ei tulisi tässäkään kisassa.
Karri ei kuitenkaan tyytynyt joukkueemme kohtaloon lähteä Latviasta tyhjin käsin, vaan otti ohjat omiin käsiinsä viimeisellä kierroksella.
Jaossa, jossa toisessa pöydässä vastustajat pelasivat maltillisesti neljä herttaa
kahdella ylitikillä, Karri varmisti paikkansa palkintojenjakotilaisuudessa pelaamalla seitsemän sangia vastakahdennettuna kotiin. Kilpailun sponsori huomasi
tämän jaon tuloslistassa ja oli jaosta niin
hämmentynyt, että päätti jakaa Karrille
erikoispalkinnon hienosta suorituksesta.
Näin hauska reissumme sai loistavan päätöksen, eikä naurusta meinannut tulla loppua vielä kotimatkallakaan.
Koko joukkueen puolesta kiitän Suomen
Bridgeliittoa tästä kokemuksesta. Vaikka
pelit eivät loistavasti sujuneetkaan, niin
saimme kaikki kovasti uutta intoa bridgen
harjoitteluun!

Vasemmalta: Ilona Vänni, Eveliina Haapasaari, Karri Kauppila, Karoliina Kanniainen
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KullervonJuha
kökköilykiireet
Hämäläinen

				

Kerhopelaaja Kullervo Keskivertoa
kiukutti. Kaapo oli jälleen esittänyt Kullervon avuttomana kömpelyksenä, joka
ei ymmärtänyt kunnolla pelin perusperiaatteita, saati sitten hienouksia. Äskeinen
kuudennen kierroksen jako oli hyvä esimerkki tästä kohtuuttomuudesta.
Kädet olivat:
♠ J65		
♥ Q95		
♦ A8754		
♣ K3		

W

N
S

E

♠4
♥ AJ103
♦3
♣ A1097542

Kullervo jakoi epäedullisissa vyöhykkeissä. Avausvoimaa ei aivan ole, Kahden
ässän tai neljän kortin ylävärin omistaminen ei ole sopivaa ensimmäisen tai toisen
käden ehkäisyavaajalle. Jäljelle jäi passaaminen. Vastustajat tarjosivat ripeästi
yksi pata ja kolme pataa ja Kullervo passasi jälleen.
Kaapo ei keksinyt aloitukseksi ruutuässää ja -jatkoa, mutta kun risti ja hertta
olivat tasan ja herttakurko maskissa, kolmeen pataan tuli kaksi pietiä. Plus sata
antoi kuitenkin alle meedelin eikä Kaapo
ollut kovin mielissään.
- Sinulla ei ollut tarjousta?
- Missä vaiheessa olisi voinut olla?
- Neljän tasolla ei tietenkään ole kiva
aloittaa, mutta yhden ristin olisit voinut
punnertaa, niin ehkä minäkin olisin päässyt mukaan.
- Eihän minulla ole avauskättä, yhdeksän
kovaa.
- No voi Käkriäisen kääpäkeitto! Lasket
edelleen uskollisesti pisteitä! Sinulla on
noin viisi menevää, niin ja kaksi puolustustikkiä, jos haluat arvioida avauskättä
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perinteiseen tapaan. Vahva pelikäsi, päivänselvä avaus. Tällä kertaa sekä fitti että
sitsit ovat pankkitermein ”hyvin tyydyttävät”, joten hertta- ja ristipeli menevät
kuudessa.
- Eikä?
- Yksi pata on menossa ja 0+4+1+7 tikkiä tulossa, mutta meidän poika se vain
passailee.
♠♥♦♣
Kohta Kullervo oli taas tietynlaisessa
vaaravyöhykkeessä:
♠ AJ982		
♥ AK		
♦ 83		
♣ J765		

W

N
S

E

♠5
♥ 852
♦ AK
♣ AK98432

Kaapo jakoi läntenä: 1♠ – 2♣, 3♣ – 3♦,
3NT – 4♦, 4♥ – 4NT, 5♥ – 6♣.
Kolme ristiä oli vaatimus, sen Kaapo oli
selittänyt välttämättömäksi. 3♦ oli alustavasti vain ruutupito ja kolmella sangilla
Kaapo melko lailla lupasi tuplahollin hertassa. Nyt 4♦ oli värin toinen kontrollitarjous; toinen, koska Kullervon ylitettyä
3NT ”holli” 3♦ osoittautuikin kontrolliksi
ristislammia ajatellen.
Kaapon näytettyä herttakontrollinsa
Kullervo oli kypsä kysymään ässät ja riskeeraamaan slammin, vaikkei Kaapo ollut tehnyt yhtään aktiivista liikettä siihen
suuntaan. Rohkea poika! Kun koneeseen
oli näppäilty 1390 ja luettu K&K:lle 55%,
Kaapo aloitti:
- Miksi pysäytit kuutoseen?
- Eipä tuossa oikein näkynyt aihetta
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enempään.
- Sinullahan on puoli kilometriä ristiä ja
pari sivutikkiä.
- Sinä jarruttelit muistaakseni kolmella
sangilla.
- Jarruttelin? Voitko esittää vaihtoehdon,
kun on herttahollit ja minimiavaus? Sinulla on kädessä yhdeksän tikkiä ja pöydässä
neljä, jos olisi herttakurko. Eikö se tarkoita seiskaa?
- Pöydässä neljä?
- Kaksi ässää, kurko ja herttakuppi.
- Mistä minä sen kupin tiedän?
- Oletko koskaan ajatellut käyttää aritmetiikkaa?
- Kerro, oi matemaatikko!
- Tuo nälveily sopii huonosti asemaasi
tässä keskustelussa. Paljonko minulla on
ristejä tuohon korotukseen?
- Neljästä on kai sovittu.
- Kun minulla on vähintään viisi pataa,
punaisia jää niin vähän, että sormesi riittävät hyvin.
- Juu, ei tosiaan tarvita peukkuakaan.
Mutta mitä se auttaa?
- Jos laskisit tikkejä ennen sitoumuksen
julkistamista, huomaisit, että kolmastoista
tikki olisi varmistettavissa 5NT:n avulla,
johon pääsisin kuudella hertalla näyttämään herttakustin, joka toisi siis myös
herttakupin, kun ruudulle voi tarvittaessa
sakata hertan.
- Entä jos sinulla olisikin patakustaa?
- Silloin kolmeentoista tikkiin on sinun
tuolistasi nähtynä noin kolme mahdollisuutta: a) padan kasvattaminen 4-3-sitsiä
vastaan, b) minulla patarouva, c) minulla
viides risti.
- Ei kovin houkuttelevat oddsit. Mahdollisen kurkosi osuminen herttaan on
vähemmän todennäköistä, koska padassa
on enemmän vapaita paikkoja herttaan
verrattuna ainakin suhteessa 4-3, todennäköisesti 4-2 tai 4-1.

- No niin! Nythän sinä osaat jo noin edistyksellistä laskentaa. Joka tapauksessa kätesi täyttää kiitettävästi kuningaskyselyn
toisen ehdon.
- Ensimmäisen voin arvata, mutta mikä
se toinen on?
- Ensimmäinen on tietysti se, että on
mielekkäitä seiskan saumoja, jotka ovat
tutkittavissa kuningaskyselyllä. Toinen
on se, että kysyminen on turvallista. Sopimattoman kuningasvastauksen viedessä yli kuuden valtissa sinulla pitää olla
joko hyvin lyhyt matka ovelle tai sitten
varmuus kuudesta sangista. Jos nyt saisit
5NT:iin 6♠, voisit, jänöseni, tehdä 6NT ja
levittää kolmannen passin jälkeen. Tietysti selität tarvittaessa ottavasi mahdollisen
ylävärimaskin ylitikin yrittämiseksi.
- Että olikin taas helppoa!
- Kiitos siitä, ettei minun tarvinnut sanoa
sitä.
♠♥♦♣
Seuraava ”helppo” hyökkäsi K:n kimppuun vasta päätöskierroksella. K oli jälleen idän korteissa:
♠ AK853		
♥ AQJ4		
♦ KQ		
♣ A8		

W

N
S

E

♠ QJ62
♥ K7
♦ J762
♣ KQ2

Tarjoukset kulkivat sujuvasti melkein
loppuun asti: Länsi avasi vahvalla ristillä, K:n pata kertoi tasaisen 8+ap:n käden,
lännen 2♠ kertoi viisi korttia, idän 3♠ neljän kortin tuen, lännen 4NT oli RKCB, 5♣
lupasi nolla tai kolme ässää viidestä, viisi ruutua kysyi valttirouvaa, viisi herttaa
lupasi sen ja herttakuninkaan. Nyt Kaapo
teki 5♠, mitä Kullervo ei oikein ymmärtänyt, mutta katsoi parhaaksi passata. Kai
Kaapo tietää, mitä tekee. Kaapo tiesi ja al-
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koi tenttiä, kun 12 tikkiä oli kerätty:
- Millainen aihe mahtaa olla rouvakyselyyn, kun positiivisin vastaus saa kysyjän
tekemään signoffin?
- Mistä minä kaikki tietäisin?
- Kuvittelin, että yrittäisit ajatella. Minähän en ole ehtinyt kuulla kädestäsi muuta,
kuin neljän kortin tuen ja tasaisen kahdeksan pinnaa. Jos olisin 3♠:n jälkeen tehnyt cuen 4♣, olisit näyttänyt ruutuässän,
herttakuninkaan tai kieltänyt molemmat.
En olisi yhtään viisaampi ristikuninkaan
suhteen.
- Ikävää, mutta miten voisin auttaa?
- Kun sinulla on lupaamiesi lisäksi ainakin sen ristikuninkaan verran ekstraa,
voisit arvata, että siinä on aihetta korottamiseen. Minähän en luovuttanut, vaikka kuulin nolla ässää. Jos olisin tarvinnut

nolla/kolmesta sen runsaamman vaihtoehdon, olisin tehnyt heti viiteen ristiisi viisi
pataa, jolloin velvollisuutesi olisi ollut korottaa kolmella.
- Aika harvinainen otus. Olisinkohan
osannut?
- Ai niin… Noh, eipä tässä nyt tainnut
mennä ihan palkintosija, mutta pari slammia maattiin. Se ensimmäinen olisikin ollut turhan optimistinen, mutta se seiska oli
kyllä helppo ja miksei tämä viimeinenkin
kuutonen.
Pikkiriikkisen kun yrittäisit opetella ajattelemaan bridgemmin etkä pitäisi niin kiirettä tuon kökköilyn kanssa, niin olisipa
paljon mukavampaa tämä kortinkääntö.
Kohtalaisen kerkeästi kymmenkunta kakkostakin kilisisi kotoisasti koltun katveessa kohti kotia köpötellessä.
- Kjeh-kjeh..

♠♥♦♣

♠♥♦♣

SM-seniorijoukkue kultaa:
Ranan Rimon, Jukka Pesonen, Joakim Fabritius, Mikko Nieminen
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LähikuvassaHuldaVesa
Fagerlund
Ahonen

				

Odotan Vesa Fagerlundia tamperelaisessa etnisessä ravintolassa. Vesa on edelliskesänä pelannut valtavan määrän kansainvälisiä bridgejakoja; Avoimet EM-kisat
Kroatiassa, ACBL:n nationalsit (maksettuna pelaajana) Las Vegasissa, sekä viimeisimpänä alle 26-vuotiaiden MM-kilpailut Turkin Istanbulissa.
Tällä haastattelulla aloitan uuden artikkelisarjan ”Lähikuvassa”. Tarkoituksena
on tutustua paremmin mielenkiintoisiin
bridgen harrastajiin. Katsoa vähän muutakin kuin sen, mitä näemme pelipöydässä
tai jälkianalyyseissä. Vesa, joka on seurassa usein hieman hiljainen, on mielestäni
mielenkiintoinen ja näkyvä hahmo suomalaisessa bridgessä.
Vesa tuntuu olevan kiltti ja aina valmis
auttamaan. Häntä ei tarvinnut paljon patistaa tähän haastatteluunkaan, vaikka
suostuminen vaati ehkä vähän rohkeutta,
hänellä kun ei ole tapana tuoda itseään
esille. Tai ehkä seurassa hiljaisempi Vesa
koki, että saa nyt vihdoin puheenvuoron.
Tavoilleen uskollisena hän saapuu paikalle juuri sovittuun aikaan, ei etuajassa
eikä myöhässä. Pelipöydästä tuttu hieman
varautunut olemus rentoutuu pikkuhiljaa.
Tilaamme ruokaa ja jutustelemme samalla, kun syömme.
Vesan bridgeharrastus alkoi hieman takaoven kautta. Hän oli vain yksitoista vuotta
kun veli Juuso meni bridgekurssille. Timo
Halttusen järjestämälle kurssille Vesa ei
itse osallistunut, mutta ahmi veljen kotiin
tuoman materiaalin ja koko kaveriporukka rupesi pelaamaan Juuson innostamana. Kun peruskurssi oli ohi, oli Juuso jo
opettanut Vesalle pelin alkeet. Pian Vesa
lähti Juuson toisen oppilaan kanssa Hä-

meenlinnan kerholle. Pikkupoika jäi lajiin
heti koukkuun, sillä ensikertalaiset voittivat kerhoillan.
Timo Halttunen on ollut muutenkin suuressa roolissa pelin opettelemisen alkuaikoina. Vesa jopa mainitsee, että Timo oli
jonkinlainen idoli alussa. Erinomainen
opettaja sai kaveriporukan mukaan ja innostumaan. Kaveriporukassa kehitytään
nopeasti, kun yhdessä ollessa pelataan
paljon. Tärkeimmät voitot ja menestykset pelaajauralla sijoittuvat uran alkuvaiheeseen. Ensimmäinen kaveriporukalla
(Juuso ja Vesa Fagerlund, Miia Vesala ja
Lauri Orkoneva) voitettu alle 50 MP:n
Puutalo Open oli erityisen mieleenpainuva. Mieleen on jäänyt myös ensimmäinen
junnumitali tuolla Miia, Juuso, Lauri ja
Vesa -joukkueella ja samalla joukkueella
voitettu B-SM-joukkis. Lauri Orkonevan
kanssa voitettu B-SM tuntui myös hienolta. Tästä kilpailusta Vesa muistaa hyvin
vielä Laurin hienon pelisuorituksen epätoivoisessa kolmessa sangissa. Sitkeästi
Lauri pelasi heikointa väriään peräti kolme kertaa, jolloin vastustaja onnistui aina
tekemään hänelle edullisen käännön. Peli,
jossa ei ollut toiveita, pääsi luikahtamaan
kotiin. Nähtävästi Laurilla oli B-SM voittoon vaativaa psykologista silmää.
Suuri ja mieleenpainuva etappi, vaikkei
voitto ollutkaan, oli kesällä pelattu junioreiden MM-kilpailu. Vesan aloitellessa
pelaamistaan ei Suomi lähettänyt aina
juniorijoukkuetta edes EM-kilpailuihin.
Nuori pelaaja kuitenkin ajatteli junioriaikaansa jo eteenpäin ja mietti, että ”sit olisi menny hyvin junnuaikana, jos jossain
vaiheessa olisi päästy MM-kisoihin. Nyt
se tuli tavallaan vähän niin kuin puskista
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(Suomi pääsi parin viikon varoajalla mukaan). Sitä ei oikein osannut käsittää. Olin
vain, että mitä ihmettä.”
Tietysti myös ensimmäinen avoin SMkulta (Swiss SM 2014) tuntui hyvältä,
mutta ei niin hyvältä kuin Vesa oli luullut.
”Ehkä, se johtui siitä, että oli jo ruvennut
pärjäämään enemmän. Ei voitto tunnu
enää niin hyvältä, kuin silloin kun ei ole
vielä koskaan voittanut mitään. Ensimmäiset menestykset tuntuvat paremmilta.
Minun mielestäni se menee niin.”
Pettymyksiäkin matkan varrelle mahtuu.
Pahin oli kun Vesa pelasi Antti Aimalan
kanssa parin vuoden takaista pari SM-kilpailua. He olivat mitalissa kiinni viimeisiin kierroksiin asti, mutta harmillisesti
putosivat viidenneksi lopussa.
Kandin työn pitäisi valmistua syksyn
aikana
Vesa on syntynyt Hämeenlinnassa ja
asunut siellä koko lapsuutensa ja nuoruutensa, kunnes muutti lukion jälkeen
opiskelemaan teknilliseen korkeakouluun
Hervantaan. Viime aikoina ei aikaa paljon
vuokrayksiössä ole tullut vietettyä, kun lähes koko kesä on mennyt brigereissuissa.
Normaali arkipäivä koostuu luennoista, kandin työn tekemisestä ja bridgestä.
Kandin työn pitäisi valmistua kuluvan
syksyn aikana ja Vesa ainakin väittää, että
opiskelut etenevät hyvin.
Vesa on sinkku ja tällä hetkellä ei suunnitelmiin tunnu parisuhde oikein sopivankaan. Opiskelu ja bridge vievät kaiken
ajan. Parisuhteen ja perheen aika on mahdollisesti myöhemmin.
Unelmakumppanille Vesa ei kummoisia
kriteerejä aseta. ”Olisi hyvä jos nyt jotenkin sietäisi bridgeä. Mukava, semmoinen,
jonka kanssa voisi viettää hyvin aikaa.”
Selvää kuitenkin on, että Vesalle on tärkeää valmistua ja sitten vasta miettiä tar-
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kemmin tulevaisuuttaan. ”Pidän kaikki
ovet avoimina”. Vesa näkee bridgeammattilaisuuden yhtenä realistisena vaihtoehtona. Las Vegasissa sai pienen katsauksen
siitä millaista se voisi olla.
Vesa ei ehdi lukea paljonkaan bridgekirjojen lisäksi, mutta joitakin suomalaisia
klassikoita on tullut luettua. Musiikin suhteen Vesa on aika moniruokainen. Radio
SuomiPoppia tulee kuunneltua. Lempimusiikkia ei ole.
Bridgen lisäksi Vesan aika menee lähinnä opiskeluun. Muita harrastuksia kysyttäessä Vesa toteaa lenkkeilevänsä, lähinnä
kävelylenkkejä. Hieman mietittyään hän
vielä löytää yhden harrastuksen, joka on
kalastus. Sovimme lähtevämme johonkin
hyvään kalapaikkaan joskus viikonlopun
kalareissuun. Kuten aina, Vesa on mukana. Kämpillä voi sitten pelata robberia ennen nukkumaanmenoa.
Telkkarisarjoja tulee katsottua. Viimeaikaisista sarjoista Lost oli hyvä. Myös
Game of Thrones on ollut mielenkiintoinen.
Se, mitä Vesa tekee viiden vuoden kuluttua, on täysin auki: ”Ei hajuakaan!” Tilanteet muuttuvat niin nopeasti. Vuosi sitten
hän ei olisi voinut millään arvata, että olisi käynyt kolmessa kisassa kuluvan kesän
aikana. Suurin osa mahdollisuuksista tulee aina ihan puskista.
Pelifilosofia
”Mitä bridge sun mielestä on?” Kysymys
saa Vesan mietteliääksi. Syvälliseksi mennään. ”Bridge voi olla todella monta asiaa. Parhaimmillaan se on kahden mielen
yhdistymistä, kun partnershippi toimii ja
kommunikointi sujuu. Kilpailutilanteessa
se voi olla kahden älyn välistä taistelua
siitä, että kumpi vie pidemmän korren.
Mutta suurimman osan ajasta, se on virheiden välttämistä - niin tylsältä kuin se
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kuulostaakin. Tietysti hyvin pelaamiseen
täytyy nähdä omat virheensä. Tulos voi
olla jatkuvasti huono vaikkei muka tekisikään virheitä, jos ei niitä näe.”
Vesa mietiskelee pelin eri ulottuvuuksia
keskustelumme aikana useaan otteeseen.
Selkeästi esiin tulee se, että hän arvostaa
rehtiä työntekoa ja puhdasta taitoa. Tuurimomentti on pelissä negatiivinen tekijä,
vaikka se koituisi omaksikin hyväksi.
Kotimaisen ja kansainvälisen bridgen
eroista Vesa toteaa, että suurin ero on
kilpailevissa sarjoissa. Suomessa saa
usein tarjota rauhassa. Kansainvälisissä
kilpailuissa vastustaja touhuaa koko ajan
mukana. Systeemeillä ei ole silloin enää
niin suurta merkitystä. Hyvin harvoin saa
tarjota rauhassa. Tällöin korttien arvostamisen taito korostuu.
Pelaaminen ja harjoittelu
Vesa käyttää bridgen opiskeluun, jakojen läpikäyntiin, systeemin hiontaan
ja muuhun, pelaamisen lisäksi bridgeä
edistävään harjoitteluun oman arvionsa
mukaan noin tunnin joka päivä. Vähintään hän lukee jotain bridgekirjaa illalla.
Bridgekirjoista viimeaikoina vaikutuksen
on tehnyt The Rodwell Files: Secrets of a
Bridge Champion.
Ahkera harjoittelu ja paneutuminen tuottavat tulosta. Vesan kehittymisen on sivusta nähnyt hyvinkin selvästi.
Vuosien varrella Vesalla on ollut käytännössä aina joku vakipartneri. Ensin kaveriporukassa Miia Vesala, sitten veli Juuso
Fagerlund, junnupartneri Antti Aimala ja
viimeisimpänä nykyinen vakipartneri Arttu Karhulahti.
Hänellä ei ole ollut tarvetta keskustella
partneriensa kanssa parhaista tavoista tukea partneria henkisesti. Jotenkin oikeat
suhtautumiset ovat tulleet luonnostaan.
Selvää on, ettei partneria kannata haukkua,

etenkään pelipöydässä. ”Hyvä partnership
perustuu keskinäiseen kunnioitukseen.”
Mikäli olisi tarvetta keskustella partnerin
kanssa suhtautumisesta hankaliin tilanteisiin, Vesa ehdottomasti suosittelisi tekemään niin. Kysellessäni tarkemmin siitä,
onko hänellä ollut ongelmia esimerkiksi
sen suhteen, että on kilpailut läheisen veljensä kanssa samassa lajissa, hän toteaa,
että eipä juuri. ”Tottakai jotain pientä,
mutta ei mitään sellaista että asiaa olisi
otettu edes puheeksi”. Vesa ja Juuso ovat
yhä läheisiä, vaikkeivat paljon yhdessä
parina pelaakaan.
Partnershippi Arttu Karhulahden kanssa
alkoi vasta pari vuotta sitten, kun Arttu
Karhulahti ehdotti pelaamista avoin maajoukkue mielessä. ”Suomessa ei paljon
Arttua parempaa pelaajaa ja partneria
ole”. Vastaukseni oli aika selvä. Muutenkin olen yleensä aina kaikessa mukana.
Artun paras puoli pelaajana on huolettomuus. Pelipöydässä Artun kanssa tietää
aina missä mennään. Hyvin harvoin on
sellaista tunnetta, että joku olisi pielessä.
Jos sellainen tunne tulee, on helppo miettiä, että jokin järki tässä on ja päätellä siitä
mitä tehdä. Loistava partneri, ei sano ikinä mitään pahaa ja huolehtii myös toisesta. Arttu on myös hyvä joukkuepelaaja ja
-toveri.
Partnerina Vesa itse on kuulemma aika
rauhallinen eikä ole pahemmin pelipöydässä tulistunut. Veljen kanssa pelatessa
on jokusen kerran päässyt tunteet valloilleen. Läheisten ihmisten kanssa pelatessa
niin voi sattua helposti.
Pelaajana Vesa laskee omaksi parhaaksi
puolekseen sen, ettei rupea säätämään mitään ylimääräistä. ”Tylsä peli on se millä
pärjää. Koittaa välttää virheitä.”
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Kilpailut
Parhaita kilpailuja ovat Vesan mielestä
pitkät joukkikset. Ylipäätänsä joukkis on
Vesan mielestä kaikkein mielenkiintoisin
pelimuoto. Kotimaisista kilpailuista mielenkiintoisin on joukkue SM-kilpailu.
Kilpailujen koko pitäisi saada suuremmaksi, vaikka sitten pienentämällä kilpailujen määrää. Neljän pöydän kilpailut eivät ole yhtä vetovoimaisia kuin vaikkapa
20 pöydän kilpailut.
Tähän mielipiteeseen on helppo yhtyä.
Bridge kilpailee niin monen muun harrastuksen kanssa, että panostukset kilpailujen laatuun ovat välttämättömiä. Kaikille
Vesan voi
bongata
pelaamasta mm.
Tammerliigaa.

harrastajille on saatava mielenkiintoisia ja
hauskojakin tapahtumia.
Lopuksi
Tässä artikkelisarjassa on siis tavoitteena tehdä hieman lähempää tuttavuutta
joidenkin näkyvimpien bridgen harrastajien kanssa. Jokainen voikin nyt harrastaa
kotipsykoanalyysiä ja miettiä, millainen
veijari tuo Vesa oikein on. Teimme nimittäin lopuksi niin kutsutun sana-assosiaatiotestin.
Eli: mahdollisimman nopeasti, sanasta
mieleen juolahtava sana (tai menköön nyt
lausekin). Yhtenä putkena ilman selityksiä tai taukoja:
Hulda:
Vesa:
Virtuoosi
Hyvä jätkä
Eläkeikä
Liian korkea
Totuus
Joskus vaihtelee
Alitarjous
Ei hyvä
Rakkaus
Tärkeää
Redouble
Business
EU
Jotain hyvää, jotain pahaa
Kermaleivos Nam

Paris Open 2014 pronssimitalistit: Antti, Vesa, Alma, Lauri ja Juuso
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				

Olet etelä ja sinulle on jaettu erittäin
vahva käsi: ♠K3 ♥AK ♦AKJ964 ♣A92.
Kaikki vaarattomassa itä avaa kolmella
ristillä. Mitä tarjoat?
Kolmeen sangiin käsi on aivan liian hyvä
ja kaikki korkeammat tarjoukset olisivat
ennenaikaista arvaamista, joten jäljelle
jää vain ilmaisukahdennus. Länsi passaa,
partnerisi tarjoaa kolme pataa ja itä passaa. Entä nyt?
Edelleen kolme sangia on liian veltto tarjous ja myös neljään ruutuun on ässän verran liikaa voimaa. Kvantitatiitvinen neljä
sangia olisi tietenkin onnistunut valinta,
mutta partneri ottaa tämän tarjouksen ässäkyselynä pata valttina. Paras valinta lieneekin kertoa vahva käsi neljällä ristillä,
toivoen, ettei partneri kuvittele meidän
tekevän kontrollitarjousta pata valttina.
Neljään ristiin partneri tarjoaa neljä herttaa. Mitä seuraavaksi?
Ei ole taaskaan helppoa. Viisi ruutua voisi kertoa tämän kaltaisia kortteja, mutta
päätät kuitenkin tarjota viisi sangia, jonka toivot partnerin ymmärtävän yleiseksi
slammi-inviitiksi. Toivot partnerin passaavan aivan roskilla ja tarjoavan kuvaavan
tarjouksen, jos hänellä on jotain voimaa.
Partneri korottaa viisi sangia kuuteen ja
koko tarjoussarja oli siis seuraava:
Länsi

Pohjoinen

			
pass
3♠
pass
4♥
pass
6NT
pass

Itä

3♣
pass
pass
pass

Etelä

DBL
4♣
5NT
pass

E/♠ AJ64
		
♥ Q1082		
		
♦ 752
		
♣ 83
			
W

		
		
		
		
		

N
S

E

♠ K3
♥ AK
♦ AKJ964
♣ A92

Länsi aloittaa ristinelosella. Miltä sitoumus vaikuttaa?
Erittäin hyvältä. Kuusi ruututikkiä riittää
kotipeliin. Vaikka joutuisit tyytymään viiteen ruututikkiin, voi herttakymppi kasvaa
vahvaksi tai patamaski onnistua. Jaossa on
myös paljon kiristyspotentiaalia. Lännellä
on lyhyt risti, minkä vuoksi hänellä lienee
paljon ylävärejä ja hän voi joutua vaikeuksiin, kun pelaat ruutusi pohjaan. Itä pelaa lähtöön ristikympin. Laistatko lähdön
vai otatko tikin heti ässällä?
Vaarattomassa vyöhykkeessä idällä voi
hyvinkin olla vain kuusi korttia avausvärissään, mutta laistoon sinulla ei ole varaa. Saatat joutua antamaan myöhemmin
yhden ruututikin lännelle, minkä vuoksi
ensimmäinen tikki on syytä voittaa ässällä. Myös lännen lähtökortin koko kertoo,
että laisto on turha. Nelosen on oltava singelton, jolloin idällä on avaukseensa seitsemän kortin väri. Otat siis ensimmäisen
tikin ässällä ja pelaat ruutuässän, johon
yllättävästi länsi sakaa herttakolmosen!
Uuden aikalisän paikka.
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Idällä on siis Q1083 ruutua ja voisit maskata värissä kaksi kertaa, jos vain pöytään
olisi kaksi yhteyskorttia. Ruutuväri on tietenkin syytä kasvattaa siten, ettei itä pääse kiinni ottamaan vahvoja ristitikkejään.
Otat seuraavaksi myös molemmat käden
herttakuvat, itä tunnustaa kerran ja sakaa
toiseen toiseen kierrokseen pienen ristin.
Miten jatkat tästä?
Jakautumat ovat tässä vaiheessa kuin
avoin kirja. Itä on näyttänyt seitsemän ristiä, neljä ruutua ja singeltonhertan. Hänen
kolmastoista kortti on siis pata. Tiedät siis
koko jaon:
E/♠ AJ64
		
♥ Q1082		
		
♦ 752
		
♣ 83
♠ Q109875
♠2
♥ J97643		 W N E ♥ 5
♦ -		
♦ Q1083
S
♣ 4		
♣ KQJ10765
		
♠ K3
		
♥ AK
		
♦ AKJ964
		
♣ A92
Jatkat siis pataa sotamiehelle, maskaat
ruutua yhdeksiköllä, otat patakuninkaan
yli ässällä, sakaat herttarouvalle ristin ja
maskaat ruutua sotamiehellä. Annat lopussa idälle yhden ristitikin. Ylpeänä kirjaat kaksitoista tikkiä ja odotat kehuja niin
partnerilta kuin vastustajilta. Kehujen sijasta kuuletkin kritiikkiä. Itä moittii partneriaan laiskasta puolustuksesta. Missä
vaiheessa puolustus olisi voinut pietittää
sitoumuksen?
Lännen pitäisi osata pelata patarouva
ensimmäiseen patakierrokseen. Näin toinen yhteyskortti pöytään jäisi haaveeksi ja
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sitoumus päätyisi useampaan pietiin. Samalla partnerisi toteaa, ettei pelinvientisi
ollut paras mahdollinen. Mitä piti tehdä
toisin?
Suora patamaski on turha riski, koska
idällä saattaisi olla rouvasingelton. Ja antaa siis lännelle mahdollisuuden hyvään
puolustuspeliin, jos hänellä on rouva
kuudentena. Oikein on pelata herttakuvien jälkeen patakuningas ja ottaa tämä yli
pöydän ässällä. Seuraavaksi pelinviejä
maskaa ruudun yhdeksiköllä ja jatkaa sitten pataa kohti pöydän sotamiestä. Ei ole
merkitystä, mitä länsi tekee. Jos hän ottaa
tikin rouvalla, joutuu hän kuitenkin päästämään pöydän kiinni seuraavassa tikissä.
Käden ristimenevät katoavat patasotamiehelle ja herttarouvalle, minkä jälkeen etelä maskaa uudelleen ruutua ja ottaa loput
tikit.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin
♠ 10762 ♥ AJ3 ♦ K3 ♣ KJ42
Olet jakajana kaikki vaarattomassa.
Avaatko tarjoussarjan?
Käden pitäisi olla avauskäden arvoinen
jopa kaikkein varovaisimmille pelaajille.
Avaat siis yhdellä ristillä, pohjoinen passaa, itä tarjoaa yhden padan ja etelä kahdentaa. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Etelän ilmaisukahdennuksen jälkeen
kierrosvaatimus ei ole enää voimassa ja
minimiavauskädellä ilman hyvää tarjousta
sinun pitäisikin passata. Idän patatarjouksen jälkeen sinulla on kuitenkin hyvä tarjous käytössä, kaksi pataa. Kerrot tällä
neljän kortin tuen ja minimiavauskäden
voiman. Kahden passin jälkeen etelä tarjoaa kolme sangia, johon kaikki passaavat. Tarjoussarja oli siis:
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Länsi

1♣
2♠
pass

Pohjoinen

pass
pass
pass

Itä

1♠
pass
pass

Etelä

DBL
3NT

Ristilähtö saattaisi olla joskus oikein,
mutta pataväri on varmasti puolustuksen
yhteinen väri, minkä vuoksi aloitat 10-12säännön mukaisella patakuutosella.
W/♠ 543
		
♥ 762		
		
♦ 865
		
♣ 10876
♠ 10762		
N
♥ AJ3		 W E
♦ K3		 S
♣ KJ42
Partneri pelaa kuninkaan ja etelä voittaa
ensimmäisen tikin ässällä. Toiseen tikkiin
pelinviejä jatkaa kädestään ruutuässällä.
Entä sinä?
Ei ole mitään syytä leikkiä jaon sankaria ruutukuninkaan ablokeerauksella! Jos
partnerilla olisi ruuturouva toisena, hän
voisi päästä kiinni ja ehkä osaisi kääntää
ristiä, mutta päätät viisaasti kuitenkin tunnustaa pienellä ruudulla. Pelinviejä jatkaa
kolmanteen tikkiin ruuturouvalla idän
näyttäessä parillista määrää kakkosella ja
kympillä. Olet kiinni ruutukuninkaalla.
Mitä seuraavaksi?
Ristikääntö voisi olla oikein, jos partnerilla olisi ristirouva. Tällöin väristä kasvaisi heti kaksi tikkiä lisää. Ja jos etelällä
sattuisi olemaan lyhyt risti, niin ehkä jopa
kolmen tikin kasvatus olisi mahdollista.
Jos taas pelinviejällä sattuisi olemaan AQ
ristiä, olisi ristikääntö huonoin mahdollinen.

Pikkuhertta voisi toimia, jos partnerilla
olisi herttakuningas. Jos itä palauttaisi väriä, saisi puolustus heti kolme herttatikkiä,
mutta tämähän ei vielä riittäisi pietiin. Jos
taas herttarouva olisi idällä ja kuningas
etelällä, saisi pelinviejä herttakäännöllä
yhden hänelle kuulumattoman tikin.
Patakääntö vaikuttaakin selvästi parhaalta valinnalta. Mitä partnerilla on patavärissä? Entä pelinviejällä?
Partnerin patatarjouksen ja ensimmäisen
tikin perusteella idällä on padassa KJ98 ja
pelinviejällä AQ-dubbelton. Patajatkolla
puolustukselle kasvaa heti kaksi tikkiä
väristä. Jos länsi saisi tikit myös herttaässällä, ruutukuninkaalla ja ristikuninkaalla,
päätyisi sitoumus yhteen pietiin. Mutta
ennen kuin tehdään itsestäänselvää patakääntöä, lasketaan hieman pelinviejän
jakautumaa. Montako ruutukorttia on pelinviejällä?
Partnerin pelaamat kakkonen ja kymppi
kertovat, että pelinviejällä oli alunperin
AQJ974 ruudussa. Montako herttakorttia
pelinviejällä on?
Partneri tarjosi yksi pata neljän kortin
patavärillä. Tämän vuoksi hänellä on korkeintaan kolme korttia herttaa. Jos idällä
olisi vain kaksi herttaa, olisi pelinviejällä
2-5-6-0 jakautuma, mikä ei liene mahdollista etelän tarjottua kolme sangia toisella
vuorollaan. Partnerilla on siis kolme herttakorttia ja etelällä neljä. Montako ristiä
pelinviejällä on?
Tämän päättelemiseen riittää, kun osaa
laskea kolmeentoista. Etelällä on siis kaksi pataa, neljä herttaa ja kuusi ruutua, joten hänellä on singeltonristi. Mikä kortti
lännen pitää kääntää, kun hän on kiinni
ruutukuninkaalla?
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Ristikuningas tai -sotamies varmistaa
pietin. Koko jako on:
W/♠ 543
		
♥ 762		
		
♦ 865
		
♣ 10876
♠ 10762		
♠ KJ98
♥ AJ3		 W N E ♥ 1084
♦ K3		 S
♦ 102
♣ KJ42		
♣ Q953
		
♠ AQ
		
♥ KQ95
		
♦ AQJ974
		
♣A
Patakäännön jälkeen pelinviejä kasvattaa
itselleen yhden herttatikin ja ottaa yhdeksän tikkiä. Mutta ristikäännöllä puolustus
on askeleen pelinviejää edellä. Et kai kuitenkaan antanut partnerille erehtymisen
mahdollisuutta jatkamalla pienellä ristillä?
Sinä tiedät, mikä on pelinviejän jakatuma,
mutta partnerisi ei. Jos käännät pienen ristin, partnerisi saattaa pelata tähän tikkiin
rouvan ja pieti jää saamatta.
Etelän hyppy kolmeen sangiin näyttää
ensisilmäykseltä hätäiseltä valinnalta.
Partnerilla saattaisi olla neljä korttia herttaa tai muutama ruutukortti, jolloin täyspeli punainen väri valttina voisi olla parempi
vaihtoehto. Mutta tuskinpa vain. Valttipelissä joutuisit pelaamaan kaiken kädestäsi
etkä varmaan saisi kymmentä tikkiä hertta
valttina tai yhtätoista ruudussa. Mutta kolmessa sangissa yhdeksän tikkiä on oltava
hyvin lähellä, jos vain länsi aloittaa puolustuksen yhteisestä väristä. Ja patalähdön
jälkeen sangitäyspeli lipsahtaakin kotiin
useimpia puolustajia vastaan. Toki ei sinua vastaan...?
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lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠KJ5
♥KQ942
♦AK3
♣75
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ J 10 7
♥ 10 4
♦ Q J 10 7 2
♣J83
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.			
		
♠K92
♥Q75
♦AJ973
♣K9
		
4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, JOS MAHDOLLISTA
ETELÄ TARJOAA 2♠, IMP.			
♠K6
♥ A J 10 8 5
♦ A J 10 8 4 3
♣			
5. JAKAJA POHJOINEN, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠Q62
♥AK6
♦ 10 8 7 6 4
♣KJ
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠ J 10 9 4
♥A87
♦Q872
♣AJ
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NLskvis
Martin Arle

För några nummer sedan fanns en artikel
som hette NZskvis (BL1/13 s.34-35). Nu
ersätts den besvärliga bokstaven Z med L
och vi landar i EU, närmare bestämt Holland. Det skulle också ha passat bra med
att byta ut ”den största” i senaste nummer
(BL 3/14 s.53), nämligen Belladonna mot
holländaren Bob Slavenburg, som kanske förlorade med en hårsmån i spelteknik, men var klar etta om man jämförde
kroppsvolymen. I motsats till NZskvis är
NLskvis inte någon äkta skvis utan snarare vad man skulle kunna kalla bluffskvis.
Alltnog, här nedan följer ett exempel på
NLskvis med Slavenburg som spelförare.
		
		
♠		
♥ 8		
		
♦ KQ8
		
♣ 104
♠ -		
♠♥ 6		 N
♥9
♦ J72		 W E ♦ 1095
S
♣ Q6		
♣ K8
		
♠		
♥ AK
		
♦		
♣ AJ97
Spelet förekom i prestigefyllda Sunday
Times inbjudningstävling 1965. Slavenburg var som Syd spelförare i ett sangkontrakt, var inne på bordet och behövde
alla stick för att gå hem. Han spelade hjärter till ässet och fortsatte med hjärterkung.
Eftersom han inte tagit ut kung och dam i
ruter när han var inne på bordet var bägge
motståndarna övertygade om att han hade
en ruter kvar.

Därför kastade både Väst och Öst sin
klöverhacka varefter Slavenburg tog fyra
klöverstick som avslutning.
Vad tycks om den här då?
		
♠ AKQJ864
		
♥ K963		
		
♦		
♣ K4
♠ 109732		
N
♥ 8		
♦ KQ95		 W S E
♣ QJ10		
		
Nord öppnade med en gammaldags Acol
2spaderöppning, som lovade minst åtta
spelstick och var krav för en rond. Emellertid lyckades Nord inte själv uppfylla
kravet ty efter Östs pass tömde Syd sin
budlåda. Mot 7NT spelade Väst ut ruterkung, bordet fick lägga en spader, Öst lade

6drymartini soåmex
Kerhon viikottaisessa parikilpailussa
vanhat konkarit P ja S saivat illan puolivälissä vastaansa I:n ja L:n jotka olivat
aloittelijoita. Ensimmäisessä jaossa P joutui pelinviejäksi 4 hertan sitoumukseen. I
lähti ruutuässällä ja ennenkuin leimakortti
oli ehtinyt koskettaa pöydän pintaa P tavoilleen uskollisena tuijotti L:ää ja laukaisi: ”Millätelähdetteässäkuninkaasta?”
L odotti kunnes S oli levittänyt korttinsa
pöydälle ja vastasi: ”Ei aavistustakaan,
mutta minulla ei ole ruutukuningasta, joten jos sinulla ei itselläsi ole sitä niin vastaus on ässällä!”
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en odefinierbar rutersexa och Syd vann
med ässet. Så följde äss,dam,knekt i hjärter och Väst kunde utan bekymmer avstå
från sina ruterhackor. När Syd sedan fortsatte med hjärtertvåan valde Väst att avstå
från klövertian. Inne på hjärterkung tog
Syd för klöverkung och spelade klöverfyra till ässet varefter han lade klövernio på
bordet. Väst hoppades på ruterknekt hos
partnern och slängde sin ruterdam. Det
var inte så lyckat ty hela sitsen var denna:
		
♠ AKQJ864
		
♥ K963		
		
♦		
♣ K4
♠ 109732		
♠5
N
♥ 8		
♥ 10754
W
E
♦ KQ95		
♦ 643
S
♣ QJ10		
♣ 87652
		
♠		
♥ AQJ2
		
♦ AJ10872
		
♣ A93
Syds ruterfärg tog nu hand om resten av
sticken.
Borde Väst med Nords spaderpaket fullt
synligt i stället för ruterdam ha avstått från
sitt spaderhåll?
Bara om han visste att Syd var renons i
spader. Och om han var renons i spader så
varför hade han inte känt på spadern när
han var inne på bordet? Skotten Hugh Kelsey, som en gång för länge sedan refererade spelet, påstod att Syd på basen av Västs
utspel och sakningar när hjärtersticken
togs ut, förstod att Väst satt med fem korts
spader. 7NT var därför dödsdömt om det
inte gick att använda bordets spaderfärg
till en gigantisk bluff. Därför kan man i
stället för NLskvis tala om bluffskvis.
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IDÄN KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠A943
♥AJ
♦5
♣ A J 10 4 3 2
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠K954
♥AQ62
♦AK83
♣A
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.			
		
♠A75
♥AK3
♦ Q 10
♣A6543
		
4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, JOS MAHDOLLISTA
ETELÄ TARJOAA 2♠, IMP.			
♠9
♥753
♦KQ6
♣KQ9542
			
5. JAKAJA POHJOINEN, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AK5
♥Q3
♦A7
♣ Q 10 6 4 3 2
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠AQ8
♥J42
♦AK64
♣KQ9

BRIDGELEHTI 4/14

KILPAILUTULOKSIA
JUNIOREIDEN MM-TUKISIMULTAANI 1
8.-11.9.2014, 18 paria
1 Janne Tauriainen - Urho Syngelmä 73.5
2 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
67.5
3 Martti Meronen - Juha Saarikoski
65.9
4 Börje Salonen - Birger Salonen
65.3
5 Kari Patana - Oskari Koivu
64.9
6 Marie-L Sarén - Thore Strandback
63.6
7 Matti Hanski - Ismo Koponen
62.9
8 Mauri Eliala - Osmo Karjalainen
62.7
9 Bill Korsman - Reko Märsylä
62.3
10 Timo Halttunen - Kari Noponen
62.0
11 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen 61.6
12 Per-Ivar Norberg - Kurt Berglund 61.5
13 Agneta Berglund - Martin Arle
61.1
14 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 60.5
15 Anne Tallgren - Marko Tallgren
60.5
16 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka 60.4
17 Ilmari Juutilainen - T Metsämäki
60.0
18 Kurt Graeffe - Anton Partanen
60.0
19 H v. Haartman - Christina Hertzman 59.9
20 Richard Räihä - Niclas Räihä
59.7
21 Kati Sandström - Mikko Nieminen 59.6
22 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki 59.3
23 Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi 59.0
24 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 58.9
25 Fred Sundwall - Carola Tengström 58.8
26 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen 58.4
27 Veijo Lösönen - Timo Arppe
57.8
28 Heljä Penttinen - Mikko Vänni
57.7
29 K Puumalainen - Arto Puumalainen 57.4
30 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 57.3
31 Arvo Priimägi - Jari Laakso
57.1
32 Johan Herrgård - Johan Lindstedt 57.0
33 Erkki Becker - Hannu Reinikainen 56.9
34 Riitta Salven - Vuokko Rounioja
56.9
35 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
56.7
36 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen 56.5
37 Seppo Aalto - Pekka Aarne
56.5
38 Juhani Autio - Esko Sinisalo
56.3
39 Ilkka Lindén - Kristian Nordström 56.2
40 Sari Koivu - Tero Koivu
56.0
41 Raimo Viljanen - Sakari Pajakkala 55.8
42 S-L Hernesmaa - Kari Surma-Aho 55.5
43 Antti Kauppila - Seppo Sauvola
55.4
44 Arto Anttila - Mikko Löytökorpi
54.7
45 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 54.5
46 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen 54.5
47 Eva Märsylä - Agneta Ekholm
54.4
48 Raili Taipale - Eira Paavolainen
54.3
49 Lars Carlsson - Peter Wikström
54.2
50 Sam Gästgivar - Kenneth Grannas 54.2
51 Krister Westerlund - Allan Wikström 54.2
52 Varpu Honkakoski - Eino Nygren 54.1

2.50
2.00
1.50
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.90
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

53 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 54.0
54 Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi 53.9
55 Ralf Jansson - Pertti Kokkonen
53.9
56 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden 53.8
57 Jorma Nummela - Teija Tuomi
53.8
58 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka
53.6
59 Mikko Kekki - Outi Rahi
53.5
60 M Dahlqvist - Maijaliisa Nieminen 53.4
61 Juhani Kauppinen - M Männikkö 53.4
62 Kari Seppä - Heikki Inberg
53.3
63 Markku Kiander - Tuukka Tarkkila 53.2

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

SALO, 12.-14.9.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Markku Pekkinen - Lasse Utter
46
2 Joakim Fabritius - Osmo Parviainen 35
3 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 29
3 Marko Ketola - Sami Mäki
29
5 Riitta-Liisa Mäkelä - Väinö Kelhä
22

1.90
1.10
0.60
0.60
0.30

MP-PARIKILPAILU (RALLY VII), 32 paria
1 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä
2 Jari Laakso - Marko Ketola
3 Tommi Metsämäki - Magnus Boman
4 Osmo Parviainen - Teodor Velkov
5 Kari Patana - Tatu Sammalisto
6 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
7 Pentti Salokannel - Heikki Lehtinen
8 Teija Tuomi - Vilma Noponen
10 Markku Pekkinen - Lasse Utter
10 Jarmo Laakso - Martti Meronen
14 Heike Subra-Wiethoff - K Koistinen

57.3
57.2
56.7
55.8
55.8
55.1
54.3
54.2
53.4
53.4
51.4

2.90
1.50
1.00
1.50
0.50
1.00
0.20
0.10
0.60
0.60
0.10

97

1.50

86

0.90

SAVUTON, 16.9.2014
MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Sue Bäckström - Kauko Koistinen
2 Alpo Järvinen - Markku Pekkinen
3 Agneta Berglund - Martin Arle
4 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen

65.9
60.4
58.0
51.1

1.30
0.80
0.60
0.40

TAPIOLAN TRIKKI, 20.9.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU (ABC), 17 paria
1 Johan Herrgård - Per-Ivar Norberg
2 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
3 Arto Kosonen - Jorma Häll
4 Vesa Fagerlund - Antti Aimala
5 Jorma Seppänen - Heikki Lehtinen
8 Pirjo Räty - Pentti Salokannel

53.8
51.7
47.4
47.0
38.8
10.8

1.80
1.10
0.70
0.50
0.30
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 7 joukkuetta
1 Alpo Järvinen - Pekka Uskali
Seppo Laine - Kaj Sundsten
2 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä
Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
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PORI, 26.-28.9.2014
MP-MIXED, 19 paria
1 Annu Laukkanen - Teodor Velkov
2 Kirsti Syrjänen - Seppo Aalto
3 Marjatta Panhelainen - M Turunen
3 Kati Sandström - Martti Meronen
5 Maria Mylläri - Aleksi Aalto

69.4
62.1
58.7
58.7
56.9

2.00
1.10
0.70
0.70
0.30

MP-PARIKILPAILU, 23 paria
1 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
2 Outi Rahi - Teodor Velkov
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
4 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
5 Annu Laukkanen - Olli Rahi
6 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen

67.4
60.0
58.8
58.1
54.9
54.7

2.30
1.30
0.80
0.60
0.40
0.20

MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
2 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
4 Ari Ruusunen - Marko Tallgren

76
76
59
56

1.20
1.20
0.60
0.40

JUNIOREIDEN MM-TUKISIMULTAANI 2
29.9.-3.10.2014, 210 paria
1 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen 71.8
2 Kari Noponen - Timo Halttunen
70.6
3 Regina Forssten - Sven Löf
69.1
4 Tero Koivu - Karoliina Kanniainen
65.3
5 Ilkka Ala-Kivimäki - Heljä Penttinen 64.4
6 Marko Yltiö - Jukka Rantamäki
64.1
7 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen 62.8
8 Bill Korsman - Per Granberg
62.1
9 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 62.1
10 Seppo Karisalo - Markku Nuto
61.9
11 Johan Lindén - Seppo Niemi
61.7
12 Mikko Rahi - Pekka Aarne
61.7
13 Jorma Sipilä - Jorma Tolvanen
61.7
14 M Saastamoinen - Kari Mäkikangas 61.3
15 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
61.2
16 Hanna-L Eriksson - Pentti Hietala 60.8
17 Kaj Sundsten - Seppo Laine
60.8
18 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen 60.2
19 Hannu Kulmala - Yrjö Tenkanen
60.1
20 Matti Hanski - Ismo Koponen
60.0
21 E Parviainen - Christina Hertzman 59.8
22 Lita Fagerström - Sten Söderholm 59.7
23 Börje Salonen - Birger Salonen
59.7
24 Kari Patana - Oskari Koivu
59.6
25 Jarmo Laakso - Kari Kanerva
59.6
26 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää 59.4
27 Heikki Latvala - Seppo Roitto
59.1
28 Esa Halminen - Päivi Salonen
58.9
29 Holger Kuni - Kaj Finne
58.3
30 Janne Tauriainen - Olli Rahi
58.0
31 John-Erik Eklund - Bjarne Mannil 58.0
32 Jarl-E Nylund - Jussi Haapakangas 57.9
33 Martti Aalto - Hannu Pesonen
57.8
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2.50
2.00
1.60
1.40
1.30
1.10
1.10
1.00
0.90
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30

34 Mikko Kekki - Erkki Mäntynen
57.6
35 Arvo Priimägi - Jari Laakso
57.5
36 Ulla-Maija Kiiski - Pentti Jouko
57.4
37 Jorma Palonen - Matti Virmiala
57.3
38 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 57.2
39 Mika Raintala - Jukka Rokkanen
57.1
40 Kai Salomaa - Sinikka Salomaa
57.1
41 Ari Juutistenaho - Aivi-T Veräväinen 57.0
42 Juhani Sutinen - Kari Varto
56.9
43 Ari Laine - Olli Perkiö
56.8
44 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen 56.7
45 Jorma Paavilainen - Liisa Saanikari 56.7
46 Eija Kinnunen - Esa Laitinen
56.6
47 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
56.4
48 Mikko Nieminen - Kati Sandström 56.2
49 Kaj-O Gästgivar - Kenneth Grannas 56.2
50 Riitta Salven - Vuokko Rounioja
56.1
51 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 56.0
52 Pertti Lahti - Jarkko Kortemäki
55.6
53 T Vihavainen - Orvo Backman
55.5
54 Topi Tikkanen - Urho Syngelmä
55.5
55 Joona Isotalo - Elias Rinne
55.4
56 Mikko Johansson - O-P Hinkkanen 55.4
57 Niko Seppälä - R Uusitalo-Seppälä 55.2
58 Nina Tyni - Sami Mäki
55.2
59 Esko Sinisalo - Juhani Autio
55.1
60 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
55.1
61 Kari Seppä - Heikki Inberg
55.0
62 Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi 55.0
63 Tuula Vanhala - Eero Vanhala
54.6
64 B-O Lindholm - Pirkko Hyvärinen 54.6
65 Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund
54.3
66 Vesa Leinonen - Vesa Viirelä
54.3
67 Carl-Henrik Backlund - Göran Antila 54.3
68 Auli Ferm - Marita Mannila-Savola 54.2
69 Erkki Becker - Tapani Paakko
54.1
70 Roni Klimscheffskij - Veijo Tammio 54.1

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

SM-PARIFINAALI, 4.-5.10.2014
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
2 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
3 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
4 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
5 Risto Nokka - Osmo Parviainen
6 Seppo Laine - Kaj Sundsten
7 Martin Arle - Johan Lindén
8 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti
9 Sanna Kitti - Milko Nuutila

58.4
58.3
55.9
55.9
54.9
54.4
54.3
54.0
53.8

12.00
8.00
5.00
3.00
2.00
1.00
0.70
0.50
0.20

TAMPERE, 10.-12.10.2014
MP-MIXED, 22 paria
1 Mirja Mäntylä - Mika Kiiskinen
2 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
3 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
4 Auli Ferm - Paavo Syrjänen
5 Maria Mylläri - Hannu Luhtala
6 Jonna Kaminen - Petteri Nieminen

69.5
66.2
56.5
54.2
54.2
53.3

2.20
1.20
0.80
0.50
0.50
0.20
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MP-PARIKILPAILU, 27 paria
1 Aleksi Aalto - Jukka Aalto
2 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
3 Martti Meronen - Ari Kyllönen
4 Bill Korsman - Reko Märsylä
5 Paavo Syrjänen - Petteri Nieminen
5 Tatu Sammalisto - Kari Patana
7 Hannu Luhtala - Pasi Suominen
MP-JOUKKUEKILPAILU, 8 joukkuetta
1 Elina Laukkanen - Meri Korhonen
Marko Ketola - Sami Mäki
2 Vesa Fagerlund - Antti Aimala
Oskari Koivu - Maria Mylläri

61.4
59.2
56.5
56.4
56.4
56.4
55.5

2.60
1.40
0.90
0.60
0.40
0.40
0.10

94.9 1.70
94.7 1.00

AV, HELSINKI, 13.10.2014
MP-MIXED, 14 paria
1 Kati Sandström - Martti Meronen
2 Agneta Berglund - Kurt Berglund
3 Johan Herrgård - Paula Nurmi
4 Marianne Alopaeus - Leif Schauman

61.3
60.5
55.9
55.6

1.50
0.90
0.60
0.40

VAASA, 18.-19.10.2014
MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
2 Michael Airenne - Jan-Ole Warg
3 Sanna Kitti - Clas Nyberg
4 Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen
5 Teuvo Kärnä - Elias Rinne

60.8
58.2
56.6
55.6
54.0

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Reko Märsylä - Bill Korsman
39.4 1.00
Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar
ÄHTÄRI, 25.-26.10.2014
MP-PARIKILPAILU, 22 paria
1 Lasse Utter - Olli Perkiö
2 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
3 Olli Pitkänen - Ari Renvall
4 Joakim Fabritius - Timo Halttunen
5 Hermanni Huhtamäki - J Huhtamäki
6 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö

61.3
59.0
54.8
54.4
54.3
53.9

2.20
1.20
0.80
0.60
0.40
0.20

MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Oskari Koivu - Tero Koivu
2 Joakim Fabritius - Timo Halttunen
3 Aku Nieminen - Mikko Vänni
4 Jaana Isotalo - Jari Bäckström

281
251
238
152

1.30
0.80
0.60
0.40

BK SLAM, TAMPERE, 1.11.2014
MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Mikko Nieminen - Kati Sandström
2 Hannu Luhtala - Outi Rahi
3 Vesa Fagerlund - Maria Mylläri
4 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
5 Veijo Nikkanen - Sari Itäluoma
6 Elina Laukkanen - Sami Mäki

59.3
58.0
57.2
57.0
55.3
54.3

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

OUTOBRIDGE, 1.11.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 7 paria
1 Kari Manner - Juha Ristioja
147 0.90
2 Raija Hirvonen - Maija-L Karhemaa 17 0.20
2 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
17 0.20
HELSINGIN LIIGA 2014
I DIVISIOONA
1 Nixu
134,85
Pekka Viitasalo - Vesa Leskelä - Kari Mäkikangas
- Markku Pekkinen - Mauri Saastamoinen - Jussi
Tamminen - Raija Tuomi
2 Spelmans
129,03
Matti Sihvola - Gaij Feodoroff - Seppo Castren
- Klaus Harjunen - Arto Keloharju - Pauli Lunden Joakim Fabritius - Risto Rossi
3 Etiäiset
128,47
Raimo Leppänen - Wiki Wikholm - Petri Ukkonen
- Erkki Malkamäki - Jouko Paganus - Christer Englund - Ranan Rimon
II DIVISIOONA
1 Hemulen
115.09
Heike Subra-Wiethoff - Merja Viitasalo - Ulla Lindgren-Fagerholm - Christer Ekström - Leif Schauman
2 Kulorastaat
113.78
Virpt von Gruenewaldt - Matti Marttila - Jussi Selinheimo - Olavi Tervonen - Eeva Ilmarila - Jorma
Paavilainen - Anna Norrman
3 Trikki
93.21
Harri Sabelström - Kaija Peltola - Jarmo Räty - Pirjo Räty - Pentti Salokannel - Tuula Sivula - Matti
Penttilä - Tuula Penttilä - Pentti Myllyniemi - Matti
Rajamäki
SM-PARI, NAISET, 8.11.2014
27 paria
1 Sue Bäckström - Raija Tuomi
2 Taru Suppula - Kirsi Virtanen
3 Outi Rahi - Annu Laukkanen
4 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
5 Martta Heino - Pirkko Leander
5 Maria Mylläri - Sanna Kitti
7 Sari Karppinen - Nina Kailio

61.3
59.5
59.0
57.0
55.9
55.9
54.3

3.30
1.80
1.20
0.80
0.50
0.50
0.20

TOPPI, HELSINKI, 10.11.2014
1 Jarl-Eric Nylund - Jussi Haapakangas 57.1
2 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
54.7
3 Osmo Parviainen - Johan Lindén
54.1
4 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
54.0
5 Jussi Tamminen - Jari Bäckström
53.7
6 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 53.0
6 Juha Arponen - Jarmo Rytkönen
53.0
6 Yrjö-M Lehtonen - Jorma Häll
53.0

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40
0.10
0.10
0.10
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50

KOUVOLA, 14.-15.11.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
2 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
3 Janne Ekholm - Kari Koivula
4 Pia Petäjä - Kari Koivisto

76
41
32
9

1.60
1.00
0.70
0.40

MP-PARIKILPAILU, 29 paria
1 Tatu Heikkinen - Osmo Parviainen
2 Seppo Hasu - Helena Hasu
3 Mari Ahokas - Tapani Paakko
4 Jorma Rajala - Erkki Mäkelä
5 Merja Poikela - Olavi Lounevaara
6 Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen
7 Mikko Kekki - Erkki Mäntynen
8 Outi Rahi - Teodor Velkov
12 Pia Petäjä - Kari Koivisto
13 Tero Koivu - Antti Aimala
14 Timo Mäkelä - Veijo Nikkanen
15 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund

61.3
56.8
56.2
56.2
54.7
53.8
53.7
53.6
51.4
51.3
50.6
50.3

2.70
1.40
0.90
0.60
0.40
1.40
0.20
0.90
0.10
0.60
0.40
0.30

RALLYSARJAN LOPPUTILANNE
Pelikerrat
1 Marko Ketola
7
2 Osmo Parviainen 4
3 Lasse Utter
6
4 Veijo Nikkanen
5
5 Teodor Velkov
5
6 Tatu Heikkinen
3
7 Sami Mäki
4
8 Kari Koivisto
5
9 Jonna Kaminen 5
10 Pirjo Juuri-Oja
5
10 Erkki Juuri-Oja
5
12 Mikko Koli
3
13 Timo Mäkelä
3
14 Kari Patana
4
15 Oskari Koivu
5
16 Heikki Lehtinen 5
17 Outi Rahi
3
18 Teija Tuomi
3
18 Vilma Noponen 3
20 Mika Laitinen
2

Yhteensä
380
360
321
292
250
240
236
229
208
189
189
185
160
154
152
147
145
141
141
140

SAVUTON, HELSINKI, 18.11.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, paria
1 Christer Björkman - Eero Salmenkivi
2 Tuomo Toikka - Svante Degerth
3 Harry v Haartman - Sue Bäckström
4 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen

67.1
46.2
38.5
24.2

SM-PARI, JUNIORIT, 22.11.2014
8 paria
1 Vesa Fagerlund - Antti Aimala
2 Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto

65.2 1.00
54.4 0.50

1.60
1.00
0.70
0.40

SM-JOUKKUE, SENIORIT, 22.11.2014
9 joukkuetta
1 Joakim Fabritius - Jukka Pesonen
103 2.40
Mikko Nieminen - Ranan Rimon
2 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
101 1.40
Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori
3 Alpo Järvinen - Pekka Uskali
97 0.80
Seppo Laine - Kaj Sundsten
SM-JOUKKUE, JUNIORIT, 23.11.2014
4 joukkuetta
1 Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto
Väinö Törnroos - Erik Hansson
2 Alma Koivu - Karoliina Kanniainen
Antti Aimala - Vesa Fagerlund
3 Ilona Vänni - Karri Kauppila
Maria Mylläri - Oskari Koivu

84

1.00

80

0.50

61

0.10

TAMMERLIIGA 2014
1 AKAAN KIRISTYS
237
Juuso Fagerlund, Timo Halttunen, Kari Noponen,
Vesa Fagerlund, Alma Koivu, Juha Toivanen
2 NO NAME
218
Pasi Suominen, Mika Kiiskinen, Vesa Paasivirta,
Harri Huotari
3 CANADA XVII
204
Veijo Nikkanen, Mika Sandström, Mikko Koli,
Markku Kiander
OULU, 28.-30.11.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Timo Jalopaasi - Timo Tero
2 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
3 Lasse Utter - Seppo Sauvola

314 1.20
292 0.70
142 0.40

MP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Lasse Utter - Seppo Sauvola
1 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
3 Kari Patana - Oskari Koivu

59.5 1.10
59.5 1.10
57.0 0.50

MP-JOUKKUEKILPAILU, 5 joukkuetta
1 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
Timo Jalopaasi - Timo Tero
2 Lasse Utter - Seppo Sauvola
Kari Patana - Oskari Koivu
AV, HELSINKI, 30.11.2014
RISTIMERKKIKILPAILU, 10 paria
1 Hillevi Vuori - Leila Horelli
2 Peter Oljemark - Folke Lindberg
3 Ulla Sarajärvi - Sirpa Lindroos
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75

1.10

70

0.60

67.1 1.00
54.6 0.50
52.8 0.30

HELMIKUU

TAMMIKUU
2.-6. Turun Loppiaiskilpailut
Pe, ma, ti Kans. palvelutalo.
La, su hotelli Linnasmäki
Pe MP-pari 		
klo 18.00
La MP-pari (Rally I) klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 11.00
Ma MP-mixed
klo 18.00
Ma MP-pari		
klo 18.15
Ti MP-joukkue
klo 10.00
ks. ilmoitus s. 26

5. BABS ry, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
To MP-joukkue
Runeberg Cup
klo 18.00

9.-10. Kuopio
Pe MP-IMP-pari
La MP-pari		

14.-15. Kokkolan Bk
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00

klo 18.00
klo 11.00

7. SM-joukkue, piirimestaruus
10. Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Ti MP-mixed
klo 18.00

15. H.K.Y:n Bk
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
To MP-IMP-pari
klo 18.00

14.-15. Lahden Bk
La MP-pari		
Su MP-IMP-pari

17.-18. MP-kilpailunjohtajien
seminaari
24.-25. Seniorit SM-pari
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
alkaen la		
klo 11.00

20.-22. Jyväskylän Bk
Hotelli Alba
Pe Warm-up
klo 18.00
La MP-pari GS1
klo 10.00
Su MP-IMP-swiss klo 10.00
ks. ilmoitus s. 27

24.-25. Juniorit SM-joukkue
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
alkaen la		
klo 11.00

25. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Ke MP-IMP-pari klo 18.00

31. Keski-Uudenmaan Bridge
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
MP-pari		
klo 11.00

27.-28.-1.3. Pieksämäen Bk
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari 		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
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klo 11.00
klo 10.00
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KILPAILUKALENTERI
MAALISKUU

7.-8. SM-joukkue, semifinaalit
14.-15. Simultaani MP-kilpailut
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari
klo 10.00
21. Seinäjoen Bk
Pohjanmaan barometri
La MP-pari		
klo 11.00
27.-29. H6, Turku
Kansallinen palvelutalo
Pe MP-IMP-pari
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-BAMjoukkue klo 10.00

HUHTIKUU
2.-6. Vaasan pääsiäisbridge
To, Su, Ma Bridge Center
Pe, La AV, Formansgatan 14
To MP-pari		
klo 19.00
Pe MP-IMP-pari
klo 11.00
La MP-pari GS2
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 11.00
Ma MP-pari		
klo 10.00
11. Bridge Areenan talkoot
La MP-pari		
klo 17.00
15. Kouvolan Bk
Ke MP-IMP-pari

klo 17.45

18.-19. SM-joukkue, finaali
25.-26. Baltic Cup
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki

