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Päätoimittajan kynästä
Huhtikuun lopussa Suomen Bridgeliitto
isännöi kansainvälistä arvokilpailua,
kun Baltic Cup järjestetään Helsingissä
Bridge Areenalla. Kilpailu pelataan
kolmessa eri sarjassa; avoin ja junioreiden
joukkuekilpailu sekä naisten parikilpailu.
Suomessa avointa sarjaa edustavat viime
vuoden Suomen Cup -kilpailun finalistit.
Joukkuekilpailuissa on mukana edustus
kuudesta eri maasta; Latvia, Liettua,
Ruotsi, Suomi, Valkovenäjä ja Viro.
Naisten parikilpailuun kaikki naispelaajat
ovat tervetulleita. Kilpailumaksun
suuruus ei ainakaan pitäisi olla kynnys
lähteä mukaan. Viisi euroa pelaajaa
kohden kirpaisee kukkaroa huomattavasti
vähemmän kuin esimerkiksi kesäkuussa
pelattava naisten EM-parikilpailu, jossa
osallistumisesta saa pulittaa 200€ per
pelaaja. Baltic Cupin aikataulu ja lisätiedot
löytyvät Bilbosta.
Perinteistä pääsiäisbridgeä ei aikaisempien vuosien tapaan pelatakaan enää

Jyväskylässä, vaan nyt tämä tapahtuma
järjestetäänkin ensimmäistä kertaa
Vaasassa. Kilpailut pelataan kahdessa eri
paikassa. Päätapahtuma, Grand Slamin
toinen osakilpailu lauantaina, sekä
IMP-parikilpailu perjantaina pelataan
keskellä kaupunkia AV:n tiloissa. Muut
kilpailut, torstaina WarmUp, sunnuntaina
joukkuekilpailu ja maanantaina parikilpailu, pidetään vaasalaisten bridgenpelaajien omissa tiloissa Bridge Centerissä.
Kilpailukutsu löytyy Vasa Bk:n kotisivuilta
www.vasabk.fi
Kansikuva esittää taulua, jonka näin
Tel Avivin bridgefestivaalin yhteydessä
pidetyssä näyttelyssä. Ei mitään oman
olohuoneen seinälle, mutta jos valokuvat
vastaavista tauluista kiinnostaa, niin
päätoimittajan arkistoista löytyy!

KOKOUSKUTSU
Suomen Bridgeliitto ry:n kevätkokous pidetään Bridge Areenalla
Hiomotie 10, 00380 Helsinki
11.4.2015 alkaen klo 10.30
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
Bridge Areenalla 1.3.2015
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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: ♠ Q4 ♥ 875 ♦ AQ42 ♣ AJ63.
Olet etelä, jakajana avausvuorolla, kaikki
vaarassa. Mitä tarjoat?
Yksi risti. Kätesi on tasainen, mutta sinulta puuttuu kaksi arvopistettä yhden
sangin avauksesta. Ruutuväri on kyllä
laadullisesti parempi kuin risti, mutta kahdesta neljän kortin väristä avataan aina
alemmalla. Partnerisi tarjoaa yhden hertan
ja kumpikin vastustaja passaa. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Yksi sangi. Toisen värisi kertominen kahdella ruudulla olisi paha virhe. Kun avaaja
tarjoaa uutta väriä kahden tasolla toisella
vuorollaan, lupaa hän vähintään viisi korttia avausvärissä. Kaksi ruutua olisi myös
reversetarjous, joka lupaisi vähintään 17
pisteen käden. Kun avaaja tarjoaa toisella vuorollaan sangia, hän lupaa tasaisen
jakautuman. Alimmalla tasolla tarjottuna
sangitarjous lupaa minimiavausvoiman,
noin 12-14 arvopistettä. Tässä tilanteessa
kaksi väriä on tarjoamatta, mutta sangitarjous ei lupaa pitoja näissä väreissä. Vasta
kun kolme väriä on tarjottu ja yksi on tarjoamaton, sangitarjous lupaa pidon tarjoamattomassa neljännessä värissä. Mutta
muutetaanpa ylävärikombinaatioitasi hieman: ♠ 54 ♥ Q75 ♦ AQ42 ♣ AJ63. Avaat
siis yhdellä ristillä, mutta yhteen herttaan
tarjoat mieluummin kaksi herttaa kuin
yhden sangin. Kolmella kortilla korotta-
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minen on viisaampi valinta kuin sangitarjous, jos avaajan kädessä on kaksi pientä
korttia jossain tarjoamattomassa maassa.
Nyt kuitenkin pohjoinen korottaa yhden
sangin kolmeen, joka myös päättää sarjan.
Tarjoussarja oli siis:
Länsi

Pohjoinen

Itä

				
pass
1♥
pass
pass
3NT
pass
pass

Etelä

1♣
1NT
pass

Länsi aloittaa patasotamiehellä.
		
		
		
		

♠ AK
♥ AQ63		
♦ KJ103
♣ 754
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ Q4
♥ 875
♦ AQ42
♣ AJ63

Pöytään ilmestyy mukavasti 17 arvopistettä. Kun sinullakin on 13, pitäisi yhteisen
30 riittää kotipeliin. Partneri ei varmasti
olisi tyytyväinen, jos tämä kolmesanginen
päätyisi pietiin. Montako pikatikkiä voit
laskea?
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Kahdeksan. Padassa on harmittavasti
päällekkäisarvoja. Kolme suurinta patakorttia antaa vain kaksi tikkiä. Yksi tikki
pitäisi pystyä siis kasvattamaan kotipeliä
varten. Padasta saat kaksi tikkiä ja ruudusta neljä, eikä näissä väreissä ole mitään
lisätikkipotentiaalia. Mutta hertassa ja ristissä on molemmissa vain yksi pikatikki,
ässä, mutta mahdollisuuksia lisätikkien
kasvattamiseen. Puolustus on kuitenkin
löytänyt lähdössä heikon kohtasi. Patalähdön jälkeen sinulla on enää yksi pito
värissä, joten voit päästää puolustuksen
vain yhden kerran kiinni. Katsotaan ensin
herttaväriä. Mikä on paras mahdollisuus
toisen herttatikin saamiseen?
Maski. Pelaat kädestä pienen hertan ja
pelaat rouvan, jos länsi tunnustaa pienellä.
Kuten aina maskitilanteessa, onnistumisprosenttisi on tasan 50. Ristissä sinulla
on myös mahdollisuus kasvattaa puuttuva
kotipelitikki. Miten puolustajien ristin pitää olla jakautunut, jotta saisit tikin ristisotamiehellä?
Idällä molemmat ristikuvat. Aloitat
ristinpeluun pöydästä kohti kättä. Jos itä
pelaa pienen, pelaat sotamiehen ja saat
kaksi ristitikkiä, jos idällä on sekä ristikuningas että -rouva. Jos itä pelaisi kuvan
ensimmäiseen ristikierrokseen, voitat tikin
ässällä, menet ruudulla pöytään ja pelaat
ristiä kohti sotamiestä. Todennäköisyys
sille, että idällä on molemmat ristikuvat
on vain 25%. On myös muita mahdollisuuksia saada tikki ristisotamiehellä (lännellä KQ-dubbelton tai kuvasingelton),
mutta unohdetaan nämä jakautumat vieläkin epätodennäköisempinä. Pelinviejällä on siis kaksi mahdollisuutta kasvattaa
itselleen yhdeksäs tikki. Kumpaa mahdollisuutta hän kokeilee ensin, herttaa vai
ristiä?

Ristiä. Tuntuu oudolta, eikö vain? Miksi
yrittää ensin huonompaa mahdollisuutta,
joka onnistuu vain kerran neljästä? Tähän
on kuitenkin hyvät perusteet. Jos päätät
kokeilla ensin parempaa mahdollisuuttasi
ja maskaat herttaa, peli päätyy auttamatta
pietiin, jos maski epäonnistuu. Puolustus
puhkaisee patavärin etkä saa enää toista
mahdollisuutta ristin kanssa. Mutta jos
ensin pelaat ristiä sotamiehelle ja länsi valitettavasti voittaa sotamiehen kuvallaan,
saat vielä toisen kotipelimahdollisuuden
herttamaskin avulla. Jos pelinviejällä on
kaksi kotipelimahdollisuutta, hänen pitää
käyttää ensin se, mikä epäonnistuessaan
jättää oven auki toiseen, ehkä onnistuvaan
mahdollisuuteen. Koko jako:
		
♠ AK
		
♥ AQ63		
		
♦ KJ103
		
♣ 754
♠ J10932		
♠ 8765
N
♥ J92		 W E ♥ K104
S
♦ 98		
♦ 765
♣ 1092		
♣ KQ8
		
♠ Q4
		
♥ 875
		
♦ AQ42
		
♣ AJ63
Oletetaan, että ristivärisi olisi hieman
heikompi, esim. A1063. Tällöin sinulla ei
olisi mahdollista kasvattaa itsellesi ristitikkiä ennenkuin pataväri on auki. Herttavärisi olisi ainoa mahdollisuutesi lisätikkiin.
Mikä olisi oikea herttavärin käsittely?
Aloita ensin pöydästä pienellä hertalla
ja ota vasta myöhemmin maski rouvalla. Näin saat pienen lisämahdollisuuden.
Idällä voi olla hertassa kuningas toisena,
jolloin hänellä on vastustamaton kiusaus
ottaa tikki kuninkaalla vielä kun sillä saa.
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Hänen näkökulmastaan pelinviejällä voi
olla herttasotamies ja kun hän saa tällä tikin, pudottaa hän seuraavaksi idän kuninkaan ässällä.
Muutetaankin siis idän kortteja hieman
ja annetaan hänelle vain kuningasdubbelton herttaa.
		
♠ AK
		
♥ AQ63		
		
♦ KJ103
		
♣ 754
			
♠ 8765
			 N
♥ K4
W
E
			
♦ 8765
S
			
♣ KQ8
		
Pelinviejä voittaa patalähdön pöytään ja
jatkaa sieltä toiseen tikkiin pienellä hertalla. Minkä kortin itä pelaa tähän tikkiin?
Nelosen. Kuulen vastaväitteitä. Entäpä
jos etelällä on sotamies ja hän voittaa tällä tikin? Seuraavaksi hän pudottaa ässällä
kuninkaan ja rouvakin on vahva. Mutta
montako herttatikkiä pelinviejä saa tässä
tapauksessa? Kolme. Aivan samat kolme
tikkiä, jotka hän saisi, jos voitamme kuninkaalla ensimmäisen herttakierroksen.
Mutta jos pelinviejällä ei ole herttasotamiestä, partneri voittaa ensimmäisen herttakierroksen, pelinviejä maskaa myöhemmin herttaa rouvalla ja joutuu tyytymään
yhteen herttatikkiin. Vain jos etelällä on
sotamies neljäntenä hertassa, pitäisi kuninkaalla ottaa heti tikki, koska muuten
pelinviejä saisi kaikki neljä herttatikkiä.
Mutta tarjoussarjan perusteella etelällä ei
ole neljää herttakorttia koska hän ei tukenut herttaa toisella tarjousvuorollaan.
		
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ A108543 ♥ Q3 ♦ A5 ♣ J109
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Kaikki vaarassa, etelä avaa jakajana yhdellä hertalla, länsi passaa ja pohjoinen
tarjoaa yhden padan. Mitä tarjoat?
Pass. Sinulla on kyllä kuusi korttia pataa, mutta kahden padan välitarjous on
liian vaarallista leikkiä. Partnerilla saattaa
olla aivan tyhjä käsi ja vastustajat ovat
kertoneet, ettei pataväri istu heillä tasan.
Jos vastustajat myöhemmin ovat jäämässä
yhteen sangiin tai kahteen herttaan, voit
harkita kahden padan kilpailevaa tarjousta. Passaat siis, etelä tarjoaa kaksi herttaa
ja pohjoinen korottaa neljään herttaan, johon kaikki passaavat.
Länsi

Pohjoinen

Itä

				
pass
1♠
pass
pass
4♥
pass
pass

Etelä

1♥
2♥
pass

Partneri aloittaa patakuutosella.
		
♠ KJ92
		
♥ 106		
		
♦ KJ102
		
♣ A43
			
♠ A108543
			 N
♥ Q3
			 W E ♦ A5
S
			
♣ J109
Minkälaisen käden etelä on luvannut
tarjoussarjassa?
Minimiavauskäden voiman ja kuusi
korttia herttaa. Pelinviejä määrää lähtöön pöydästä kakkosen. Minkä kortin pelaat ensimmäisen tikkiin?
Ässän. Näet kymmenen korttia pataa
pöydässä ja kädessäsi, joten partnerin lähtökortti voi hyvinkin olla singelton. Pe-
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linviejä tunnustaa rouvalla ensimmäiseen
tikkiin. Mitä pelinviejällä on padassa?
Entä partnerilla?
Pelinviejällä Q7-dubbelton. Partnerilla singeltonkuutonen. Ethän vain antanut
pelinviejän hämätä itseäsi kun hän tunnusti rouvalla ässäsi alle? Etelän pelaama rouva ei voi olla singelton. Siinä tapauksessa
partnerin olisi lähtenyt 76-dubbeltonista
pienellä ja tämähän ei ole mahdollista.
Tiedät siis, että voit antaa patavarkauden
partnerille. Minkä kortin pelaat toiseen
tikkiin?
Patakympin. Tilanne on tyypillinen Lavinthal-merkinannon antamiseen. Kun pelaaja antaa varkautta partnerilleen, voi hän
samalla pyytää mitä väriä partnerin tulee
jatkaa seuraavaan tikkiin. Tässä tilanteessa kaksi väriä on poissuljettu. Toinen on
se väri, jossa varkaus annetaan ja toinen
on valttiväri. Jäljelle jää siis kaksi väriä.
Jos varkauden antaja kääntää korkean kortin varkausvärissä, pyytää hän varkauden
saajaa jatkamaan korkeampaa kahdesta
jäljellä olevasta väristä. Vastaavasti varkauden antaminen pienellä kortilla pyytää
palautusta alemmassa värissä. Aktuellissa
tilanteessa poissuljettuja värejä ovat pata,
väri jossa varkaus annetaan sekä valttiväri
hertta. Itä voi siis pyytää partneriaan jatkamaan joko ruutua tai ristiä kolmanteen
tikkiin. Tietenkin pyydämme ruutujatkoa,
koska tässä värissä meillä on ässä ja siksi
oikea kortti toiseen tikkiin on patakymppi. Jos haluaisimme lännen kääntävän
ristiä kolmanteen tikkiin, pelaisimme toiseen tikkiin patakolmosen. Jos taas meille
olisi yhdentekevää, kumpaa alaväriä länsi
jatkaa, pelaisimme jonkin keskimmäisistä padoistamme. Odotetusti pelinviejä tunnustaa toiseen tikkiin seiskalla ja
partneri varastaa kakkosella. Hän jatkaa

seuraavaksi ruutukahdeksikolla ja pelinviejä määrää pöydästä kuninkaan. Tätä ei
tietenkään ole syytä laistaa ja voitat tikin
ässällä. Mitä jatkat seuraavaan tikkiin?
Pataa. Nyt ei ole enää merkitystä minkä
kokoisella. Paras pietitoive on kasvattaa
yksi valttitikki puolustukselle ”uppercutin” avulla. Koko jako:
		
♠ KJ92
		
♥ 106		
		
♦ KJ109
		
♣ A43
♠ 6		
♠ A108543
♥ J72		 W N E ♥ Q3
♦ 8762		
♦ A5
S
♣ Q8752		
♣ J109
		
♠ Q7
		
♥ AK9854
		
♦ Q43
		
♣ K6
Puolustus on saanut kolme ensimmäistä tikkiä ja nyt on yhdentekevää, minkä
kokoisella valtilla pelinviejä varastaa patakääntösi. Jos hän ei varasta ässällä tai
kuninkaalla, saa länsi heti varkaustikin.
Jos taas etelä varastaa korkealla valtilla,
kasvaa puolustukselle yksi valttitikki.
Eihän ruutukääntö neljänteen tikkiin
houkuttanut liikaa? Partnerillahan voisi
olla ruuturouva ja pelinviejällä pikkudubbelton, jolloin ruutukääntö toisi puolustukselle neljä ensimmäistä tikkiä. Mutta
jos lännellä olisi rouva neljäntenä tai viidentenä ruudussa, ei hän kääntäisi kahdeksikkoa, vaan pienemmän ruudun.
Tällä kertaa pohjoisen piti tarjota sangitäyspeli neljän hertan sijasta. Vaikka itä
keksisi puolustuksen parhaan lähdön, ristin, saa pelinviejä sitoumuksen kotiin kun
laistaa kierroksen ristiä ja kasvattaa ensin
herttavärinsä vahvaksi.
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Tarjouspaneeli 2/15
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 1.5.2015 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, parik.
♠A3 ♥ 7 4 ♦ 9 8 2 ♣ K Q 9 8 4 2
Länsi Pohjoinen
			
1♥
pass
pass
2♥

Itä
pass
1♠
pass

Etelä
pass
2♣
?

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

Etelä
1♦
?

3 Jakaja Etelä, kaikki vaarassa, IMP.
♠ A ♥ A 5 ♦ A K 10 9 7 4 2 ♣ J 8 3
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass
pass
3♥
pass
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4. Jakaja Itä, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A 8 6 3 ♥ 5 4 ♦ A K J 8 ♣ 10 7 5
Länsi Pohjoinen
			
pass
DBL

Itä
1♠
pass

Etelä
pass
?

5. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, IMP
♠ A K ♥ A 10 8 3 ♦ J ♣ A 9 7 6 4 3
Länsi Pohjoinen
			

Itä
3♠

Etelä
?

6. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, IMP.
♠AQ3♥5♦87642♣Q532
Länsi
3♥

Etelä
1♦
3♦
?
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Pohjoinen
DBL

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).
Tällä kertaa hallitsevat mestarit Vassili Levenko ja Sven Sester kohtaavat Jukka
Pesosen ja Sakari Stubbin. Haastajat ovat olleet viime aikoina aivan huippukunnossa, viimeisimpinä meriitteinä voitot niin avoimessa kuin senioreiden SMparikilpailussa. Mestareiden systeemi on esitelty numerossa 4/2014.
BRIDGELEHTI 1/15
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Haastajien systeemi
Avaus Selitys				

Jatkotarjoaminen

1♣/1♦
1♥/♠
1NT
2♣
2♦

11-20 ap, 3+ korttia.		
11-20 ap, 5+ korttia.		
2NT Limit tai 16+ ap.
16-19 ap, tasainen.
Efos, 2♦/2♥/2♠ pysäytys.
Vaatimus 2NT:iin saakka.
Efos-vastaukset.
7-11 ap, 6 kortin yläväri tai 2♥/2♠ pysäytys, 2NT kysyy väriä
20+ ap, 4441 jakautuma.
ja voimaa, 3♦ kysyy väriä.
2♥
7-11 ap, 5-5(6) jakautuma, 2♠ kysyy jakoa, 2NT täyspeliei pataväriä.			
inviitti hertassa.
2♠
7-11 ap, 5-5(6)  jakautuma, 2NT kysyy jakoa.
pata ja toinen väri.
2NT 20-21 ap, tasainen.		
Baron, Flint.
						
Konventiot:				
Puolustustarjoaminen:
Negatiivinen kahdennus 2♠ (3♠)
Michaels Cue, Unusual NT
saakka					
Sangipuolustus DONT
Lyhyen värin Trial
Roman Keycard Blackwood
Cue, Splinter

Jukka Pesonen

Sakari Stubb

10
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1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, PARIKILPAILU
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AKQ74
KQ10
KQ974

Sven

Vassili
1♥
1♠
2♥
3♣
3♦1
2
4♣
4♠3
6♣
pass
1) Neljäs väri.
2) RKCB.
3) 2/5, ei ♣Q

♠
♥
♦
♣

ITÄ
63
AK8632
62
AJ2

Jukka Sakari
		 1♥
1♠		 2♥
3♣		 3♦1
5NT		 pass
1) Neljäs väri.

Mestarit aloittavat kilpailun hyvin
löytämällä parhaan slammin. Herttaavaus oli rajoitettu, 11-15 ap, yksi pata
kierroksen vaatimus ja kaksi herttaa
kertoi kuuden kortin värin. Kolme ristiä oli luonnollinen täyspelivaatimus,
johon Vassili joutui tarjoamaan keinotekoisen neljännen värin kolme ruutua.

Mestareiden systeemissä neljä alaväriä on sovittu ässäkyselyksi, myös näköjään silloin, kun yhteistä alaväriä ei
ole vielä sovittu valtiksi, tai sitten kolme ruutua lupasi jonkinlaista ristisopivuutta. Yleensä ässäkysely ei ole hyvä
valinta, jos kädessä on renonssi, mutta
tällä kertaa länsi tietää, että idällä ei
ole ruutuässää, koska tällöin hän olisi
tarjonnut 3NT kolmen ruudun sijasta.
Kun Vassili lupasi kaksi avainkorttia
ilman valttirouvaa, oli Svenillä helppo
työ päättää sarja kuuteen ristiin. Jos
idän vastaus olisi kertonut vain yhden
ässän, olisi Sven joutunut arvaamaan
onko partnerilla Jx KQxxxx Jx AJx,
jolloin kuusi ristiä on hyvä sitoumus,
vai Jx AKQxxx Jx Jxx, jolloin pitäisi
pysähtyä neljään sangiin.
Haastajien sarjan alku on sama kolmeen ruutuun saakka. Tällä kertaa Jukan olisi kannattanut tehdä vielä yksi
luonnollinen kuvaava tarjous neljällä
ristillä. Sakari olisi korottanut tämän
viiteen, minkä Jukka olisi luultavasti
nostanut kuuteen. Nyt kun Jukka teki
vahvan slammi-inviitin viidellä sangilla, päättyi sarja tähän kun Sakarilla ei
ollut mitään lisättävää minimiavaukseensa.

PISTEET					
6♣
10				
5NT
7				
4♠/6NTw 6				
5♣
5				
5♠
4				
6NTe
3
6♠
2
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JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
7		
10
7

11

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

LÄNSI
9742
1062
K109743

♠
♥
♦
♣

ITÄ
A97
A8
AK874
AQJ

Sven
Vassili
Jukka Sakari
1
		 1♣
		 2♣1
2
3
1♦
1♠
2♦2		 2NT3
4
2♣ 		 3NT
3♣4		 3♦
pass			
3♥		 3NT
			
pass			
			
1) 16+ ap.		
1) TPV.
2) 0-7 ap.		
2) Rele.
3) 3+korttia, KV.
3) 22-24 ap.
4) 5-7 ap, 5+korttia. 4) Baron.

Mestareiden sarja alkoi vahvalla
ristiavauksella ja negatiivisella ruutuvastauksella, 0-7 ap. Yksi pata oli
kierroksen vaatimus ja lupasi vähintään kolmen kortin värin. Svenin kaksi
ristiä oli positiivinen tarjous, luvaten
vähintään viisi korttia ristiä ja 5-7 ap.

Tähän Vassili hyppäsi kolmeen sangiin, mutta tämä oli tietenkin aivan
liian hätäinen valinta. Jos partnerilla
olisi kuningas kuudes ristiä ja rouva
kolmas ruutua, olisi jopa isoslammi
ristissä hyvä sitoumus. Tällä kertaa
lännellä ei ollut ruuturouvaa, mutta kuningas kuudentena ristissä merkitsee
sitä, että kuusi ristiä oli erinomainen
sitoumus. Kolmeen sangiin Svenillä ei
tietenkään ollut mitään lisättävää.
Haastajien sarja alkoi yhtä tasoa korkeammalta ja Sakari kertoi kahdella
sangilla tasaisen 22-24 ap:n käden.
Nyt ristiväri jäi kokonaan piiloon, kun
Jukan kolme ristiä oli Baron, johon
molemmat pelaajat tarjoavat neljän
kortin värinsä alhaaltapäin. Yhteistä
4-4 valttia ei löytynyt ja näin myös
haastajat pysähtyivät sangitäyspeliin.
Onko lännen käsi riittävän hyvä, jotta voisi jatkaa eteenpäin kolmen sangin jälkeen? Ainakin tällä kertaa, kun
yhteensopivuus on ihanteellinen. Jos
lännellä olisi keino invitoida slammiin ristivärillä, itä ei pysähtyisi alle
kuuden ristin. Ja toisaalta, jos idällä ei
ole ristisopivuutta, esim. AKQ AKx
AKxx xxx, on viisi ristiä hyvin usein
sangitäyspeliä parempi.

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

6
6
16
13

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

LÄNSI
7
AJ54
KQ975
A73

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AJ10962
K9
6
Q1042

Sven
Vassili
Jukka Sakari
1♦1
1♠
1♦ 		 1♠
2♦
3♠
1NT 		 2♣1
3NT
pass
3NT		 pass
1) 11-15 ap, ei 5k yv. 1) Checkback.
			

Tällä kertaa molemmat kilpailijat
ajautuivat liian korkealle tasolle. Svenin ruutuavaus lupasi 11-15 ap:n käden ilman viiden kortin ylävärejä ja
luonnolliseen patavastaukseen kaksi
ruutua kertoi vähintään viiden kortin värin. Hyppy kolmeen pataan oli
inviitti kuuden kortin värillä. Vaikka
partnerin voima on rajattu viiteentoista, hyvät välikortit tekevät idän kädestä
inviitin arvoisen. Svenin kolme sangia
on optimistinen valinta. Käsi on tosin

arvopistevoimaltaan maksimiluokkaa,
mutta singeltonpadan ja huonojen välikorttien pitäisi varoittaa liiasta etenemisvauhdista. Sangitäyspelissä korttien on istuttava todella hyvin, jos pelinviejä aikoo saada yhdeksän tikkiä.
Jukan ruutuavaus kertoi vähintään
kolmen kortin värin, mutta Sakarin yhteen pataan hänellä ei ollut hyvää tarjousta. Käsi ei ole läheskään riittävän
hyvä reversointiin kahdella hertalla
eikä keskinkertaisen viiden kortin värin uudelleen tarjoaminen tunnu myöskään hyvältä, minkä vuoksi Jukka päätyi tarjoamaan yhden sangin. Tähän
Sakari jatkoi kahdella ristillä, joka on
Checkback Stayman -tyyppinen tarjous luvaten vähintään inviittivoiman
sekä vähintään viiden kortin patavärin.
Kolme pataa näyttäisi luonnollisessa
systeemissä paremmalta valinnalta,
mutta pari pelaa tätä tarjousta täyspelivaatimuksena. Kahteen ristiin Jukka
hyppäsi suoraan kolmeen sangiin, minkä hän myöhemmin totesi liian aggressiiviseksi valinnaksi. Yhden sangin
jälkeen arvopisteitä kädessä ei voi olla
paljoa enempää, mikä puoltaisi inviitin
vastaanottamista, mutta singeltonpata
puolestaan puhuu rauhallisemman lähestymistavan puolesta.

PISTEET					
2♠
10				
3♠/1NT 7				
2♣
6				
4♠/3♣
5				
2NT
4				
3NT
2
BRIDGELEHTI 1/15

JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

2
2
18
15
13

4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP
LÄNSI
ITÄ
♠
4
♠ 1098652
♥
AKJ76
♥ 104
♦
Q93
♦ AK5
♣
AK65
♣ 84
Sven
Vassili
  1♣1
1♠2
   2♥
2♠
   3♣
3NT
pass
1) 16+ ap.
2) 8+ ap, 5+ korttia.

Jukka Sakari
   1♥
1♠
   2♣
2♥
   4♥
pass   

Mestarit alottivat jälleen vahvalla yhdellä ristillä ja kun Vassili päätti arvostaa käden kahdeksan arvopisteen vahvuiseksi, oli parilla täyspelivaatimus
päällä. Sven kertoi viisi korttia herttaa,
Vassili kuusi korttia pataa ja Sven neljä
korttia ristiä. Hieman huonommalla
ruutupidolla Vassili olisi voinut harkita kolmea herttaa, mutta kun käden
kaikki voima oli ruudussa, oli kolme
sangia kuvaavampi valinta.
Haastajien sarjan alku oli luonnolli-

nen. Huolimatta 17 arvopisteestä lännen pitää tyytyä kahteen ristiin toisella vuorollaan. Käsi ei ole läheskään
riittävän pelivahva kolmen ristin hyppyyn. Sakarilla oli valittavana kaksi
vaihtoehtoa heikon kätensä kuvaamiseen: joko kuuden kortin padan kertova kaksi pataa tai, aktuelli valinta,
heikko preferenssi kahteen herttaan.
Jos hän olisi valinnut kaksi pataa, länsi
voisi vakavasti harkita passia vahvasta
kädestään huolimatta. Jos partnerilla
on kuuden arvopisteen käsi keskinkertaisella patavärillä, on kaksi pataa
luultavasti viimeinen kotipeli. Tällä
kertaa Jukka tarjosi kahteen herttaan
suoraan neljä herttaa, mutta tämä on
mielestäni hyvin arveluttava valinta.
Nyt kun partnerin kaikki voima on
ruudussa, pari päätyi hyvään loppusitoumukseen, mutta jos Sakarilla olisi
ollut esim. KJxx xx Kxxx xxx, herttatäyspelissä olisi kysymys vain pietien
lukumäärästä. Ehkä kahden sangin
inviitti pitää parhaiten ovet auki mahdollisen oikean täyspelin löytymiseen.
Kahteen sangiin Sakari olisi joutunut
valitsemaan passaamisen ja kolmen
sangin korotuksen välillä.

PISTEET					
3NT
10				
4♥
9				
2NT
7				
3♥/3♠
6				
4♠
4				

14
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JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
9
28
24

5. JAKAJA POHJOINEN, NS
VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
AJ
♠ 1097
♥
A98
♥ 3
♦
J7654
♦ KQ1083
♣
KJ8
♣ AQ109

Sven

Vassili
Jukka Sakari
1♦1
		 1♦
2
3
2♦
3♥
3♦1
5♦
4
4
3♠
4♣
pass			
4♦5
5♣6
			
6♦
pass
1) 11-15 ap, ei 5k yv. 1) 13-15 ap,
2) TPV, 5+ korttia. väh. 5 ruutua.
3) Splinter.
4) Kontrolli.
5) RKCB.		
6) 2/5, ♦Q.

Jako, jossa lähtökortin valinnalla on
suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Kolmessa sangissa länsi saa patalähdöllä vähintään yhden ylitikin kun
taas herttalähdön jälkeen pelinviejän
pitää toivoa samaan käteen kolmen
kortin herttaa ja ruutuässää. Ruutu-

slammia vastaan taas herttalähdöllä
pelinviejällä ei ole vaikeuksia kun hän
sakaa myöhemmin patamenevänsä
ristille. Patalähdöllä pelinviejän pitää
toivoa samalle puolustajalle neljän
kortin ristiä ja kolmen kortin valttia,
tai jommalle kummalle singeltonpataa
ja valttiässää.
Vassilin ruutuavaukseen Sven lupasi
avauskäden voiman ja viiden kortin
ruudun. Splinterhyppyä kolmeen herttaan seurasi kaksi kontrollitarjousta ja
RKCB. Kun yksi avainkortti puuttui,
Sven tyytyi pikkuslammiin.
Sakarin ruutuavaus lupasi vähintään
kolmen kortin värin ja Jukan hyppy
kolmeen kertoi 13-15 ap ja vähintään
viiden kortin ruutuvärin. Tarjous kielsi
samalla neljän kortin ylävärit. Sakarilla on aivan minimivoimainen avauskäsi, mutta silti suora hyppy viiteen
ruutuun tuntuu hätäiseltä valinnalta.
Tämäntyyppisissä sarjoissa lyhyen
värin näyttäminen olisi hyvin tärkeää.
Jos lännellä olisi AJ 982 AJ654 KJ8
ja partneri kertoisi lyhyen hertan, pari
löytäisi helposti hyvän kuusi ruutua,
joka tosin olisi toivoton pietipeli, jos
idällä olisi 1097 3 KQ10832 AQ10.

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

5
10
33
34
15

6. JAKAJA ITÄ, EW VAARASSA,
PARIKILPAILU.
LÄNSI
ITÄ
♠
K7
♠ Q5
♥
KQ1064
♥ J8
♦
K106
♦ AQJ753
♣
K85
♣ J64
Sven

Vassili
Jukka Sakari
pass			 1♦
1♥
2♦
1♥		 2♦
pass			
3♣		 3♦
			
3NT		 pass

Vassili teki hyvän valinnan passatessaan idän korteilla avausvuorollaan.
Kädessä on kyllä 11 arvopistettä ja
kuuden kortin väri, mutta arvot ruutuvärin ulkopuolella ovat olemattomat.
Jos systeemi sallisi, heikkoon kahteen
ruutuun käsi olisi sopiva, mutta mestareiden kaksi ruutua lupaa heikon kakkosen toisessa ylävärissä. Sven avasi
yhdellä hertalla, 11-15 ap ja vähintään
viisi korttia. Kun Vassili kertoi n, 10
pisteen käden ja ruutuvärin, ei Sven
tietenkään jatkanut enää tarjouksia ja
mestarit päätyivät turvallisesti kahden tasolle. Svenillä on kyllä 14 ap:tä,

mutta ässättömällä kädellä jatkaminen
johtaa useimmiten pietitasolle. Vain
jos parterilla on AQxxxx ruutua ja yksi
sivuässä, voisi kolmessa sangissa olla
mahdollisuuksia.
Sakari ei malttanut olla avaamatta
idän kädellä ja tämän jälkeen täyspelitasoa ei voi enää välttää. Jatkossa Sakari yritti esittää niin minimiavauskättä
kuin mahdollista, mutta Jukka tietenkin hyvällä avauskädellään ei luovuttanut ennen kuin täyspeli oli saavutettu. Tällä kertaa neljässä hertassa olisi
paljon paremmat mahdollisuudet kuin
kolmessa sangissa. Mitä olisi ollut
Sakarilta kolme pataa kolmen ruudun
sijasta? Jos ”pick-a-game” -tyyppinen
tarjous, niin se voisi olla paras valinta.
Tähän Jukka voisi tarjota neljä herttaa
kohtuullisella herttavärillään ja vain
yksikertaisella patapidolla.
Näin mestarit puolustavat titteliään
menestyksekkäästi viimeisen jaon loppukirin ansiosta. Kiitokset Jukalle ja
Sakarille. Onnea kaikkien viime- ja tämänvuotisten tittelien puolustamiseen!
Ainakaan avoimessa SM-parifinaalissa
tämä tehtävä ei tule olemaan helppo!
Ensi kerralla Sven ja Vassili kohtaavat
parin Suomen PM-maajoukkueesta.

PISTEET					
2♥/2♦
10				
3♦
8				
3♥
7				
1NT
6				
4♥/4♦
4				
2NT
3
3NT/5♦ 1
16
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JAKO 6
Mestarit
10
Haastajat
1
LOPPUTILANNE
Mestarit
43
Haastajat
35

TARJOUSPANEELI
1/15
Kauko Koistinen

				

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

Pohjoinen
1♦
3♣

Tarjous Pisteet
4♣
10
5♣
8
3♠
7
3NT 4

Itä
pass
pass

Paneeli
4
3
3
0

Etelä
1♥
?

Lukijat
3
4
3
8

Eniten paneeliääniä keräsi vahva korotus
neljään ristiin. Viiden kortin valttituki ja
singelton tekevät kädestä slammi-inviitin
arvoisen, vaikka yläväriarvot ovatkin hyvin kyseenalaisia.
PEKKINEN: 4♣. Tuki on, toki ässätön
käsi. Luonnollisen heikkoja kohtia, montako ristiä partnerilla on tällä kertaa.
SAASTAMOINEN: 4♣. No-brainer
minulle. Jos viiden kortin tuki ja singeli
partnerin toisessa värissä ei kelpaa,
niin ei voi mitään. 3NT:n tarjoajat ansaitsevat saada passin ja pöytään kortit
Ax,x,AKxxx,AKxxx.
VIITASALO: 4♣. Mikäli partneri ei haluasi viiden kortin tuella korotusta, hänen
ei pitäisi tarjota näin, vaan keksiä jotain
muuta. Vaihtoehtoinen 3NT jättää helposti
slammin pakkaan.
MÄKIKANGAS: 4♣. Täyspelivaatimus
on päällä ja minulla on kuva viides tukea,
singeli ja kontrolli sivussa eli partnerin
tukeminen on paikallaan.
NIEMI: 5♣. Partneri mainostaa täyspelivoimaa (18+ ap) ja ristiväriä. Vaihtoehtona on lähinnä 3NT, mutta siinä
saattaa tulla ikävä pikatikkipula. Slam-

mihaluja minulla ei tässä vaiheessa ole.
Partneri varmasti osaa jatkaa, jos hänellä
on viisi avainkorttia kädessään. 3♠ voi
myös toimia, mutta joskus partneri kuvittelee sen jälkeen minulle turhan vahvan
käden.
PATANA: 5♣. Kortteja QJx K KQJxx
AKxxx vastaan tässä on kansipieti.
Toisaalta AQx - Axxxx AKJxx on jo lähellä
7♣:ä. 3♠ ei ihmeemmin auta selvittämään
oikeaa peliä. 5♣ näyttää parhaalta. 4♣
olisi vaatimus, mutta siihen haluaisin
vähän paremmat.
FAGERLUND: 5♣. Ruutulyhyys ja viiden kortin ristituki viittaavat siihen, että
valttipeli olisi parempi. 3NT voi joskus
olla parempi, mutta jos menen neljännen värin kautta, jää viiden kortin ristituki varmasti näyttämättä partnerille.
Oikeanlaisella jakokädellä partnerilla on
mahdollisuus löytää nosto jopa slammiin,
joka luultavasti olisi ollut vaikea löytää,
jos olisin peittänyt hyvän ristitukeni.
Muutama panelisti hakee vielä kolmea
sangia kolmella padalla. Parikilpailulaskennalla tämä olisikin ymmärrettävää.
VALTA: 3♠. Haen parasta täyspeliä, on
se sitten 3NT tai 5♣. Ässätön käsi ei mielestäni aivan riitä 4♣:n slammi-inviittiin.
GRANSTRÖM: 3♠. En usko, että pystyn
tarjoamaan tarkasti slammia, kun se on
oikein, joten mennään linjalla, että mikäli
partnerilla ei ole pataässää, ei meillä ole
slammia. Ruutusplinter olisi kiva tehdä,
mutta ei oikein pysty paneelimetodeilla.
KARHULAHTI: 3♠. Sangi oikeaan
käteen. Mikäli partneri ei pysty sangaamaan, niin pelaan mieluummin viittä
ristiä. Yläväriarvot puhuvat sangipelin
puolesta.
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2. Jakaja Itä, NS vaarassa, parik.
♠AJ54♥7♦876♣AK764
Länsi Pohjoinen
			
pass
DBL
Tarjous Pisteet
3♣
10
3♥
8
2♠
4
2NT 2

Itä
1♠
2♥

Paneeli
5
4
1
0

Etelä
pass
?

Lukijat
8
3
2
3

Puolet panelisteista tyytyy hyvin varovaiseen ratkaisuun. Partneri on kylläkin
vain balansoimassa, mutta kolme ristiä
saattaa johtaa hyvän täyspelin missaamiseen. Itse voisin kuvitella tarjoavani kolme ristiä korteilla Jxxx x xxx AKxxx. Ja
tämä käsi on tietenkin noin puolitoista tikkiä heikompi kuin aktuellit kortit.
KARHULAHTI: 3♣. Vaikuttaa tosi tutulta tehtävältä. Tarjoan parikilpailussa
vaisuhkon kolme ristiä. Vastustaja taisi
löytää oman fittinsä.
MÄKIKANGAS: 3♣. Hyvät on.
NIEMI: 3♣. Vähän varovainen tarjous.
Idällä lienee ainakin 5-5-jakauma, joten värit istuvat kierossa. Ei siis kannata
puskea kaikista kireimpiin täyspeleihin.
PATANA: 3♣. Singelihertalla en kahdenna. Balanssikahdennuksen jälkeen
meillä ei tarvitse olla täyspeliä, joten 3♣
riittää.
PEKKINEN: 3♣. Vaikuttaa kyllä alitarjoukselta, mutta koetetaan kotipeliä. Vaihtoehto 2♠, jossa vaarana, että partneri
passaa.
Odotin enemmän kommentteja etelän
ensimmäisen passin suhteen. Onhan käsi
välitarjouksen arvoinen, olkoonkin että
epäedullisissa vyöhykkeissä kaksi ristiä
voi tulla kalliiksi, kun väri on näinkin
laiha. Vain kolmen hertan tarjoajat totesi-

18

vat, etteivät olisi joutuneet tähän tarjoustilanteeseen.
VALTA: 3♥. Olisin tarjonnut 2♣ väliin
edellisellä kierroksella, mutta nyt kysyn
pitoa kolmella hertalla.
SAASTAMOINEN: 3♥. Jos näillä korteilla ei osannut edellisellä kierroksella
tarjota 2♣, niin ei kai näitä kortteja
nytkään osaa tarjota oikein. 3♥ voisi
näyttää jotain 4-1-4-4-jakauman tapaisen käden. Tai sitten 5 kortin alaväri on
laadultaan niin huono, että sitä ei edellisellä kierroksella kehdannut tarjota.
VIITASALO: 3♥. Itse en olisi tässä tilanteessa vaan olisin välitarjonnut 2♣. Kahdennus kertoisi patapituutta ja -voimaa
sekä halua puolustaa, joten tarjoukseni
lupaa lyhyyden hertassa ja paljon kortteja.
Jos partneri tarjoaa 3NT, hän saa pelata
sitä. 2♠ ei minusta ole tarjousvaihtoehto,
koska partneri voisi ottaa sen kätenä, joka
haluaa pelata pataa huolimatta siitä, että
avaajalla on niitä viisi (esim. QJT98xx
padassa ja jotain sivussa).
GRANSTRÖM: 3♥. Kädessä näyttäisi
olevan 6 tikkiä, ehkä partnerilla on puuttuvat kolme, joten yritetään saada hänet
pelinviejäksi.
FAGERLUND: 2♠. Todella hyvät kortit passiin, joten yritän tehdä hyvät kortit
kertovan tarjouksen. En halua kahdentaa
singelihertalla, koska pelkona on, että se
jää liian usein sisään. Kolmen ristin tarjoaminen on liian vaisua ja korkeammat
tarjoukset voivat rankaista partneria balansoinnista.
Kuten Pekka ja Markku toteaavat, tässä
tarjouksessa on suuri vaara, että partneri
ottaa sen luonnollisena ja passaa. Onko
kaksi pataa luonnollinen, siis heikko käsi
ja pitkä hyvä pata? Tästä voidaan keskustella, mutta jos käytettävissä on tarjouksia, joita ei voi ymmärtää väärin, on
parempi valita tällainen.
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3. Jakaja Itä, NS vaarassa, parik.
♠ A J 10 2 ♥ J 10 2 ♦ K 10 7 6 3 ♣ 9
Länsi Pohjoinen
			
Tarjous Pisteet
1♦
10
Pass 8
1♠
7
DBL 6

Itä
1♣

Paneeli
4
4
1
1

Etelä
?

Lukijat
5
11
0
2

Jakautuma on oikea ilmaisukahdennukseen, mutta voimaa tähän saisi olla pinna
pari lisää. Yhden tason välitarjoukseen voima olisi sopiva, mutta ruutuvärin laadussa
ja patavärin pituudessa olisi toivomisen
varaa. Pitäisikö siis odottaa passaamalla
ja tarvittaessa tulla myöhemmin mukaan
balansoimalla? Niukka paneelienemmistö
oli tarjoamisen kannalla.
FAGERLUND: 1♦. Tämä on minusta
tyylikysymys. 1♠, kahdennus tai passi
ovat kaikki mahdollisia vaihtoehtoja hyvine ja huonoine puolineen. Päädyin 1♦,
koska kahdennukseen saisi minusta olla
vähän enemmän voimaa. 1♠ voi estää hyvin vastustajaa, mutta voi samalla viedä
väärään valttiin. Passata en halua tällä
jakaumalla.
GRANSTRÖM: 1♦. Huonot on, mutta
ainakin on apuja jos partneri innostuu
omaa väriään tarjoamaan, mielummin
aikaisemmin sisään kuin mietitään balanssia.
KARHULAHTI: 1♦. Now or never.
Tässä tehtävässä täytyy olla samalla aaltopituudella välitarjoustekniikasta.
MÄKIKANGAS: 1♦. Korjaan äskeisen
jaon virheeni ja tarjoan nyt heti roskilla
väliin. Kahdennus houkutteli, mutta johonkin ne rajat on vedettävä.
NIEMI: 1♠. Kahdennukseen käteni on
liian heikko, yhtä ruutua taas en tarjoa

väliin heikolla kädellä, koska siitä on vastustajille vain etua: VPV saa mahdollisuuden kertoa 4-4-ylävärit kahdennuksella.
1♠ sen sijaan varaa patavärin meille ja
vie vastustajilta tarjoustilaa. Pass on kohtuullinen vaihtoehto. Pidän kuitenkin aktiivisesta pelitavasta.
Jos päätetään tarjota väliin, niin pata on
ruutua parempi valinta kahdestakin eri
syystä. Patatarjous vie koko yhden tason
tarjoustilan pois vastustajilta. Ja varsinkin
vastustajien valttipeliä vastaan patalähtö
partnerilta on useimmiten ruutulähtöä
parempi.
PATANA: Pass. Huonolla kädellä ja
huonoilla ruuduilla ei tarvitse tarjota yhtä
ruutua. Kortit eivät ihan riitä ilmaisukahdennukseen. Ehkä myöhemmin voin vielä
tulla kahdennuksella mukaan.
PEKKINEN: Pass. En ole tottunut tarjoilemaan tällaisilla.
VALTA: Pass. Voima ei aivan riitä ilmaisukahdennuksen ja ruutuväri on liian
huono välitarjoukseen. Pääsen sarjaan
toivottavasti myöhemmin mukaan.
VIITASALO: Pass. Kädessä on väärä
sivuväripituus patavälitarjoukseen (ruutuavaukseen voisin tarjota 1♠ väliin). Käsi
on liian heikko ruutuvälitarjoukseen, joka
ei syö yhtään tilaa. Kahdennuksella voisin
kertoa jakaumani, mutta partneri kuvittelee minulle paremman käden ja helposti
ylitarjoaa, joka näissä vyöhykkeissä johtaa liian usein kahteen pietiin; jopa partnerin luonnollinen 1NT-vastaus on meille
usein liian korkea sitoumus. Vaarattomassa kahdentaisin.
SAASTAMOINEN: DBL. Käden pelivoima riittää tähän. Jos kahdennan
näillä joukkiksessa, kahdennan myös parikilpailussa.
Kuten Pekka ylempänä toteaa, parikilpailussa vaaravyöhykkeen pitäisi hillitä
kahdennushaluja.
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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
Tarjous Pisteet
2♦
10
DBL 8
2NT 7
Pass 6
3♦
5

Paneeli
3
3
2
1
1

Etelä
1♦
?

Lukijat
5
5
1
0
5

Kädessä on niin huonot 19 ap:tä, että
kaikki kahta ruutua korkeammat tarjoukset ovat mielestäni pietipeliä hakevia.
PATANA: 2♦. Mieli tekisi yrittää 3NT,
mutta se kuitenkin vaatii partnerilta aika
paljon. 3♦-tarjoukseen partnerin voi olla
hankala tarjota ilman ristipitoa. Kahdennuskaan ei auta eikä tämä näytä 2NTkädeltä, joten parikisassa tyydyn maltilliseen kahteen ruutuun.
PEKKINEN: 2♦. Tämä vasta alitarjous
onkin, mutta risti levinnee lähdöstä, joten
kaikki on kiinni partnerin ruututuesta.
Kahdennus johtaa ylitarjoukseen, kun
partneri tarjoaa pataa.
SAASTAMOINEN: 2♦. Tämä on paha
jako, jossa on tarjolla potentiaalinen misfitti - tai kotiinmenevä 3NT. Vastustajien
2♠ ilmaisukahdennan, mutta jos partneri
passailee muutoin, en minäkään tarjoa
mitään. Voi olla, että missaan 3NT, mutta
joka jaossa ei voi voittaa.
GRANSTRÖM: DBL. Kaikki muut tarjoukset kertovat vähemmän kortteja kuin
kädessä on padan ulkopuolella, joten risti
pöytään ja sormet ristiin ettei sarja saa
ikäviä käänteitä.
KARHULAHTI: DBL. Aion tarjota
kahdennuksen kautta ruutua, jolloin kerron ylivahvan käden. Toinen vaihtoehto
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on suora 3NT.
MÄKIKANGAS: DBL. Pakko tarjota
jotain. Suorat ruututarjoukset lupaavat
vähemmän voimaa ja +200 hakeminen
passaamalla voi päättyä liian monella eri
tapaa huonosti.
VALTA: 2NT. Haen vielä täyspeliä luonnollisella tarjouksella.
FAGERLUND: 2NT. Hankala paikka
päästä kertomaan lisävoimasta, kun kahdennus ei houkuta singelipadalla. Päädyin
2NT, kun 3♦ ei tunnu hyvältä luultavan
ristikupin vuoksi. Kunhan ruutu toimii,
on 2NT:ssa 8 tikkiä ristilähdön jälkeen.
2♦ oli toinen vaihtoehto, mutta liian rauhallista minun makuuni. Se myös antaisi
vastukselle mahdollisuuden löytää patafittinsä (jos sitä on).
Kaksi sangia tai kolme ruutua estää vastustajia löytämästä mahdollista patafittiään, mutta liian usein tämän eston hinta
on 200.
NIEMI: 3♦. Voimaa on ja ruutuja.
Partneri ei kyennyt kahdentamaan, joten
hänellä on heikko käsi tai toinen yläväri
lyhyehkö. 3♦ estää vastustajia löytämästä
pataväriään, mikä on iso ero tarjoukseen
2♦ verrattuna.
VIITASALO: Pass. Parikilpailussa
tärkeintä on löytää se vaihtoehto, jossa
virheen hinta on pienin. Kaikki sangitarjoukset lähtevät siitä, että ruutu juoksee;
jos ruutu ei juokse, peliin tulee monta pietiä eli -200 tai enemmän. Todennäköisyys
sille, että ruutu juoksisi on selkeästi alle
50%, koska vastustajilla on enemmän
paikkoja omistaa jalallinen ruuturouva
kuin parterillamme; lisäksi OPV:llä voi
olla käsi, jolla partneri olisi korottanut,
mutta partnerilla ei. Sangitarjouksessa
virheen hinta on iso ja onnistumismahdollisuus alle 50%; ei siis kahta eikä kolmea sangia. 2♦ lupaa joko käden, jolla ei
halua puolustaa, tai käden, jolla ei usko
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pääsevänsä puolustamaan; tämä on niistä
se jälkimmäinen. Ruutupelissä ongelma
on siinä, että vastustaja voi aloittaa ristivarkaudella ja herttaa läpi, jonka jälkeen
pelissä on helposti pieti tai kaksi. Kahdennukseen partneri todennäköisesti tarjoaa
2♠, johon joudumme tarjoamaan joko 3♦
tai 2NT. Sangin ongelmat ovat edelleen
samat kuin suorankin sangitarjouksen ja
lisäksi partnerilla on mahdollisuus tulkita
tarjous herttasivuväriksi. 3♦:n ongelma
on pykälää korkeammalla kuin 2♦:n
ongelma. Pass ottaa ison position mutta
mielestäni se on näillä väreillä näissä
vyöhykkeissä perusteltu tarjous, koska
kotipelistä saa 90 pistettä ja pietistä 100
pistettä. Passaamalla voin voittaa joko
sillä, että saan 100 pistettä 90 sijaan tai
-90 pistettä -100 sijaan.
Painavat perustelut! Mutta silti, pass
melkein puolella pakan pistevoimalla,
ainakin se vaatii uskoa asiaansa...
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♥
?

Tarjous Pisteet Paneeli Lukijat
Pass 10
7
13
3♠
7
3
2
Partneri kertoo vahvan käden ja ristivärin. Ristirouva onkin todella arvokas
kortti, mutta riittääkö se täyspelin tavoitteluun? Paneelin enemmistön mielestä ei.
FAGERLUND: Pass. Hyvin lähellä
jatkamista. Ongelmaksi tulee, että ei ole
oikein mitään hyvää tapaa jatkaa. Haluaisin kertoa sekä viidennestä hertasta että
ristituesta pitäen mahdolliset 3NT/4♥:n
täyspelit avoimena. Vaihtoehtona 3♥.

GRANSTRÖM: Pass. Jos partnerin hertat eivät ole AJ, niin ei minulla ole apuja
kuin Qxx ristiä ja jos se riittää, on partnerilla luonnollisen 2♣ avauskäsi. Tietty
jos partnerilla on kaksoiskatko pataa, voi
herttarouvasta olla apua, mutta en keksi
miten sen saan selville.
KARHULAHTI: Pass. Jos partnerilla
ehdoton tpv, niin hän tarjoaisi ensin 2♠.
Partnerilla ei tarvitse olla ehdotonta TPVkättä, jotta meillä olisi hyvä täyspeli.
MÄKIKANGAS: Pass. Setin vaikein
tehtävä. Ehkäpä partnerilta 2♠ tai 2NT
olisivat olleet vahvempia tarjouksia,mutta
silti en ihmettele, jos ratkaisuni johtaa
missattuun täyspeliin.
NIEMI: Pass. Meillä voi olla joskus hyvä
4♥. Jos pelkkä ristirouvani riittäisi hyvään täyspeliin, partneri olisi varmaankin
tarjonnut 2♠ tai 3NT vuorollaan.
PATANA: Pass. Tosi hyvillä tai 3k hertalla partneri tarjoaisi 2♠. 3♣ näyttää
riittävältä tasolta.
PEKKINEN: Pass. On toki mahdollista,
että täyspeli järjestyy, kun korttini ovat
toimivat. Ristirouva on kultaa.
SAASTAMOINEN: 3♠. Joo, tiedän,
että tämä kuulostaa kameleonttisysteemiltä, kun tässä jaossa olen sitä mieltä,
että 3♠ ei ole vaatimus kuin 4♣:iin, mutta
toisaalta ainoa kotiinmenevä täyspeli voi
olla 5♣:n sijasta 3NT. Jos tarjoamme 4♣
inviittinä, nostaa partneri inviitin täyspeliin esim. korteilla Kx,x,AQJx,AKJxxx
tai Ax,AJ,KJx,AKJxxx, joilla molemmilla käsillä 3NT olisi helpompi peli kuin
5♣. Toisaalta, jos partnerilla on kortit
Ax,x,AKJ,AJ10xxxx, hänen pitäisi nyt osata tarjota 5♣ eikä 3NT. Aika vaikeaa.
VALTA: 3♠. Jaossa voi olla hyväkin
täyspeli, luultavimmin 3NT tai 4♥. Siksi
en passaa joukkuekilpailussa vaarassa,
vaikka voimaa on vähänlaisesti. Ristirouva on arvokas kortti.
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6 Jakaja Pohjoinen, EW vaarassa, IMP.
♠ K 10 6 5 ♥ K 8 6 ♦ J 7 ♣ A J 6 5
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
2♣

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

Itä
pass
pass

Paneeli
6
2
1
1

Etelä
1♠
?

Lukijat
7
6
4
1

Paneelienemmistö päätyy helppoon
ratkaisuun tarjotessaan yksinkertaisesti
kolme sangia. Samalla toki myöntäen, että
ristipeli viiden tai kuuden tasolla saattaa
olla oikea loppusitoumus.
MÄKIKANGAS: 3NT. Joo, tämä voi
olla pieti, kun 6♣ seisoo ja inviitti 3♣ voi
johtaa missattuun hyvään täyspeliin. 2♦
dubbelilla ei kuulu systeemiin, vaikkakin
siinä on ideaa pelata sitä “kerro mulle
lisää” releenä.
NIEMI: 3NT. Tämä on suosikki-inviittini
Hamman Game Try (Bid your game and
try to make it.) Kaikki muut inviitit ovat
tällä kädellä aika noloja. Todennäköiset
kuusi ristitikkiä ovat hyvä alku kotipelin
yrittämisessä.
PATANA: 3NT. Partnerilla on usein 5♣
ja 4k punainen väri. Tarjoamalla 2♦ voisi
selvitä lisää, mutta partneri voi saada
väärän kuvan kädestäni. IMP-kisassa haluan yrittää täyspeliä, joten kokeilen kolmea sangia.
PEKKINEN: 3NT. Koetetaan yhdeksää tikkiä. Vastustajat ovat hiljaa, joten
ruutu on tuskin aivan auki ja minulla
ylävärikuninkaat. Vielä joukkista vaaravyöhykkeessä. Toki 5♣ voi olla oikein,
mutta sen hakeminen voi kertoa liikaa
vastustajille.
SAASTAMOINEN: 3NT. Hyvä pe-
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laaja ansaitsee saada pöytään kortit
Ax,xx,Qxx,KQxxxx ja herttalähdön. Koska minulle ei ihan aina käy noin, en kai
sitten ole joka kerta tarpeeksi hyvä pelaaja, mutta ahneus on ilomme vai miten
se meni...
VALTA: 3NT. Hankala paikka. Jaossa voi olla slammi, mutta 5♣ voi olla
myös pieti kun 3NT on levitys. 2♥:n kuviokellunta antaa hieman väärän kuvan
kädestäni ja 4♣ slammi-inviittiin korttini
eivät mielestäni riitä. Tarjoan siis mitä
uskon korteissa olevan.
KARHULAHTI: 3♣. Vaarattomassa
vyöhykkeessä vaisuhko inviitti. Ruutuväri
pelottaa sangia ajatellen ja yläväriarvot
eivät puhu viiden ristin puolesta.
VIITASALO: 3♣. Käsi on vääränlainen
vaatimuksen tekemiseen, koska kumpikaan
sivukorttini ei ole pikatikki. Kädellä Kxxx
Axx Jx KJxx vaatimus olisi paikallaan.
Olemme vaarattomassa vyöhykkeessä joten 50% täyspelin missaaminen on täysin
ok; jos täyspeli on parempi, partneri luultavasti jatkaa, koska tarjoukseni on konstruktiivinen (ja partneri näkee kädessään
ne pikatikit, joita tarvitaan täyspeliin).
2NT ei ole minusta vaihtoehto, koska ruutu on sekä heikko että lyhyt. Konservatiivista lähestymistä puoltaa myös se, että
ainoa vaatimustarjouksemme 2♥ ei ole
ollenkaan kuvaava.
GRANSTRÖM: 2NT. Kaksi tai kolme
voi olla oikein, tyydytään nyt inviittiin
vyöhykkeiden takia.
FAGERLUND: 2♥. Liian hyvät inviittiin, mutta ruutupito on vähän huono
suoraan kolmeen sangiin, joka on mielestäni toiseksi paras vaihtoehto. Toivottavasti partneri pystyy kertomaan ruutupidosta, jotta 3NT löytyisi.
Vaarallinen valinta. Huono sangitäyspeli
vältetään, mutta partneri kuvittelee meille
hieman toisenlaista jakautumaa.
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PANEELI 1/15
1
2
3
Vesa Fagerlund		
5♣ 2♠ 1♦
Juho Granström		
3♠ 3♥ 1♦
Arttu Karhulahti
3♠ 3♣ 1♦
Kari Mäkikangas
4♣ 3♣ 1♦
Matti Niemi		
5♣ 3♣ 1♠
Kari Patana		
5♣ 3♣ Pass
Markku Pekkinen
4♣ 3♣ Pass
Mauri Saastamoinen 4♣ 3♥ DBL
Jorma Valta		
3♠ 3♥ Pass
Pekka Viitasalo		
4♣ 3♥ Pass
Paneelin enemmistö 4♣ 3♣ 1♦/
				
Pass
Lukijoiden suosikki 3NT 3♣ Pass
					

LUKIJAKILPAILUN
PARHAAT 1/2015
Aimo Salmi			
Martin Holmberg			
Matti Rosen			
Mauri Maunula			
Jyrki Parkkinen			
Juha Hämäläinen			
Kalevi Paavola			
Harry von Haartman		
Jyrki Hakala			
Timo Järvi			
Jorma Isaksson			
Markku Lainevirta		
Björn-Olof Lindholm		
Paula Nurmi			
Pekka Ranta			
Mauri Äyräväinen		
Mauri Laasonen			
Pasi Kattilakoski			

54
52
49
49
48
47
46
45
44
44
41
41
41
40
39
38
33
25

4
5
2NT Pass
DBL Pass
DBL Pass
DBL Pass
3♦ Pass
2♦ Pass
2♦ Pass
2♦ 3 ♠
2NT 3♠
Pass 3♠
2♦/ Pass
DBL
2♦/ Pass
DBL/3♦

6
2♥
2NT
3♣
3NT
3NT			
3NT
3NT
3NT
3NT
3♣		
3NT
3NT
			

Bridge Areena Oy:n varsinainen
yhtiökokous Bridge Areenalla
11.4.2015 klo 10.00

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 tuloslaskelma ja tase
sekä toimintakertomus, mikäli se on laadittu
6. Esitetään tilintarkastuskertomus, mikäli se on
laadittu
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen
vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun
mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen
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Försvarslös
i försvaret?
Martin Arle

				

Som framgår av rubriken är dagens tema
försvarsspel. Jan Wohlin tyckte att det
som gav de bästa kicken i bridge var just
detta delområde. Här är ett av hans favoritexempel. Ni är Väst:
		
♠ 107
		
♥ AQ75		
		
♦ AK2
		
♣ 10864
♠ A3		
♥ 86		 N
W
E
♦ Q9753		 S
♣ AKJ9		
Med ingen i zonen öppnar Syd med 3
spader och Nord höjer till utgång. Ni börjar med äss och kung i klöver och partnern
bekänner med sjuan och femman, vilket
enligt er överenskommelse berättar att
han inte har något intresse för fortsättning
i färgen. Syd bekänner med trean och damen. Vad göra i tredje sticket?
”Aha” tänker ni, ”partnern har kvar klövertvåan och hans femma är en modifierad
Lavinthalsignal för hjärter, alltså iväg med
hjärteråtta”. Bordets äss vinner, spadertian går till äss och hjärtersexan blir täckt
av sjuan och nian, men den lede Syd stjäl.
Nu följer trumf och när den sista spelas
är läget:
		
♦ AK2
		
♣ 10
			
♥K
N
♦ Q97		W E
♦ 108
♣ J		 S
♣2
		
		
♠5
		
♦ J64
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På spaderfemman måste Väst kasta bort
en ruter varefter Syd slänger klövertian
och tar de tre sista sticken och hemgången
i ruter. Hela sitsen såg från början ut så
här:
		
♠ 107
		
♥ AQ75		
		
♦ AK2
		
♣ 10864
♠ A3		
♠ 62
♥ 86		 W N E ♥ KJ9432
♦ Q9753		
♦ 108
S
♣ AKJ9		
♣ 752
		
♠ KQJ9854
		
♥ 10
		
♦ J64
		
♣ Q3
Det hade inte hjälpt att i tredje sticket
fortsätta med trumf eller ruter eftersom
samma slutläge skulle ha uppstått med
lågfärgsskvis mot Väst. Men vad händer
om Väst efter äss och kung fortsätter med
klöverknekt som Syd stjäl? Spaderfemman skickas iväg mot bordet, men som en
rovfisk slukar Väst sticket med sitt äss och
spelar klövernian till tian och Öst stjäl.
Syd stjäl över, men nu finns det inte mera
någon skvis och kontraktet går bet.
Är ni färdig för nästa uppgift?
		
♠ 974
		
♥ KQ		
		
♦ 64
		
♣ K98632
♠ AJ6		
N
♥ J10986		
W
E
♦ Q982		
S
♣ 7		
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Ni sitter igen med Västs kort och lyssnar
till följande enformiga budgivning:
		

		
		
		

Syd

2♣
4♣
6♣

Nord

3♣
5♣
pass

Hjärterknekt är väl ett utspel som inte
kan kritiseras och Öst bekänner med trean
och Syd med tvåan. Syd går in på klöveräss och tar tredje sticket med klövertian
alltmedan Öst bekänner med fyran och
femman. Nu följer hjärteräss, ruteräss, ruterkung och ruterknekt till stöld på bordet
medan Öst lägger i tur och ordning hjärterfyra, rutertre, ruterfem och rutersju.
Spaderfyra från bordet går till åtta, kung
och........nu är det er tur.
Med expertens triumferande leende
duckar ni förstås eftersom ni insett att ni
annars kommer att sitta inpetad när hela
sitsen är denna:
		
♠ 974
		
♥ KQ		
		
♦ 64
		
♣ K98632
♠ AJ6		
♠ 832
♥ J10986		 W N E ♥ 7543
♦ Q982		
♦ 10753
S
♣ 7		
♣ 54
		
♠ KQ105
		
♥ A2
		
♦ AKJ
		
♣ AQJ10
Det tråkiga var bara att sitsen inte alls
var denna. Den här gången hade det varit
bättre att försvara som Mrs. Guggenheim.
Hon skulle utan att blinka ha tagit för sitt
spaderäss vilket varit helt rätt eftersom
Syd var en lurifax, som med sitt hjärteräss
gillrat en fälla när kortsitsen råkade vara:

		
♠ 974
		
♥ KQ		
		
♦ 64
		
♣ K98632
♠ AJ6		
♠ Q8532
N
♥ J10986		
♥ 43
W
E
♦ Q982		
♦ 10753
S
♣ 7		
♣ 54
		
♠ K10
		
♥ A752
		
♦ AKJ
		
♣ AQJ10
Listigt spelat av Syd och väldigt svårt
för Väst att genomskåda finten. Det är komiskt, men sant att om man byter ut Syds
spaderkung mot spaderdam går slammen
hem på samma sätt så fort det sitter en expert som Väst. Given är från Mats Nilslands Modern bridge som utkom i Malmö
i början av 80talet.
♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣

7drymartini soåmex
S: 2♣
N: 2♠
S: 5♣
N: PASS
Tulos 4 pietiä. 6♠ olisi ollut pasianssia.
S: ”Miksi passasit viiteen ristiin? Sehän
oli Gerber.”
N: ”Ei, ei, 4♣ on Gerber!”
S: ”Mutta minulla oli itselläni kaikki ässät, joten kysyin suoraan kuninkaita!”
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Kullervon kuivaa
kuusilmaa
Juha Hämäläinen

				

Kerhopelaaja Kullervo Keskivertoa kismitti. Vaikka piirin mestaruuskilpa ja SMkarsinta oli alkamassa, partneri Kaapo
antoi takaviisaita, melkein ivallisia ohjeita jo ennen ensimmäistäkään jakoa. Esimerkiksi nyt tämä, että Kullervon pitäisi
pysytellä oppikirjojen suosittamissa periaatteissa eikä taipua houkutuksiin päästää
valloilleen suvussaan runsaana kukkivaa
luovuutta. Minä Kaapolle vielä periaatteet
näytän, Kullervo mietti.
Ensimmäinen periaatteellinen ongelma
ei odotuttanut itseään kauan. Suotuisista
vyöhykkeistään nautiskeleva etelä avasi
2♦, Multi. Kaapo kahdensi, tasainen 1214 tai 18+ap tai vinompi 16+ap:n käsi, ei
kuitenkaan 8+ tikin yksivärikäsi, joka ilmineerattaisiin hypyllä.
Ehkäisyn päällehän hypyt ovat vahvoja,
Kullervo tiesi. OPV, pohjoinen heitti lisää
hiekkaa silmille kolmen hertan estotarjouksella, joka K:n oli avausvoimaisella
herttakädellään ♠K65♥AQT52♦4♣QJ73
ilo ja pakko kahdentaa. Avaaja E korjasi
pataan, Kaapo kertoi vahvan välitarjouksen tarjoamalla ruutuväriään ja P passasi.
Voimaa on, slammia pitäisi ehkä haistella, mutta millä keinoin ja saako patakustaan suojaan?
Sanginhan saisi omaan käteen. Ehkäpä
kuitenkin vain 3NT, kun on parikilpa ja
ylitikit yhtä tärkeitä kuin slammit. P rykäisi: ”Ei riitä!” Kullervo hätkähti, mutta
toivuttuaan korjasi neljään sangiin. Nyt E
kutsui kilpailunjohtajan. Tapahtumat kerrottiin, jolloin kj:n ilme synkkeni.
- Teitte kolmella toimellanne kolme
virhettä: riittämätön tarjous, puolustajan
puhuminen ilman vuoroa ja oikeutta ja
rikkoneen yritys soveltaa omin päin lakia
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tarjoamalla ilman vuoroa. Vain vuorossa
olevan pelaajan toimi, kilpailunjohtajan
kutsuminen oli oikein. Kun todetaan sääntörikkomus, kutsutaan kj. Tässä tapauksessa kuitenkin ainoastaan vuorossa olevalla pelaajalla on oikeus reagoida.
- Enpä tiennytkään!
- Se ei juuri paranna asiaa. Jos pelaa kilpailubridgeä, on syytä tuntea hiukan bridgelakia. Vuorossa oleva pelaaja eli rikkojan VPV voi hyväksyä riittämättömän
tarjouksen ja peli jatkuu. Vuorossa olevan
on kuitenkin viisasta kutsua kj, niin rikkoja saa kuulla kunniansa ja vuorossa oleva
oikeutensa. Ellei hän hyväksy tarjousta,
viimeistään silloin on kutsuttava kj.
- Eikö riittämätön tarjous pidä korjata
riittävälle tasolle samassa lajissa?
- Se on yleinen käsitys, mutta väärä.
Kun kj on tullut, nähnyt ja lukenut lakia ja
VPV on vaatinut riittämättömän korvaamista, voi korjata muuhunkin riittävään
tarjoukseen, mutta jos laji ei ole sama ja
taso alin riittävä, tai jos merkitys muuttuu
tason myötä, partneri voi joutua passaamaan tarjoussarjan loppuun. Yritetyistä ja
korjatuista tarjouksista riippuen voi tulla
myös lähtökorttiseuraamuksia.
- Mutta riittämättömän tarjouksen tehnyt
korotti heti, kun vastustaja huomautti.
- Hänen korotuksensa tapahtui väärällä
vuorolla. Olette ehkä kuulleet, että kun on
tarjonnut, vuoro siirtyy VPV:lle. Ellei tahatonta virhettä korjaa heti ja miettimättä,
sitä ei voi korjata, ellei VPV vaadi riittämättömän tarjouksen korvaamista. Kun
rikkoja yritti korjata virheensä, hänen riittävä, vaikkakin luvaton tarjouksensa jää
nyt voimaan, mutta vain jos VPV ei hyväksy riittämätöntä tarjousta. Vaikka riit-

BRIDGELEHTI 1/15

tämättömästi tarjonnut huomaisi erheensä,
ei hän eikä partnerinsa saa tehdä mitään,
ei äännähtää, elehtiä eikä ilmehtiä. Tämä
koskee myös ja erityisesti tilannetta, jossa pelaaja kuulee partnerinsa virheellisen
vastauksen, kun vastustaja kysyy konventiosta. Pokan täytyy pitää, jos haluaa pelata oikeamielistä ja rehellistä bridgeä. Ugh,
olen puhunut.
Kullervo palautti poistamansa 4NT-lappusen pöydälle ja toivoi, että kymmenen
tikkiä järjestyisi. VPV passasi, Kaapo passasi, mutta OPV ei.
- Kilpailunjohtaja! Ei kai 4NT voi olla
vain riittämättömän 3NT:n korotus riittävälle tasolle?
- Useimmiten ei. Partnerin 3NT-tarjous
on Kaapolle laitonta infoa. Hänen on toimittava, niin kuin sitä ei olisi nähty. Peli
jatkukoon siitä.
Kaapo vastasi RKCB 0314:n mukaisesti
viisi ristiä, nolla tai kolme ässää viidestä.
Kullervo huokasi. 5♦ olisi sitoumus (ehdotus, joka partnerin pitää korottaa kolmella ässällä), alaväri ja väärässä kädessä.
5♥ taas olisi valttirouvakysely. Entäpä 5♠,
no mutta sehän pyytäisi 5NT, johon voisi
sitten passata. Ehkä tästä selvittiin ehjin
jaloin ja kuivin nahoin. Kädet olivat:
♠ 9		
♥ 43		
♦ AKQJ75
♣ AK105		

W

N
S

E

♠ K65
♥ AQ1052
♦4
♣ QJ73

Avaaja etelä lähti pataässällä ja jatkoi
herttaa partnerinsa kuninkaalle ja Kullervon ässälle. K pelasi kaksi kierrosta ruutua, näytti jäljellä olevat yhdeksän korttiaan ja vaati loput tikit.
Katsottiin prosentit, alle 40 K&K:lle. K
arvasi, että muutama viisauden sana olisi
tulossa. Ja sanaahan tuli:
- Mitä luulisit neljän ruudun päälle vii-

den ristin kertovan?
- Jaa, kolmen tasolla uusi väri on useimmiten luonnollinen ja tpv, neljän tasolla
yleensä cue, viiden tasolla, jaa, ottijatuota…reno?
- Unohda nuo ”useimmiten” ja ”yleensä”, ollaan korkealla ja ahtaalla. Yritäpä
uudelleen.
- Luonnollinen ja vaatimus?
- Luonnollinen, mutta miksi vaatimus?
Täytyyhän viittäkin ristiä voida pelata.
Lisää nyt visusti tämä periaate ulkoa osattavien luetteloosi: jos mikään sopimus tai
periaate ei koske tarjousta, se on luonnollinen ja ei-vaatimus. Nyt ollaan arvaustasolla, joten kumpikin tarjotkoon sen,
mihin korttinsa näyttävät riittävän. Kun
päättelet patasingelini ja kuulet herttapuolen puutteeni, tiedät ristin sivuvärikseni.
Minullahan ei ole yksivärikättä, kun en
hypännyt heti neljään tai viiteen ruutuun.
Siispä tarjoat viisi ristiä ja minä nostan,
kun on patasingeli, ruututikkejä ja vahva
tuki. Voit sitten miettiä, onko syytä yrittää
toppisitoumusta sangissa. Nyt sattuu kolmekin slammia onnistumaan, mutta vain
sinun kädestäsi, kun patalähtö ei tapa,
vaan vahvistaa. Simple, my dear Watson.
- Periaatteessa ehkä.
Aikaa myöten K joutui pelinvientitehtäviin.
		
♠ K108
		
♥ 432		
		
♦ A962
		
♣ AK9
♠ Q965		
♠ J732
N
♥ J5		
♥ K987
♦ J1053		 W S E ♦ 8
♣ 754		
♣ Q632
		
♠ A4
		
♥ AQ106
		
♦ KQ74
		
♣ J108
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Tällä kertaa pelattiin standardia, kun
Kaapo oli vaatinut sitä vaihteeksi, jottei
Kullervo vieraantuisi perustarjoamisesta.
Kullervo avasi etelästä 1NT ja Kaapo korotti kolmeen.
Länsi lähti 10/12 -säännön mukaisella
patakuutosella ja K laski tikkejä: kaksi pataa, todennäköisesti ainakin kaksi herttaa,
varmat kolme ruutua ja kaksi ristiä, yhteensä lähes varmat yhdeksän, mutta joka
maassa oli mahdollisuuksia lisäansioihin.
Miten suhtautua lähtöön? Lähtijällä voi
olla kaksi kuvaa, joten kympillä ehkä saa.
Ei onnannunna, idältä tuli jekyll. No, ässällä päähän, ristillä pöytään ja hertalla
arvaamaan taas.
Ehkä tällä kympillä on parempi onni,
voihan idällä olla kumpikin kuva. Ainakaan jekkiä ei ollut, länsi jatkoi patarouvan. Paras lienee laistaa, jos väri olisi 5-3.
Länsi löi kolmannen padan ja K jatkoi uudella herttamaskilla.
Daamilla sai, mutta ässä paljasti 4-2
-sitsin. Tässähän alkaa olla piedin uhka,
jos yrittää ristimaskilla ylitikkiä. Parasta
katsoa nyt vain ruutu. Sekin oli vinossa.
Eikun ristikurko ja kotipeli. Yhteensä 30
ap ja yhdeksän tikkiä. Yäk!
Kaapo oli samaa mieltä, ainakin siitä yäkistä, vaikkei ehkä sen syistä.
- Miten laskit lähtövärin? Eikö kahdeksikko vilkuttanut sinulle?
- Ihan vähän, eikös tämä ole arvaustilanne?
- OJxx(x):stä joku voi lähteä isolla ilman ysiäkin, sitä paitsi kombinaatioiden
Q9xx(x) ja J9xx(x) yhteenlaskettu todennäköisyys on selvästi suurempi kuin
QJxx(x):n. Kahdeksikko olisi nyt tuonut
kolmannen tikin värissä.
- Jäläkiviisaus on kaikista imelin viisauvven laji!
- Se mitään jälkiviisautta ole. Yksinkertaista todennäköisyyslaskentaa! Mutta
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hertassa on enämpi arvaustilanne. Ellei
yritä kuvitella kumpaakin kuvaa idälle, on
neljä-kahta vastaan mietittävä, mitä dubbelia pelaa lännelle, koska näillä korteilla kumpikaan dubbeli idällä ei ole kovin
satoisa. Jos pelaa lännelle kurkodubbelia,
on pelattava ässä ja pieni tai pieni ja ässä,
jos taas nihtidubbelia, niin maski rouvalla,
ässä perään ja lopuksi kolmas hertta pöydästä. Siis kymppimaski voittaa vain 25
%:n todennäköisyydellä.
- Kuten rouvamaskikin. Entä 3-3 -sitsit?
- Elähän hättäile. Nihti kolmas idässä
vaatisi kymppimaskia tai ensin rouvamaskia ja sitten kymppimaskia. Kurko kolmas
edessä kaipaa kymppimaskia ja toisen
kierroksen rouvamaskia tai ensin rouvamaskia ja sitten ässää tai kymppimaskia
perään.
- Eli kymppimaski elää ja voi hyvin. Se
toimii muuten yhtä hyvin kuin rouvamaskikin, mutta voittaa, kun kumpikin miekkonen asuu Ilomantsissa.
- Niinpä näyttääkin, häviää vain lännen
nihtidubbelia vastaan, todennäköisyys
pienempi kuin kaksi kuvaa idässä. Pitipä
sattua. Mutta jos saat kolme pataa ja kolme herttaa, 12 tikkiä häämöttää. Ruutu tasan ja tusina on täynnä. Ongelma syntyy,
jos ruutu on vinossa eikä ristimaski käy.
Silloin voi mennä hertta, ruutu ja risti.
Mutta jos ruutupituus on lännellä ja säästät patakustia pöydässä, niin ristimaski
on turvallinen. Vaikkei se kävisi, tulee 11
tikkiä.
- Onpa mutkallista. Kuka näitä osaa ja
jaksaa?
- Se ei pelaa, joka pelkää. Ei pelaa bridgeä, jos pelkää laskentoa. Tarkoitan siis
bridgeä.
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♠♥♦♣

Viimeisellä kierroksella vastaan asettui
tuhannen MP:n pari, joka johti kilpaa. Ensimmäisessä jaossa, kun oli vielä teoreettisia mahdollisuuksia kärkisijoille, kaikki
vaarattomassa K avasi sangilla ja VPV:n
häijyn ehkäisyn jälkeen puolusti Kaapon
kahdentamaa kolmea ristiä. Kaapo lähti
luultavasti 11-säännön mukaisella ruutukakkosella ja tilanne näytti seuraavalta:
		
♠ AK82
		
♥ 10762		
		
♦ J754
		
♣6
			
♠ J764		
			 N
♥ AJ94		
			 W S E ♦ AQ10		
			
♣ A5		
Pöydästä määrättiin pieni, Kullervo pelasi ässän ja pelinviejä kuutosen. K arveli,
että tarve on kaksi pietiä, kun omalla puolella olisi peli. Kaapolla on kai herttakusti,
kun ruutukustin lisäksi ei juuri muuta näytä olevan joutilaana. Kaksi herttaa, kaksi
ruutua ja valtti, mutta kuudes?
Jos partnerilla on punaiset kuninkaat kolmansina, saadaan kolme ruutua ja kaksi
herttaa ja ristiässä. Siispä herttaa Kaapon
kurkolle, tuli herttapalautus ja Kullervolle hyvä syy jatkaa herttaa. Kaapo varasti
ja otti ruutukuninkaan. Siihen asti meni
hyvin, mutta sitten tikit tyssäsivät valttiässään. Kuusi tikkiä K&K-yhtiölle. Kaapolla oli asiaa:
- Et sitten halunnut kolmea herttatikkiä,
upparia ja kolmea pietiä? Meillä saattaa
olla täyspeli, joka olisi pitänyt kompensoida. Täällä on vielä patadaami.
- Pitikö minun arvata sekin?
- Ei arvata, vaan yrittää pelata loogisesti. Mitä tolkkua on esimerkiksi ottaa lähtö
ässällä ja ruveta sitten miettimään? Eikö
voisi miettiä, ennen kuin pelaa kortin?

Entä jos olisi tullut siihen tulokseen, että
lähtöön piti pelata kymppi? Tällä kertaa
olisi voinut, mutta ässän ottaneenakin
voisi lyödä toiseen tikkiin herttanihdin.
Sinullahan oli ysi?
- Oli, joo, mutta nikkari? Mistä minä sellaisen keksisin?
- Kai minulla on rankaisuuni jotakin
muutakin kuin ruutukusti ja ehkä patarouva? Tämä ”surrounding play”, saartomaskiksi ehkä nimitettävä temppu kyykyttäisi
pelinviejän. Jos pelaa rouvan, saamme heti
kolme herttatikkiä, kun pöydän kymppi
muilutetaan multiin.
Jos laistaa, jatkat kurkolleni pikkuhertalla pyytäen ruutua, jolla saan sinut kiinni
lyömään herttaässän ja neljännen hertan
kasvattamaan valttinihtini. Kai sinä osaat
pyytää daamilla, kun olet jo ottanut ässän?
Dubbelilla olisit kai palauttanut heti ruutua.
Kun kuitenkin tarvitset jo kahteen pietiin minulle ruutukurkon, olisit voinut
yhtä hyvin asentaa ensimmäiseen tikkiin
sen kymppisi. Eikö vain olisi somaa? En
kai minä nyt lähde kakkosella jostakin risukasasta?
♠♥♦♣
Viimeisessä jaossa K avasi 2♣. Kaapo
vastasi vahvat värit kieltävän 2♦ ja Kullervo halusi parin haarukkansa takia pelinviennin omaan käteensä ja tarjosi härskin 3NT. Kaapo mietti hetken ja sieppasi
laatikosta aimo nipun. Etelä lähti 6NT:ia
vastaan toisella tai kolmannella padallaan,
nelosella ja pohjoinen pelasi yhdeksikön.
Näkymät olivat:
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♠ 2		
♥ J103		
♦ A964		
♣ J8743		

W

N
S

E

♠ AQJ8
♥ AK743
♦ KJ
♣ AK
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Kymmenen tikkiä saa melko varmasti,
jos antaa herttadaamille suosiolla. Kymmenen ei kuitenkaan ole kovin kunnianhimoinen luku slammissa, K totesi aivan
oikein ja arveli, että herttadaamin on syytä olla jalkapuoli, ruutuyhteyttä kun ei voi
käyttää herttamaskiin, koska sitä tarvitaan
myöhemmin. Näin tulisi yksitoista tikkiä
ja jollakin loppupelillä ehkä kahdestoista.
Patarouvalla tikki, toinen ja kolmas isoilla hertoilla, jolloin pöllämystynyt daami
putosikin pohjoisesta. Kolmannelle hertalle P sakasi ristikakkosen. K jatkoi pöydästä ruudun ja arveli, että vaikkei maski
onnistuisi, kymppi voi olla dubbelina tai
sitten pohjoiselta kiristettävien joukossa.
Nikkari sai kuitenkin tikin, sitten K otti
loput kaksi herttaa ja heitti ristejä pöydästä. P sakasi oikeaoppisesti ruutudaamin ja
sitten pataviitosen ja E luopui patakuutosesta ja -kolmosesta. Ristikuville P tunnusti ysillä ja kympillä, E pienemmillä ja
pöytään jäi sotamies.
Neljä korttia oli jäljellä, kädessä pataässä-jekki-kasi ja ruutukusti, pöydässä
ruutuässä-ysi-kuutonen ja ristijekki. Etelän kieltäydyttyä sakaamasta alavärejä K
epäili, että tällä olisi ollut neljän padan ja
kolmen hertan lisäksi ristidaami kolmas
eli myös kolme ruutua, ehkä kymppikin. Niinpä hän pelasi ruutukuninkaan ja
pöydästä pienen pohjoisen tunnustaessa
valitettavan pienellä. Vaihtoehtojen puutteessa K pelasi pataässän ja -jekin, jolloin
P sai patansa, mutta antoi viimeisen tikin
pöydän ruutuässälle. Kotipeli, mutta Kaapo yritti peitellä ilahtumistaan.
- Miten nyt noin? Uskoitko, että P sakaisi ison ruudun, jos hän voisi luopua risteistä?
- Tiedä nyt tässä, mitä uskoa, kun vastus
on noin kovaa luokkaa.
- Ei kai sitä tarvitse ruveta typerehtimään
vain siksi, että on vähän vastusta. Mitä me
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täällä karsinnoissa tehdään, jos sinä haluat
pelata vain tumpeloita vastaan?
- Eikös tämä nyt mennyt ihan kohtuullisesti, vaikka tarjouksesi olikin aika hulvaton?
- Etkö tiennyt tilannettamme? Tarvitsimme huipputulosta ja joskus sellainen vaatii
hulvatonta tarjoilua. Mutta ruuturouvasakauksen jälkeen pitäisi kai luottaa siihen,
että P vahtii padan lisäksi ristiä. Sijoitat
siis hänelle neljän kortin lopputilanteessa
patakurkodubbelin ja alavärisingelit. Ristissähän on enää daami ulkona. Varminta
on ottaa ruutukurko yli ässällä ja lyödä P
ristillä kiinni antamaan patatikit. Tuskin
P:lla on ruutua jäljellä yhtä enempää. Jos
ristidaami ja ruutukymppi ovatkin etelässä, kehu puolustusta. Samoin jos P olisi
säästänyt kolme pataa ja yhden ruudun,
jolloin saisit pelin kotiin vain arvaamalla
pelata ruutukurkon jälkeen pienen padan.
Tällä puolustuksella voisi toisaalta ottaa
pataässän, sitten ruutukurkon yli ässällä ja
kun kymppi putoaa, ysillä saa. Mutta miksi se ruutumaski piti ottaa?
- Laskin, että pohjoisella pitää olla kaikki, jotta kiristys toimisi.
- Laskitkohan ihan loppuun? Ruutudaami saisi olla etelässäkin, ainakin jos luet
lopputilanteen oikein. Se on viisas periaate, ettei tehdä tarpeettomia oletuksia eikä
antauduta riippuvaiseksi useammasta asiasta, kuin on välttämätöntä.
- Periaate ja periaate. Moneskohan tuo
oli tänään?
- Korkeintaan toinen, enhän minä voi
syöttää niitä enempää, kuin pystyt nielemään.
Tämä äskeinen, niin kuin periaatteet
yleensäkin, on hyödyllinen sellaiselle,
joka ei voi luottaa tilannekohtaiseen arviointikykyynsä.
- Kovin kuulostaa taas kehulta!
- Sorry, se ei ollut tarkoitus. Mutta et
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tainnut uhrata ajatustakaan sille mahdollisuudelle, että ruutudaami olisi etelällä ja
tämä löisi ruutua takaisin. Hyvästi pöytä sekä loppu-, koti- ynnä jatkopelit! Ei
kuule, sen piti mennä näin: pata daamilla, kolmannella hertalla pöytään, vaikka
ruutukurkolla takaisin, hertat ja ristikuvat
pois. Neljä korttia on jäljellä, kädessä ässä-nihti-kasi pataa ja ruutunihti, pöydässä
ruutuässä-ysi kolmas ja ristinihti.
Jos pohjoisella oli puolustuksen kaikki arvotavara, sen hallinnassa on jo ollut
vaikeuksia. Vähintään kaksi pataa ja ristidaami lienevät tallella, joten on tilaa vain
yhdelle ruudulle, paitsi jos P on yrittänyt
huijausta. Ruutumaski on nyt tarjonnut
hänelle tarpeettomasti infoa, joten huijuun
riski kasvaa sinun pelissäsi.
- Harhautusta minä vähän pelkäsin, mutta enpä ihan arvannut ruutumaskin vaikutusta.
- Voin uskoa, että se on sinulle vähän
yllättävä. No, P on nyt sakannut hertoille
yhden kutakin ja jos hän tunnusti ruutukustille pienellä, ysi ei liene kasvamassa.
Otetaan kuitenkin toinen ruutu pöytään - P
tunnustaa - ja istutetaan hänet toivottavasti ristidaamilla kiinni antamaan pari pataa
pelinviejälle.
- Mitä tarkoittaa toivottavasti?
- Ehkä P on ruutusakauksella teeskennellyt pitävänsä ristirouvaa, joka onkin sitten
etelässä vahvan ruudun kaverina. Jos pohjoiselta putoaa ruutukurkolle kymppi, hänellä on kai rouva jäljellä, jolloin voidaan
ottaa ruutuässä. Jollei P tunnusta, hänet,
edelleenkin toivottavasti, lyödään ristillä
kiinni kääntämään pataa. Jos taas P tunnustaa toiseen ruutuun rouvalla, nautitaan
ruutuysi ja suostutellaan P ristillä tai E
ruudulla lyömään pataa. Kui vaa.
- No onpas kuutonen, kuivaa kuusilman!
- Heh, niinkin voi sanoa. Mutta näetkö,

mikä lähtö kaataa 7NT:n?
- No jos patalähdöllä piti taistella kahteentoista noin ankarasti, niin se kai.
- Aivan, pata pelinviejän haraviin. Ilman
sitä pohjoinen joutuu neljän kortin loppupelissä pitämään kolmea pataa ja alaväridaameja, kun pöytään mentiin toisella
ruudulla ja patamaski on vielä käytettävissä. Entä meneekö herttaseiska?
- Kyllä kai, ellei tule kuppia. Ilman patalähtöä voi pelata sangina kolmen valtin
jälkeen ja patalähdöllä saa kupilla ainakin
yhden lisätikin.
- Aivan oikein. Hyvä. Miten patalähdöllä
pelataan?
- Lähtö rouvalla, odotas nyt, … patakuppi pöytään ja valttimaski. Jos P ei peitä,
tullaan alavärillä käteen, toinen patakuppi, ristillä käteen, valtit ja levitys. Jos peittää, otetaan iso, sitten pöydän viimeinen
valtti, ruudulla käteen, loput kolme valttia
ja ristit. Hmm…Kolme korttia on jäljellä,
kädessä pataässä-jekki ja ruutujekki, pöydässä ruutuässä-ysi ja ristijekki. Pohjoisen
olisi pidettävä patakusti toista, ruutudaami-kymppiä ja ristidaamia. Yhdestä oli
kuitenkin luovuttava jo paljon aiemmin ja
jokainen oli kohtalokas. Harmi, ettei voi
saada ylitikkiä.
- Eikä edellytyksenä ole kuin tasaiset
sitsit ja pohjoisella patakusti, herttadaami,
ruutudaami-kymppi ja ristidaami, yli kahden prosentin sauma pikaisen laskelman
mukaan. Hyvä ettei tarjottu enempää.
Mutta Kullervo ystäväiseni, mikä analyysi! Olen imponeerattu! Voisiko tuollaisia
harrastaa jo pelin aikana?
- Vähän hidastahan tämä on, mutta kuivaa, periaatteessa.
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Bridgeä Oslossa Norske Selskabin
vieraana 29.-31.1.2015

				
Hannu Turunen
Edellisestä bridge-teemaisesta matkas- Kampradia yhdistää hattumuoti; molemtamme oli kulunut liian kauan - lähes mat kantavat päässään ilmeisesti samalta
vuosi. Kahdentoista Pörssiklubin jäsenen Moskovan torimuijalta ostamaansa villasuostuttelu Oslon matkalle oli helppoa. myssyä. Erottavana tekijänä lienee ThoSiirryimme torstai-aamun ja päivän ai- nin uhrautuva maine kotimaansa Norjan
kana kohteeseen hajautetusti matalalla suurimpana veronmaksajana.
profiililla kuin venäläiset “vapaaehtoiset”
Norske Selskabin perinteinen klubitaseparatistien avuksi, me tosin käyttäen lo sijaitsee 5 minuutin reippailun päässä
Finnairia, Norwegiania ja SASia. Lento- Bristolista parlamenttitalon takana Louis
kenttää ja lentokalustoa operoivien yh- Vuittonin -liikkeen kanssa samassa korttiöiden välinen yhteistyö on ilmeisessä telissa osoitteessa Akersgaten 18. Isänkriisissä, koska sekä meno- että paluu- nöintiimme käsittämättömällä tarmolla
matkalla jäi ruumaan osoitetusta matkata- ja lämmöllä sitoutunut Jon Edward Rievarasta osa kentälle seuraavaa ko. yhtiön keles oli valmiina klo 15:30 ottamassa
konetta odottelemaan - varsin poikkeuk- meitä vastaan. Upea klubitalo (rakennettu
sellista suorilla lennoilla. Matka kentältä vv.1871-73) on seuran kokonaan omistaOslon keskustaan tehtiin usean taksin ja ma. Sisäänkäyntiä lähimpänä oleva tila on
junan taktiikalla.
n. 1930 uudistettua aistikasta Art Decoa ja
Majoittuminen Oslon ytimessä sijaitse- sisemmät tilat edeltävää 1910-luvun juvaan hotelli Bristoliin sujui vaivattomasti. gendia. Paikka huokuu huolella, tyylillä ja
Bristol on v. 1920 avattu tyylikäs Thon- suurella asiantuntemuksella tehtyjä arkkiketjuun kuuluva perinteinen hotelli. Viih- tehtoonisia ja sisustuksellisia ratkaisuja.
tyisä aularavintola houkuttelee lounasaiTervetuliaistoivotukset saatuamme ja
kaan joutilaammassa elämän vaiheessa lasi hyvää savignon blancia kädessä käysolevia ihmisiä (eritoten rouvia) buffeen kentelimme tutustuen klubin tiloihin. Joku
herkulliselle salaatille ja raikkaille voi- poikkesi vapaamielisesti kirjastohuoneesleiville. Hotellihuoneet ovat asiallisia ja sa savuttelemassakin. Pikku hiljaa pelikaajalleen uskollisia. Bunkkerimaisen aa- verimme saapuivat paikalle ja pelit pääsimiaisravintolan tarjonta on mainio. Hie- vät käyntiin 19 parin voimalla, joista kuusi
man interiöörin osalta synkähkön kaksi- edusti klubiamme. Ehkäpä edellisen vuokerroksisen iltabaarin palvelu oli myös den Brysselin pelien selkäsaunasta sisuunhyvä. Hotelliketjun omistaja Olav Thon tuneena emme antaneet otteen herpaantua
nousi monipuolisesti kiinteistöomaisuut- missään vaiheessa. Tuloskirjanpito tehta kerryttämällä Norjan varakkaimmaksi tiin käsin pöytäkohtaiseen perforoituun
henkilöksi. Hän lahjoitti/lahjoittaa omai- A4:seen, josta irrotettiin parin vaihtuessa
suutensa nimeään kantavaan lääketie- lappu, jonka pelinjohtaja, itsekin kisassa
teeseen keskittyvään säätiöön. Thonia ja pelaava Aksel H. Kierulf, keräsi ja hetken
ruotsalaista miljardöörikolleegaa Ingvar kuluttua palautti vastalahjana lapun, jossa
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oli parin senhetkinen sijoitus. Yllättävän
hyvin toimiva tulospalvelu.
Pelin jälkeen siirryimme päivälliselle
klubin kauniiseen ruokasaliin yhden pitkän pöydän ääreen. Aloitimme erinomaisella rapukeitolla, pääruokana mainiota
kanalintua (rype - en älynnyt kysyä oliko
kyseessä lirype, Lagopus lagopus eli riekko vai peräti fjellrype, Lagopus muta eli
kiiruna) ilmeisesti joka tapauksessa villi,
koska löysin yhden pienen haulin annoksestani. Ennen suussa sulavaa jälkiruokaa
julistettiin parikilpailun tulokset: Helsingin Pörssiklubi otti kolmoisvoiton ja
kunniaa meille tuoden Norske Selskabin
palkintolasin kävivät pokkaamassa parit
Elokorpi-Wardi (1.), Bergström-Schubert
(2.), Brinck-Räty (3.) ja HeikinheimoPoutiainen (5.). Kahvit ja avecit mukavasti sohvilla istuskellen ja takaisin hotellille
klo 23 maissa nauttimaan isoisäksi juuri
päässeen klubiveljemme shamppanjatarjoilusta, johon hauska iltamme päättyi.
Perjantaiaamuna klo 10 hotellin aulassa meitä odottelikin jo norjalaisen kaupunkivaeltajan tyylikkääseen asuun sonnustautunut arkkitehti-oppaamme, jonka
asiantuntemuksesta ja eloisista tarinoista
saimme nauttia seuraavan kahden tunnin
ajan. Kävelimme varsin rajatulla keskustan alueella parlamenttitalolta kaupungintalolle, jonka ulkopuolen reliefimäisiä
puusta tehtyjä taideteoksia ja sisätilan
freskoja pysähdyimme ihailemaan. Talon
suuri keskussali on TV:stä tuttu Nobelin
rauhanpalkinnon myöntämispaikka. Jatkoimme kävelyä talvisessa kaupungissa
nyky-Oslon ylpeydelle; Aker Bryggen ja
Tjuvholmenin alueelle, joka on rakennettu
vanhan telakan paikalle. Mitä moninaisin
modernien tyylien sekoitus asuinrakennuksia on saatu yhteen tasapainoiseksi
kokonaisuudeksi.

lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, PARIKILPAILU.
♠ AKQ74
♥♦ KQ10
♣ KQ974
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠♥ 9742
♦ 1062
♣ K109743
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠7
♥ AJ54
♦ KQ975
♣ A73
		
4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP			
♠4
♥ AKJ76
♦ Q93
♣ AK65
			
5. JAKAJA POHJOINEN, N-S
VAARASSA, IMP.
		
♠ AJ
♥ A98
♦ J7654
♣ KJ8
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA,
PARIKILPAILU 			
		
♠ K7
♥ KQ1064
♦ K106
♣ K85

BRIDGELEHTI 1/15

33

Asuinalueen yhteydessä on upeita ravintoloita ja modernin taiteen museo - Astrup
Fearnley. Kaupunginosa on suunniteltu
huolella ja Helsingin kaavoittajan olisi
ollut syytä ottaa oppia alueesta mm. Ruoholahtea ja Jätkäsaarta suunniteltaessa nykykaavaamme varmasti löytää sikakin
monta syytä; välillä on ollut kärsä kipeä ja
välillä maa jäässä.
Palasimme hotellille pienelle voileipä/
olut-välipalalle, joka valmisti meidät loppupäivän monipuoliseen ohjelmaan.
Kävelimme klubille, jossa meitä odotti
johdon edustajia, joista Carl-Christian Gilhuus-Moe (Direksjonens Forman) aloitti
kertomalla klubin historiasta: Norske Selskab -seuran ovat perustaneet norjanmieliset ylioppilaat v. 1772 Kööpenhaminassa
valistuksen ajan kansallisine ajatuksineen.
Norjalaiset yhdistävät seuran alkuajan
toiminnan tärkeäksi osaksi sittemmin itsenäisen Norjan syntyä ja erkaantumista
Tanskasta v. 1811. Seura siirtyi v. 1818
Kristiania -nimiseen kaupunkiin, jonka
nimeksi palautettiin Oslo v. 1924. Kansallistunnon vahvistaminen ja ylläpitäminen, samalla itsenäisen Norjan puolesta
toimiminen on ollut johtavana ajatuksena
koko seuran historian näihin päiviin saakka. Toisen maailmansodan aikana ja heti
sen jälkeen vastarintamiehet ovat olleet
seuran ytimessä. Norske Selskab -klubiin
- historialliseen kulttuuri-instituutioon
- kuuluu n. 1100 jäsentä, norjalaisia vaikuttajia liike-elämän, kulttuurin, tieteen ja
hallinnon aloilta. Jäsenkandidaattien jono
on pitkä - jopa Groucho Marx haluaisi
kuulua tähän klubiin.
Norske Selskabin klubitalon huoneita
juhlistaa ainutlaatuinen taidekokoelma,
josta kertoi ammattimaisen intendentin
tapaan elävästi Gunnar Wille (Formann i
Kunstkomitèen). Kokoelma kattaa koko
Norjan maalaustaiteen historian ja siinä
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ovat edustettuna kunkin ajan merkittävimmät taiteilijat. Arvoltaan taidetta on
kymmenillä miljoonilla euroilla ja taidekomitean vuosibudjetti on satoja tuhansia
euroja. Kokoelmassa on mm. suuri Norske
Selskabin syntyä kuvaava taideteos; “En
Aften I Norske Selskab” (maalannut Eilif
Peterssen, v. 1892), jota esitellään Norjan
historiankirjoissakin. Kuten saattaa arvata
Munckissa löytyy - jopa kolme kappaletta
- eli klubin tilojen turvatoimien tulee olla
korkealla tasolla. Klubin kirjasto kattaa
kaikki merkittävimmät Norjassa julkaistut
kirjat. Volyymia on kertynyt jo niin paljon, että osa on jouduttu siirtämään Oslon
kaupungin kirjastoon.
Ilta jatkui joukkuekilpailun merkeissä;
pelasimme kuudella neljän hengen joukkueella, molemmilta klubeilta oli kolme
joukkuetta. Jatkoimme menestyksekkäästi
huolimatta siitä, että isäntämme kuiskivat
kaikkien tunnistamaa kansainvälistä sanaa: revansch. Pelien jälkeen jatkoimme
päivällisellä, joka alkoi maukkaalla kasvissosekeitolla, jossa oli ainakin pinaattia,
kananmuna, mutta myös jotain uniikkia.
Pääruoaksi söimme Norjan kansallisruokaa eli turskaa - suuresta kalasta leikattuja
poikkipaloja voisulan ja sinapin kanssa.
Ruodoille oli kaksi pikkulautasta päällekkäin eli tapaan kuului santsikierros, johon
useimmat isännistämme lähtivät, mutta
vain harvat meistä. Ennen tukevaa jälkiruokakakkupalaa jaettiin kolmelle joukkueelle Norske Selskabin laseja: saimme
kaksoisvoiton ja joukkueessa Torunen
(norjalaisten mielestä tämä on ainoa oikea sukunimeni kirjoitusmuoto) pelasivat
kanssani Sjöblom, Bergström ja Schubert.
Kakkoseksi tulleessa joukkue-Elokorvessa pelasivat Jaakon lisäksi Wardi, Backas
ja Mäihäniemi.
Päivällisen päätteeksi siirryimme pikkubussilla Jon Edward Riekelesin kotiin
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Holmenkollenin rinteelle. Viihtyisä puutalo oli saksalaismiehityksen aikaan hyvän
puolustettavuutensa takia sopiva upseerien majoitukseen ja pihaan oli tuolloin
sijoitettu konekivääri toivottamaan tulijat
tervetulleiksi. Nautimme uskomattomasta
norjalaisesta vieraanvaraisuudesta rennossa ympäristössä edelleen korttipöytien
ääressä aamuyön tunneille saakka.
Isäntämme kotona pelatussa epävirallisemmassa yöparikisassa voiton vei pari
Elokorpi-Wardi eli näiden kahden herran
nimet tatuoitiin vastustajien nahkaan ainakin syksyyn saakka, jolloin toivottavasti
Skandinaviska Möten yhteydessä saamme
norjalaiset vieraaksemme.
Lauantai-päivä ja vapaata ohjelmaa:
viiden hengen porukalla lähdimme Aker
Bryggeä kohti, poikkesimme Nobel-rauhanpalkinnon saajia esittelevässä pikku
museossa ja sen kahvilassa ja jatkoimme
Astrup Fearnley -nykytaiteen museoon.
Kokoelma oli näyttävä ja Jeff Koonsin
shokeeraavat työt olivat vahvasti esillä.
Lounaspaikan - japanilaisvaikutteinen
moderni fuusiokeittiö Hanami - oli valinnut Finn Wardin ystävä Arnstein Granlie,
joka meitä siellä jo odottelikin. Usean
ruokalajin maistelumenu koostuen norjalaisista merenelävistä ja paikallisista lihaherkuista japanilaisilla tavoilla ja mauilla höystettynä ja niihin sopivien viinien
kanssa nautittuna nousi gourmet-kokemuksena osaltani koko matkan huipuksi.
Sivistynyt Arnstein oli mitä miellyttävintä

ja vauhdikkainta lounasseuraa, jonka valitettavasti jouduimme jättämään alkuillan
kulttuuririentoihin valmistautumisen takia
- takaisin hotellille hyväntuulisina.
Isäntämme Jon Edward Riekelesin kokonaisvaltaiset Oslon matkatoimistopalvelut
jatkuivat: hän oli varannut meille 7 lippua
uuteen Peer Gynt näytelmään kansallisteatterissa, joka sijaitsi alle viiden minuutin
kävelymatkan päässä Bristolista. Paikat
parvelta hyvin näkymin, mutta sekään ei
auttanut saamaan vuorosanoista selvää,
jotta olisi saanut kaiken irti finesseistä,
joita tulvi nykyajan keskusteluohjelman
formaattiin muokatusta näytelmästä.
Aiemmin maitsemani miljardööri Olav
Thon oli myös istutettu Peer Gyntin moderniin seikkailuihin, joiden päätteksi
Peer sai maahanmuuttaja Solveigin.
Teatterin jälkeen koko seurueellamme
jälleen Aker Bryggelle kohteena meren
päällä kelluva tyylikäs ravintola Onda.
Hyvä normipäivällinen - meille lounaalla
jo herkutelleille - mielenkiintoisine keskusteluineen isäntämme ja hänen puolison kanssa. Isäntämme Jonin pyynnöt
lähteä vielä drinkeille heidän Holmenkollenin kotiin eivät uponneet enää meihin;
kieltäydyimme kohteliaasti ja poistuimme
hotelliin yöpuulle.
Sunnuntai-aamu ja paluu kotimaahan
energisoituneena kaikesta näkemästämme
ja kokemastamme nimimerkillä: samalla
mitalla Norske Selskabin kavereille syksyllä Helsingissä!
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Rally I / Einari
Cup 2015
Annu Laukkanen

				

Loppiaiskisat lähestyivät, eikä minulla
ollut partneria Rallyyn. Kysyinkin muutamalta, mutta heillä oli jo partneri tai
muuta menoa. Epätoivoissani laitoin Bilboon ilmoittautumisen ”Annu Laukkanen” ja toisen nimen kohdalle ”joku hyvä,
nimi tähän”, jos joku vaikka kiinnostuisi
ja pyytäisi pelaamaan. Herää kysymys,
miksi en itse aktiivisemmin hakenut paria kisaan, mutta jotenkin ujostutti. Jos
pyydän joltain omasta mielestäni hyvältä
ja hän sanookin ei, sitten nolottaa, vaikka
tietenkään sellaiseen ei ole mitään syytä.
Eivät kaikki halua pelata kanssani. Kukaan ei tietenkään laittanut nimeään tyhjään tilaan ja heräsi epäilys, ettei kukaan
hyvä halua pelata kanssani. Tai syynä
saattoi olla, ettei kukaan kehdannut edes
kirjoittaa nimeään, jos ei vaikka ollutkaan
omasta mielestään se ”hyvä pelaaja”, jota
etsin. Lopulta Riitta-Liisa Mäkelä lähetti
viestin, että pelataanko ja otin mielihyvin
tarjouksen vastaan.
Bridgekisan järjestelyissä on otettava
huomioon monenlaisia seikkoja - mainostus, brikka-apulaiset, tarjouslaatikot, pelimaksujen kerääminen, pelinjohto, pöytien
järjestäminen yms. Olimme etukäteen
sopineet mitä kukin tekee, mutta pieniltä
kömmähdyksiltä ei vältytty. Koska oli Einari Cupin 20-vuotisjuhlakilpailu - josta
meillä ei olisi ollut harmainta hajua, ellei
Mikko Nieminen olisi siitä meitä muistuttanut - olimme päättäneet järjestää arpajaiset, jossa kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi kuohuviinipullo. Kun
lauantaiaamuna tapasin Marja Kunzen
ja palkinto tuli puheeksi, hän ihmetteli:
”Tänäänkö ne arpajaiset ovat, se pullo on
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mulla kotona”. Vastasin: ”Tänään olisi
tarkoitus”. Johon puolestaan Marja totesi:
”Voi ei, minä luulin, että sitä tarvitaan vasta huomenna. No, pitää mennä ostamaan
uusi kuohuviini, kun en enää ehdi kotoa
lähteä sitä hakemaan. Ei se kotiin jäänyt
skumppa hukkaan mene.” Marja onnistui onneksi vielä kiiruhtamaan palkinnon
ostoon ennen kisoja. Tarjouslaatikoiden
tarve oli huolellisesti laskettu perjantain
Warm up -kisan jälkeen ja kaikki vakuuttivat, että tarjouslaatikoita on tarpeeksi ja
ne tuodaan pelipaikalle. Kun pöydät oli
järjestetty, huomasimme kauhuksemme,
etteivät tarjouslaatikot riittäneet, koska
yksi kassillinen oli unohtunut Palvelutalolle. Peli oli jo alkamassa, kun Marja
kiiti valon nopeudella kaupungin halki ja
onnistui tuomaan puuttuvat tarjouslaatikot
juuri parahiksi ennen kisan alkua.
Peli käynnistyi. Aluksi tuntui, että onpas epäsopuista sakkia pelaamassa, kun
pelinjohtaja laukkasi tiuhaan ympäri salia
korkkareissaan selvittelemässä tilanteita.
Pian pelinjohtajan korkkarit vaihtuivatkin
sopivampiin juoksukenkiin. Kun noin 22
jakoa oli pelattu, olimme päässeet 50 prosenttiin. Varsinaisia systeemikämmejä ei
tullut, vaikka en tunne oloani vielä kovin
kotoisaksi Precisionin parissa. Sitä paitsi
kovin usein olen unohtanut, että Precisionissa avataan 2 ristiä, kun on vähintään
5 ristiä ja avauskäsi. Rannaruudussa taas
2 ristin avaus tarkoittaa 54(5) ylävärejä ja
alle avauskäden ja luonnollisessa systeemissä 2 ristiä on vahva käsi, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä itse ristivärin kanssa. Kun kädessä oli sitten 5 ristiä,
4 pataa, 2 ruutua, 2 herttaa ja 12 pistettä
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- mainio 2 ristin avaus - minä avasin 1
ruutu, koska unohdin systeemin. Pitääkö
näitä systeemejä ja konventioita olla niin
turkasen paljon? Vaikka tuskin kukaan
missään on päässyt parin MeckstrothRodwell systeemilapun laajuuteen, joka
ei kuulemma saanut ylittää 1000 sivua.
Vasemmanpuoleinen vastustaja ei sanonut
ruutuavaukseeni ymmärrettävästi mitään,
partneri sanoi 1 hertta ja oikeanpuoleinen
vastustaja 1 pata. Minulla ei ollut siihen
minimikädellä mitään lisättävää, kun oli 4
kortin patakin. Vasemmanpuoleinen vastustaja tarjosi partnerinsa patatarjoukseen
2 ruutua, joka alertoitiin. Oli kuulemma
maksimipassi ja patatuki. Riitta-Liisa
kahdensi 2 ruudun tarjouksen... ja minä
passasin, mikä oli kardinaalimunaus. Vasemmanpuoleisella vastustajalla olikin
ruutuväri ja peliin tuli 9 tikkiä kahdennettuna ja täysi toppi vastustajille. Meillä taas
olisi ollut hyvä ristipeli, joka olisi löytynyt
mainiosti mikäli olisin avannut systeemin
mukaisesti 2 ristiä. Enää en unohda tätä
avausta. Paitsi että unohdin sen taas sunnuntain IMP-kisassa. Jako oli seuraava:
JAKO 26 ♠ 102
E/ALL ♥ AKQ65		
		
♦Q
		
♣ J10542
♠ J7		
♠ A8654
N
♥ J9		
♥ 10732
W E
♦ KJ108765
♦ A94
S
♣ Q3		
♣9
		
♠ KQ93
		
♥ 84
		
♦ 32
		
♣ AK876
Pelipäivän aikana pöydissä käytiin monenlaista turinaa, joista osan kirjoitin
muistiinkin tätä juttua varten. Mutta kas
kummaa, en saanut myöhemmin enää kä-

sialastani selvää tai oli vain muuten juttu
päässyt unohtumaan pelin tuoksinassa.
Oli kuitenkin hauskaa, kun jakojen välillä ja ruokailutauolla oli mukavaa huulenheittoa ja jutustelua. Niin kuin Jarmo
Laaksokin pöydässämme totesi: ”Tässä
kisassa toteutuu se, mitä bridgen pitäisi
olla: sosiaalista yhdessäoloa ja mukavaa
peliä.” Brikka-apulaisetkin Ninni ja Milla
saivat tunnustusta, kun eräs pelaaja totesi:
”Ehkä Jari Bäckström on Suomen paras
brikkatyttö, mutta ette te hänestä kauaksi
jää.” Sitten tuli suorastaan pientä sanailua
muiden paikalla olijoiden kesken siitä,
kuka olisi lopulta se paras. Rally I:n voitti
pari Oula Wichmann - Ari Renvall. Einari
Cupin voitti pari Lasse Bergroth - Mikko
Nieminen. Mikko sen kuin terästäytyy
vanhetessaan; hyviä sijoituksia ja SM
mitaleita tulee solkenaan!

Tasoittamattomat lopputulokset:
1 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
2 Ari Renvall - Oula Wichmann
3 Birger Salonen - Börje Salonen
4 Elina Laukkanen - Jonna Kaminen
5 Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
6 Aleksi Aalto - Kari Patana
7 Marko Tallgren - Erkki Mäntynen
8 Urho Syngelmä - Topi Tikkanen
9 Olli A. Manni - Pekka Uskali
10 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
Tasoitetut Rallytulokset sivulla 47
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64.3
63.4
62.7
62.1
59.3
58.7
58.5
58.5
57.6
57.0
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				

Olet etelä, jakajana avaat yhdellä hertalla korteilla: ♠65 ♥AKQ102 ♦AK32
♣J7. Kaikki vaarattomassa länsi tarjoaa
väliin yhden padan, partneri kahdentaa ja
itä passaa. Mitä tarjoat?
Jos länsi olisi passannut ja pohjoinen
olisi tarjonnut yhden padan tai yhden sangin, tyytyisit kahteen ruutuun. Lupaisit
kaksivärikäden, mutta et vielä rajoittaisi
voimaasi. Negatiivisen tarjouksen jälkeen
ruututarjous on kuitenkin partnerin värin
korottamista ja kerrot lisävoimastasi hypyllä kolmeen. Partneri tarjoaa kolmeen
ruutuun kolme pataa. Mitä seuraavaksi?
Tarjoamalla vastustajan väriä partneri
haluaa tietää lisää kädestäsi. Useimmiten
hän on kiinnostunut patapidosta kolmea
sangia varten. Patapitoa sinulla ei ole,
mutta kuvaat kättä parhaiten tarjoamalla
neljä herttaa. Kolmella ruudulla kerroit
5-4 jakautuman. Nyt hertan tarjoaminen
uudelleen ei lupaa kuudetta herttakorttia
vaan hyvän viiden kortin värin, hakien
lähinnä 5-2 herttavalttia. Neljään herttaan
kaikki passaavat ja länsi aloittaa pataässällä.			
		
♠ J74
		
♥ 95		
		
♦ J864
		
♣ AKQ10
W
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N
S

E

♠ 65
♥ AKQ102
♦ AK32
♣ J7

Pöytä on odotusten mukainen. Negatiivinen kahdennus lupasi molemmat alavärit ja kolmella padalla pohjoinen haki patapitoa kolmea sangia varten. Pass neljään
herttaan oli hyvä ratkaisu. Viidessä ruudussa pelinviejällä olisi luultavasti kolme
menevää. Länsi voittaa ensimmäisen tikin
pataässällä, toisen patakuninkaalla ja jatkaa kolmanteen tikkiin patarouvalla. Itä
tunnustaa kaikkiin kolmeen kierrokseen
näyttäen parillista määrää. Varastatko kolmannen patakierroksen?
Tietenkin varastat, koska menetät mahdollisesti vielä yhden valttitikin. Mitä seuraavaksi?
Nyt hyvältä tuntuva pelinvienti olisi jatkaa kolmella korkealla herttakierroksella.
Jos sotamies putoaa toisena tai kolmantena, saat loput tikit, kun valtinpoiston
jälkeen sakaat kätesi kaksi ruutumenevää
pöydän vahvoille risteille. Tällä kertaa
länsi ei tunnusta kolmanteen valttikierrokseen. Entä seuraavaksi?
Jos itä olisi näyttänyt paritonta määrää
patoja, voisit jatkaa neljännellä valttikierroksella. Itä saisi herttasotamiehellään
tikin, mutta hänellä ei olisi enää pataa.
Saisit neljä hertta-, kaksi ruutu- ja neljä
ristitikkiä. Nyt kuitenkin itä ottaisi herttasotamiehen jälkeen pietin padalla. Jatkatkin siis kolmen herttakierroksen jälkeen
ristiä. Jos itä tunnustaa kolmeen ensimmäiseen kierrokseen, on sitoumus kotona.
Itä saa varastaa neljännen ristikierroksen
sotamiehellä, mutta sakaat toisen pienen
ruutusi ja voit levittää loput tikit. Huonoksi onneksi itä kuitenkin varastaa kol-
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mannen ristikierroksen ja menetät lopussa
vielä yhden ruututikin, kun rouva ei putoa
toisena. Miten jako piti pelata?

oikein ottaa kolme korkeaa herttakierrosta
ja päätyä pietiin vain epäonnekasta jakautumaa vastaan?

Olisit saanut yhden ylitikin, kun olisit
mennyt ristillä pöytään ja ottanut herttamaskin. Voisitko olla ylpeä tästä pelinviennistä?

Myös parikilpailussa kotipelin varmistaminen olisi hyvä pelinvienti. Parikilpailussa pitää aina miettiä, minkälaiseen
sitoumukseen olet päätynyt. Jos oletat
kaikkien pelaavan samaa sitoumusta, voit
yrittää ylitikkejä pietiriskinkin uhalla.
Mutta jos sitoumuksesi on hyvä etkä usko
useimpien päätyneen siihen, kannattaa kotipeli varmistaa. Tässä jaossa neljä herttaa
on erinomainen loppusitoumus. Saamalla
+620 voitat kaikki ne parit, jotka ovat päätyneet sangi- tai ruututäyspeliin.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ 8432 ♥ KQ106 ♦ AK ♣ KQ3
.
E-W vaarassa, etelä jakajana avaa yhdellä ruudulla, länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä. Sinun vuorosi?

Et todellakaan, kun koko jako oli:
♠ J74
		
♥ 95		
		
♦ J864
		
♣ AKQ10
♠ AKQ10		
♠ 9832
N
♥ J863		
♥ 74
W
E
♦ Q75		
♦ 109
S
♣ 53		
♣ 98642
		
♠ 65
		
♥ AKQ102
		
♦ AK32
		
♣ J7
Valttisotamies olikin lännellä. Mitä hän
tekee, kun on voittanut tikin herttasotamiehellä?
Kääntää ristiä. Olet nyt viimeistä kertaa pöydässä kiinni ja joudut pelaamaan
kolmannen ristikierroksen. Epäonneksesi
länsi varastaa ja kääntää pataa seuraavaan
tikkiin - yksi pieti. Mikä on paras pelinvienti?
Jos jatkat herttakympillä neljänteen tikkiin, menee sitoumus aina kotiin, kunhan
vastustajien valtti ei ole 5-1 vinossa. Kumpi tahansa puolustaja voi voittaa tämän tikin, mutta pöydän valttiyhdeksikkö suojaa
pelinviejää patakäännöltä. Joukkuekilpailussa tämä pelinvienti olisi ainoa oikea.
Mutta entäpä parikilpailussa, jossa jokainen ylitikki on arvokas. Olisiko tällöin

Mikä tässä on ongelma? Ilmaisukahdennus tietenkin. Kummatkin tarjoamattomat värit ja 17 arvopistettä. Kahdennus
on kuitenkin erittäin vaarallinen ratkaisu
ja pass hyvin varteenotettava vaihtoehto.
Pohjoisen 2-yli-1 vastauksen jälkeen ei
ole vaikea laskea partnerin mahdollista
arvopistevoimaa. Se on tietenkin lähellä
nollaa. Jos tyhjän käden lisäksi hänellä on
pituuksia vain alaväreissä, niin kahden tason yläväripelit voivat olla todella kalliita.
Myös toinen asia puhuu ilmaisukahdennusta vastaan. Kun vastustajat kuitenkin
päätyvät jaossa pelinvientipuolelle, niin
on turha kertoa heille, missä puolustuksen
arvopistevoima sijaitsee. Oletetaan, että
otatkin varovaisen kannan ja passaat. Hetken kuluttua voit olla tyytyväinen ratkaisuusi, kun etelä tarjoaa toisella vuorollaan
kaksi ruutua ja pohjoinen hyppää kolmeen
sangiin. Kahdennatko vahvalla kädelläsi?
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Et tietenkään. Sinulla ei ole tietoakaan
pietistä 17 arvopisteestä huolimatta. Siis
aloituskorttia valitsemaan. Lähtökorttisopimustenne mukaan kuningaslähtö sangia
vastaan pyytää partneria ablokeeraamaan
sotamiehen tai rouvan. Jos partnerilla ei
ole kuvaa värissä, hän näyttää tällöin pituutta. Mikä on aloituskorttisi?
Herttakuva on paras valinta. Etelä on
kertonut kuuden kortin ruutuvärin ja pelinviejä aikoo kasvattaa tästä väristä kotipelitikit. Puolustuksen on syytä kasvattaa
itselleen viisi tikkiä tätä ennen ja herttaväri on tietenkin ainoa mahdollisuus tikkilähteeksi. Onko herttaväri riittävän hyvä,
että voit pyytää partneria ablokeeraamaan
mahdollisen sotamiehen? Siinä ja siinä,
mutta päätät kuitenkin aloittaa herttakuninkaalla.
		
♠ 8432
			 N
♥ KQ106
W
E
			 S
♦ AK
			
♣ KQ3
		
♠ AK
		
♥ 92
		
♦ QJ10987
		
♣ J98
Ensimmäiseen tikkiin partneri tunnustaa
kolmosella ja pelinviejä nelosella. Mikä
on herttatilanne?
Partneri ei ablokeerannut sotamiestä, joten pelinviejällä on sekä ässä että sotamies.
Partnerin kolmonen kertoi parillisen määrän, joka on oltava tietenkin neljä korttia.
Pelinviejällä on siis jäljellä AJ-dubbelton.
Mikä on puolustussuunnitelmasi?
Jos käännät herttaa toiseen tikkiin ja uudestaan kun olet kiinni ruutukuninkaalla,
voit laskea saavasi neljä tikkiä. Ristitikin
kasvattamiseen ei tämän jälkeen enää ole
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aikaa. Ristikuvajatkolla toiseen tikkiin
voita kasvattaa yhden tikin, mutta tämänkin avulla puolustus saa vain neljä tikkiä.
Pöydän tappaminen patakäännöillä pitäisi
olla ensimmäisenä mieleentuleva ajatus.
Jos pelinviejällä on vain kaksi korttia ruutua, pöydän ruutuväri kuolee, kun käännät
toiseen tikkiin pataa ja toisen kerran väriä
kun olet kiinni ruutukuninkaalla. Käännätkin siis pataa toiseen tikkiin, partneri
näyttää parillista määrää viitosella ja pelinviejä tunnustaa kympillä. Pelinviejä
jatkaa pöydästä ruuturouvan, kakkonen,
kolmonen ja kuningas. Mitä seuraavaksi?
Nyt voit unohtaa pöydän tappamisen
patakäännöllä. Partnerin kakkonen näytti
parillista määrää. Neljää korttia hänellä ei
ole, koska tällöin pelinviejällä olisi vain
singelton. Jos pelinviejällä on singeltonruutu, hänen jakautumansa olisi 3-3-1-6 ja
hän kasvattaisi ensin ristiväriään ruudun
sijasta. Onko enää mitään pietitoivetta?
Jos partnerilla on ristikymppi, niin pikkuristikäännöllä pelinviejä varmasti arvaa
värin väärin ja pelaa pöydästä kahdeksikon. Koko jako:
♠ QJ10
		
♥ AJ4		
		
♦ 643
		
♣ A762
♠ 9765		
♠ 8432
N
♥ 8753		 W E ♥ KQ106
♦ 52		
♦ AK
S
♣ 1054		
♣ KQ3
		
♠ AK
		
♥ 92
		
♦ QJ10987
		
♣ J98
Pelinviejä joutuu voittamaan kympin ässällä ja puolustukselle kasvaa viisi tikkiä.
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Terveiset
Tokiosta
Seppo Räsänen

				

Olen tätä artikkelia kirjoittaessani ollut
Tokiossa nelisen kuukautta. Siirtyminen
tänne tapahtui hyvin nopealla tempolla.
Viime elokuussa, kun olin jo ryhtynyt henkisesti valmistautumaan eläkkeelle siirtymiseen, sain työnantajaltani ehdotuksen
siirtyä projektitöihin Tokioon. Noin kaksi
viikkoa ensimmäisistä haastatteluista olin
jo töissä täällä. Aloituspäivä oli 7. syyskuuta.
Japani on hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, jossa asiat toimivat. On turvallista
ja äärimmäisen siistiä. Kaduilla ja jalkakäytävillä ei näy roskia. Ihmisten itsekuri
täytyy olla vahva, koska jalkakäytävien
varsilla ei ole myöskään roskakoreja. Ollakseen lähes 40 miljoonan asukkaan metropoli, ilman laatu on yllättävän hyvä. Ei
ollenkaan sellaista kuin mitä esimerkiksi
Kiinan suurkaupungeissa. Tuntuu jopa paremmalta kuin monessa Euroopan metropolissa. Se mitä olen lisäksi ihmetellyt, on
aurinkoisten ja kirkkaiden päivien määrä.
Näin on ollut ainakin syksyn ja alkutalven
aikana.
Väkeä sen sijaan riittää. Vaikka Tokiossa
on 15 metrolinjaa ja sama mokoma junalinjoja ja vaikka metrot kulkevat ruuhkaaikana 1-3 minuutin välein, ovat ne lähes
aina tupaten täynnä. Tämän koen joka
aamu ja ilta työmatkoilla. Vaikka varsinaisia työntäjiä ei olekaan, niin porukka
kyllä osaa ahdata itsensä vaunuihin sisään. Metron jarruttaessa tai kiihdyttäessä
huojuvat matkustajat kuin puut tuulessa.
Kännyköitä räplää lähes kaikki ikään katsomatta. Pois lukien ne, jotka nukkuvat.
Joko istuviltaan tai jopa seisten.
Japani on tunnetusti vakavien luonnonilmiöiden aluetta. Maanjäristykset, taifuunit

ja tulivuoren purkaukset ovat täällä yleisiä. Kobessa vuonna 1995 tapahtuneesta
maanjäristyksestä ja vuonna 2011 Fukushimaa kohdanneesta maanjäristyksen
jälkeisestä tsunamista tiedämme, miten
suurta tuhoa nämä luonnonkatastrofit voivat saada aikaan. Syyskuun loppupuolella
olin toimistolla kerroksessa 41 pitämässä esitystä, kun yhtäkkiä tuli outo tunne,
että olenko pyörtymässä. Ei ollutkaan
huimauskohtaus, vaan lievä maanjäistys,
joka huojutti hieman rakennusta. Onneksi
sitä ei kestänyt kuin muutaman sekunnin
eikä järistys ollut voimakas. Syys- ja lokakuussa Japania kohtasi muutama taifuuni,
joskin Tokio selvisi niistä ilman vahinkoja. Pakollisessa turvakoulutuksessa harjoittelimme miten tulee toimia tulipalojen,
savun ja järistysten kohdatessa. Toimistossa tuolien alla on ”survival pack” mahdollisen järistyksen varalta.
Tultuani Tokioon kerroin kollegalleni,
että harrastan bridgeä. Ei kestänyt kauaakaan, kun paikallinen työntekijä Wakabayashi-san, lempinimeltään George, tuli
kertomaan pelaavansa paikallisessa Youtsuya kerhossa. Kyseisen kerhon tiloissa
toimii myös Japanin Bridgeliiton toimisto.
Itse kerho on jokseenkin samankokoinen
kuin Pitäjänmäen Bridge-areena. Sovimme Georgen kanssa, että hän vie minut
kerholle ja etsii minulle partnerin. Tämän
tuloksena sain pelikaverikseni Hisanon,
muodollisemmin Watanabe-san. Hän on
energinen, noin viisi vuotta peliä harrastanut ja varsin osaava pelaaja. Osallistuin
hänen kanssaan ensimmäiseen täkäläiseen VP/MP-kilpailuuni, jonka voitimme
65,49 % tuloksella. Sittemmin olen liittynyt myös Japanin Bridgeliiton jäseneksi,
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jonka oheistuotteena saan kotiini täällä
paikallisen Bridgelehden. Siitä vaan ei
ymmärrä mitään, koska koko lehti on kirjoitettu japaniksi
Japanissa pelataan enimmäkseen 5-kortin ylävärejä ja systeemit sisältävät paljon
konventiota. Tämä on asettanut itselleni
suuria haasteita, koska Suomessa olen
tottunut pelaamaan enimmäkseen 4-kortin
väriavauksia ja varsin luonnollista tarjoamista. Onneksi ehdin pelaamaan Suomessa ennen muuttoani muutaman kerran
Fabritiuksen Kimin kanssa jokseenkin
samantyylistä systeemiä mitä täällä käytetään. Merkinannot ovat täällä perinteisiä,
eli iso pyytää ja iso-pieni osoittaa parillista määrää. Kaikki nämä asettavat muistin
ja tarkkaavaisuuden koetukselle.
Kyseisestä MP-kilpailusta jäi mieleen
jako, jossa minulla oli
♠4 ♥KQ942 ♦K ♣KQ10986. Hisano
avasi vastustajan passin jälkeen 1♥, johon OPV:ltä pass. Hisanon systeemissä
2NT:n vastaus on Jacoby, kuten meillä
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Suomessa Stenberg, luvaten valttituen ja
täyspelivaatimuksen. Kuitenkin niin, että
vastaajalla ei saa olla singeliä tai renoa!
Eli mitä pitäisi tarjota? Tarjosin luonnollisen 2♣, johon Hisanolta 2♥. Entä nyt?
Olimme sopineet käyttävämme Splinteriä,
joten tarjosin 3♠. Tätä hän ei kertomansa mukaan ymmärtänyt, vaan paremman
puutteessa tarjosi 3NT. Päätin tarjouksen
4♥:lla, joka oli oikein Hisanon jaon ollessa ♠AK6♥AJ10763♦Q107♣2. Saimme
jaosta 85 %, kun vastustajat eivät ottaneet
pois kahta ässäänsä (osa pareista oli pietislammissa)
Työ täällä on maan tapaan intensiivistä ja
päivät pitkiä. Mutta yritän kuitenkin varmistaa sen, että myös rakkaalle bridgeharrastukselle jää aikaa. Tarkoituksemme on
Hisanon kanssa osallistua Yokohamassa
helmikuussa pidettävään kansainväliseen
turnaukseen. Siitä myöhemmin lisää.
Tervetuloa tänne kokeilemaan taitoja ja
onnea.

BRIDGELEHTI 1/15

		

Hesarin
palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 24.12.1982

ILTANEN - PEKKINEN VOITTI
KARSINNAN
Nuori helsinkiläispari Raimo Iltanen Markku Pekkinen voitti selvääkin selvemmin viikko sitten päättyneen maajoukkuekarsinnan. Pari pelasi koko karsinnan
erittäin tasaisesti, eikä ollut yhdessäkään
kahdeksasta osakilpailusta kolmatta sijaa
huonompi. Viimeisen viikonvaihteen kilpailusta pojat voittivat toisen ja olivat toisessa toisena.
Turkulaiset opiskelijat Kauko ja Kalervo Koistinen pitivät vakuuttavasti toisen
sijansa, vaikka jäivätkin kummassakin
viimeisistä kilpailuista neljänneksi. Vielä
junioreiden kirjoissa olevista veljeksistä
jäivät helsinkiläiset Jukka Pesonen ja Sakari Stubb yli 40 pistettä, mutta selvisivät
ensi kesänä Wiesbadenissa Länsi-Saksassa pelattavaan EM-kilpaan.
Kamppailu kolmanesta sijasta oli tiukkaakin tiukempi, sillä ainoastaan kuusi
pistettä erottivat Ebbe Nymanin ja Lorenzo Runebergin maajoukkuepaikasta. Näille puolestaan hävisivät kuusi pistettä Olli
Laajaranta ja Helmer Forsblom. Viimeksi
mainitut eivät valitettavasti voineet osallistua Turussa pelattuihin osakilpailuihin
ja menettivät tuolloin varman edustuspaikan.
Länsi-Saksaan matkaava joukkue on suuresti sama kuin kaksi vuotta sitten Englannissa pelannut. Uusia tulokkaita ryhmässä
ovat ainoastaan Koistisen veljekset, joille
nyt lankeaa ensimmäinen edustustehtävä
avoimessa sarjassa. Kansainvälistä kokemusta pojat ovat jo ehtineet hankkia junioreiden EM-kilpailuissa, viimeksi viime
kesänä Italiassa.

Puutteellinen slammitekniikka on viime
vuosina usein ollut se Akilleen kantapää,
johon suomalaiset pelaajat ovat kompastuneet kansainvälisillä areenoilla. Karsinnan voittajat Raimo Iltanen ja Markku
Pekkinen ilahduttivat kuitenkin eräässä
osakilpailussa seuraavalla tarjoussarjalla.
W/♠9
		
♥ Q10974		
		
♦ 7542
		
♣ Q53
♠ AQ52		
♠ KJ864
N
♥ AJ2		
♥ K65
W
E
♦ A		
♦ KQ10
S
♣ AK874		
♣ 96
		
♠ 1073
		
♥ 83
		
♦ J9863
		
♣ J102
Länsi

1♣
1NT
2♠
4♣
7♠

Pohjoinen

pass
pass
pass
pass
pass

Itä

1♠
2♦
3♣
4♥
pass

Etelä

pass
pass
pass
pass
pass

1♣ väh 17 pistettä
1♠ positiivinen vastaus väh. 5 kortin
pata
1NT kontrollikysely ( A=2, K= 1)
2♦ 3 kontrollia eli 1 ässä ja 1 kuningas
tai 3 kuningasta
2♠ valttikysely
3♣ 1 huippukuva viidentenä
4♣ ristikysely
4♥ kolmas varmistus ristissä eli dubbelton tai Qxx
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Tietenkin jako on kuin nappi Precisionsysteemiin, mutta hyvä systeemi ei yksistään riitä, vaan sen etuja on myös osattava
käyttää hyväksi. Mikäli pojat tarjoavat
slamminsa myös yhtä hyvin ensi kesänä,
ei ainakaan tämän parin osalta pisteitä
niissä mene.
Isoslammi tarjottiin toki useissa muissakin pöydissä, mutta menetelmät olivat
kuin suoraan kivikaudelta. Seuraavaksi
pari ”nimetöntä” esimerkkiä:
Länsi

2♣
4♣
7♠

Länsi

2♣
3♣
7♠

Pohjoinen

pass
pass
pass

Pohjoinen

pass
pass
pass

Itä

3♣
4♠
pass
Itä

2♠
3♠
pass

Etelä

pass
pass
pass
Etelä

pass
pass
pass

Kummassakin tapauksessa Itä ilmoitti
kontrolleja partnerinsa avaukseen, jonka
jälkeen he tarjosivat värejään. Kummassakaan tapauksessa Lännellä ei ollut harmainta aavistustakaan partnerinsa ristin
pituudesta. mutta onni oli myötä, kun Idällä ei ollut kolmea ristihakkua. Tarjousesi-

merkit paljastavat myös kuinka vaikeaan
paikkaan pelaajat saattavat joutua, kun
he käyttävät kontrolli- tai pistevastauksia
vahvaan kahden ristin avaukseen. Tällöin
värit saatetaan joutua tarjoamaan hyvin
korkealla, ja etenkin 4-4 valttiosuma voi
jäädä piiloon.
Karsinnan tulokset:
1. Iltanen-Pekkinen 		
745
2. Koistinen-Koistinen 		
672
3. Pesonen-Stubb 		
631
4. Nyman- Runeberg 		
625
5. Forsblom- Laajaranta 		
620
6. Jouko ja Tapio Kajaste		
618
7. Johan Linden- Kai Nortola
8. Jarmo Kurko- Juhani Salokoski 586
9. Juhani Laine-Olli Manni
546
10. Matti Leino-Mikko Nieminen 534
11. Juhani Turunen-Harry Wikholm 530
12. Ilkka Anttolainen-Kari Koivula 529
Kahdeksan ensimmäistä pääsee karsimatta ensi vuoden maajoukkueluokkaan.
Tuolloin kiihokkeena onkin paljon pitempi matka ja myös pelillisesti mielenkiitoisempi turnaus vuoden 1984 bridgeolympialaiset Mexico Cityssä.

Vuoden 1984 bridgeolympialaisia ei pidettykään Mexico Cityssä, vaan USA:ssa Seattlessa. Kuvassa Suomen joukkue. Vasemmalta Kalervo Koistinen, Pertti Louhimies
(npc), Markku Pekkinen, Lasse Utter, Antti Elsinen, Kauko Koistinen ja Raimo Iltanen

44

BRIDGELEHTI 1/15

Anna-Lisa20.11.1922
(Ansa)
Sundström
- 21.12.2014
Birgit Bärlund

Ansa var en färgstark och intressant personlighet; en glad sällskapsmänniska. Hon
var alltid välvårdad och bar kläder i vackra
pastellfärger. Sin kondition skötte hon flitigt.
Jag kommer ihåg en gång då vi var bjudna
hem till henne i Mäkkylä för bridge och god
mat. Hon var då i sjuttioårsåldern och önskade sig ett hopprep i gåva; det gamla var
utslitet!
Jag började spela med Ansa som partner i
början av åttiotalet. Jag var ganska grön på
den tiden men Ansa var en formidabel spelare med många framgångar redan bakom sig.
Nybörjare kunde bli nervösa att spela mot
Ansa. När hon var spelförare hade hon för
vana att studera motståndarnas system och
ställa frågor, inte bara om utspelet utan också t.ex. “hur kommer ni ut från tre hackor”?
Sedan började hon spela i snabb takt.
Ansa började sin bridgebana på AV som
sekreterare 1950-54. Sedermera flyttade hon
över till B55 där hon spelade flitigt tills minnet började svikta för närmare tio år sedan.
Listan på Ansas framgångar är lång:
FM dampar: Brons 1964, silver 1966,
1968, 1973 och 1977. Guld 1981
Mixed lag: Brons 1982, 1990, silver 1987,
1988 och 1989. Guld 1983
Mixed par: Brons 1977. Seniorlag: brons
1993, silver 1992
Nordiska mästerskapen: Brons 1975 och
som kronan på verket guld i Aulanko 1971.
Laget bestod förutom Ansa av Kitty Kivilehto, Siv Linden, Singa Olin, Kate Runeberg
och Terttu Sundström. Det skulle gå 29 år
innan Finlands damlandslag igen vann guld
i NM: Island år 2000.
Ansa spelade också i ligalaget Top of
Nothing redan på 60-talet. Där spelade bl.a.
Siv Linden, Greti Alenius och Ulla Lundström. Top of Nothing spelar fortfarande.
Efter sin aktiva bana reste Ansa på bridge-

resor bl.a. för att kibitza landslagen. En gång
bjöd hon hela damlandslaget på skumvin för
att gratulera laget. På Irland och i Portugal  
spelade hon med i EM dampartävlingen. Las
Palmas var också ett kärt mål.
Ansa var hemma från Hangö, där hon också gick i skola. Det var viktigt för Ansa att
varje sommar vara i Hangö för bridgeveckan
då hon också kunde träffa gamla skolkamrater. I medlet av åttiotalet låg jag på sjukhus
på Unionsgatan flera veckor i taget på grund
av min reuma. Ansa hälsade ofta på mej och
en gång föreslog hon att jag skulle be om
kvälls-permission då det behövdes en fjärde till vårt cup-lag. Avdelningssköterskan
gav faktisk lov och jag for iväg. På något
sätt hade överläkaren fått nys om saken för
följande morgon på ronden frågade han mej:
“Nå, hur gick matchen”?! Om jag minns
rätt, vann vi den.
Ansa spelade en sista gång på B-55 för ett
par år sedan. Hon ville gärna spela ännu en
gång trots att minnet inte var vad det varit.
Jag for efter henne  och det blev en trevlig
kväll. Speciellt glad var Ansa över att träffa
och krama gamla vänner. Vi klarade medel.
Ansa hade nog kvar gamla tag; på en bricka
bjöd hon in 1NT på motståndarnas öppning.
De missade utgång och det visade sig att
Ansa hade bluffat på 6 poäng!
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KILPAILUTULOKSIA
JOULUSIMULTAANI, 1.-5.12.2014
207 paria
1 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar 68.5
2 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen
67.2
3 Kalevi Jalonen - Jorma Sipilä
66.7
4 Timo Halttunen - Kari Noponen
66.3
5 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 66.1
6 Johan Lindén - Osmo Parviainen
65.8
7 Paavo Isotalo - Raili Asa
65.7
8 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka
65.5
9 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
65.4
10 Kari Koskimaa - Asko Kupiainen
65.3
11 Kati Sandström - Mikko Nieminen 64.1
12 Birger Salonen - Börje Salonen
63.7
13 Martti Meronen - Teodor Velkov
63.4
14 Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen 62.9
15 Paula Nurmi - Hannu Ojanen
62.9
16 Lauri Kurki - Kristina Fagerlund
62.0
17 Juhani Autio - Esko Sinisalo
61.5
18 Lasse Utter - Päivi Hämäläinen
61.5
19 Markku Seppänen - J Siekkinen
61.4
20 Pasi Suominen - Hannu Luhtala
61.2
21 Bill Korsman - Reko Märsylä
61.2
22 Jarmo Laakso - Kari Kanerva
61.1
23 Ari Laine - Olli Perkiö
60.9
24 Tuomo Toikka - Pekka Ranta
60.8
25 Anders Johansson - Jonny Barman 60.3
26 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 60.0
27 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 60.0
28 Jouko Laitinen - Ilmari Juutilainen 59.9
29 Heikki Latvala - Seppo Roitto
59.8
30 Kari Koivula - Janne Ekholm
59.6
31 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
59.5
32 Kai Salomaa - Sinikka Salomaa
59.0
33 Tauno Paalumäki - Pekka Paananen 58.4
34 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 58.1
35 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 57.9
36 Harri Huotari - Elina Laukkanen
57.6
37 Arto Puumalainen - M Levomäki 57.5
38 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 57.4
39 Matti Hanski - Ismo Koponen
57.3
40 Matti Hietalahti - Heikki Ala-Louko 57.2
41 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 57.0
42 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli 57.0
43 Riitta-Liisa Mäkelä - Anne Vesanen 56.9
44 Oula Wichmann - Martta Heino
56.8
45 Timo Järvinen - Kauppila Eero
56.5
46 Leif Rehnström - Toivo Nurmi
56.5
47 Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti
56.5
48 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 56.4
49 Teija Tuomi - Jorma Nummela
56.1
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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
0.60
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

50 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen
51 Olli Rahi - Jari Salmi
52 Marie-L Sarén - Thore Strandback
53 Lassi Rajala - Robert Bjurström
54 Regina Forssten - Sven Löf
55 Harry v Haartman - Aune Lummaa
56 Matti Aario - Henrik Westerstråhle
57 Raili Taipale - Eira Paavolainen
58 Erkki Becker - Tapani Paakko
59 Rauno Helpiö - Eino Pohjolainen
60 Katrina Halla - Martina Brenner
61 Juuso Fagerlund - Oskari Koivu
62 Sami Mäki - Ari Juutistenaho
63 Arto Kosonen - Erkki Salmi
64 Matti Rysä - Hannu Kulmala
65 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka
66 Mauri Eliala - Heimo Peltola
67 Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä
68 John-Erik Eklund - Kent Westersten
69 Nina Tyni - Mikko Koli
70 Jouni Jomppanen - Jarmo Jäntti

56.0
55.8
55.8
55.6
55.4
55.4
55.4
55.4
55.3
55.2
55.1
54.6
54.5
54.4
54.3
54.1
53.9
53.9
53.8
53.6
53.4

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

AV, HELSINKI, 6.-7.12.2014
MP-PARIKILPAILU, 27 paria
1 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
2 Raija Tuomi - Heikki Lehtonen
3 Tatu Heikkinen - Kari Mäkikangas
4 Jari Bäckström - Markku Pekkinen
5 Kati Sandström - Jarmo Laakso
6 Johan Lindén - Osmo Parviainen
7 Paula Nurmi - Johan Herrgård

61.3
60.3
58.0
57.0
56.6
55.9
55.6

2.60
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU (BAM), 6 joukkuetta
1 Johan Lindén - Osmo Parviainen
55 1.30
Seppo Niemi - Mikko Toivonen
2 Anni Mäkelä - Johan Herrgård
47 0.80
Memme Aranko - Rolf M Lindberg
B55, HELSINKI, 10.12.2014
MP-MIXED, 15 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Harry v Haartman - Sue Bäckström
3 Jussi Angervo - Seija Lahtinen
4 Anna Norrman - Olli Jalonen

61.1
55.8
53.5
53.3

1.60
1.00
0.70
0.40

RUNEBERGIN HENKILÖKOHTAINEN, 13.12.2014
12 pelaajaa
1 Kauko Koistinen
69.9 0.80
2 Jaakko Elokorpi
58.5 0.50
3 Jouko Paganus
55.7 0.30
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ORAVAINEN, 28.12.2014
MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Mikael Bäck - Jani Uuranmäki
57.7
2 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 57.3
3 Niclas Räihä - Richard Räihä
56.6
4 Jan Geiborg - Kai Rusten
56.1
5 Aimo Salmi - Jan-Ole Warg
56.1

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

TURKU, 2.1.-6.1.2014
MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 65.4
2 Patrik Eriksson - Arvo Priimägi
61.3
3 Kaj Sundsten - Teodor Velkov
61.1
4 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto
59.6
5 Bill Korsman - Reko Märsylä
58.9

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

MP-PARIKILPAILU (RALLY I), 53 paria
1 Ari Renvall - Oula Wichmann
2 Meri Korhonen - A Mäki-Maukola
3 Birger Salonen - Börje Salonen
4 Marko Tallgren - Erkki Mäntynen
5 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
6 Elina Laukkanen - Jonna Kaminen
7 Aleksi Aalto - Kari Patana
8 Urho Syngelmä - Topi Tikkanen
9 Karoliina Kanniainen - Tero Koivu
10 Pia Petäjä - Mikko Vänni
11Timo Mäkelä - Peter Soinu
12 Olli A. Manni - Pekka Uskali
13 Samu Tuomi - Sue Bäckström
14 Riitta Backas - Kaj G Backas
17 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
18 Veijo Lösönen - Timo Arppe
24 Jarmo Laakso - Ranan Rimon
25 Osmo Parviainen - M Pekkinen
26 Hannu Luhtala - Pasi Suominen

64.0
62.7
62.7
59.5
59.1
58.6
56.0
55.2
54.4
53.0
52.5
52.5
52.3
52.3
51.8
51.6
50.5
50.4
50.3

4.60
2.30
1.50
1.00
4.60
1.00
0.60
0.40
0.30
0.30
0.20
0.30
0.20
0.10
0.30
0.20
0.20
0.20
0.10

MP-IMP-PARIKILPAILU, 35 paria
1 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
2 Riku Mattila - Mika Karjalainen
3 Jari Böling - Teodor Velkov
4 Mikko Rahi - Marko Tallgren
5 Jonna Kaminen - Robert Bjurström
6 Markku Pekkinen - Osmo Parviainen
7 Mikko Nieminen - Ranan Rimon
8 Olli A. Manni - Seppo Laine
9 Urho Syngelmä - Topi Tikkanen

102
60
54
46
45
44
43
42
27

3.10
1.60
1.00
0.70
0.50
0.30
0.20
0.20
0.10

MP-MIXED, 24 paria
1 Lea Seestelä - Teodor Velkov
64.8
2 Annu Laukkanen - Seppo Laine
60.3
3 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 59.4
4 Marjatta Nordlund - Timo Järvi
57.9
5 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
56.5
6 Marika Löfman - Henrik Solin
55.5

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

MP-JOUKKUE, 8 joukkuetta
1 Seppo Laine - Olli A. Manni
Kaj Sundsten - Pekka Uskali
2 Jarmo Laakso - Veijo Lösönen
Lasse Bergroth - Riitta-Liisa Mäkelä

93

1.70

85

1.00

KUOPIO, 9.-10.1.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Olli Perkiö - Juha Luostarinen
115
2 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 106
3 Lasse Utter - Osmo Parviainen
101
4 Markku Seppänen - Martti Seppänen 98

1.30
0.80
0.60
0.40

MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Lasse Utter - Osmo Parviainen
2 Toivo Tikkanen - Esko Pääkkönen
3 Yrjö Tolvanen - Heikki Miettinen
4 Olli Perkiö - Juha Luostarinen

63.8
56.4
56.3
55.9

1.50
0.90
0.60
0.40

TAMMISIMULTAANI, 12.-15.1.2015
178 paria
1 Jarmo Laakso - Kari Kanerva
2 Lasse Bergroth - Arvo Priimägi
3 Esa Halminen - Päivi Salonen
4 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen
5 Oula Wichmann - Ari Renvall
6 Ritva Launne - Martti Launne
7 Juhani Kauppinen - Arto Saukko
8 Gunilla Sandberg - Fride Häggblom
9 Osmo Karjalainen - Heikki Roschier
10 Bjarne Mannil - Karl-Henrik Romar
11 Arto Anttila - Mikko Löytökorpi
12 Johan Lindén - Osmo Parviainen
13 Lasse Utter - Jouko Leander
14 Anne Tallgren - Marko Tallgren
15 Kari Koskimaa - Asko Kupiainen
16 Matti Aario - Pirkko Hyvärinen
17 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen
18 Paula Nurmi - Hannu Ojanen
19 Ari Laine - Olli Perkiö
20 Lasse Sundell - Ove Währn
21 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen
22 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen
23 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar
24 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
25 Sami Engelberg - Jorma Engelberg
26 Kati Sandström - Mikko Nieminen
27 Lauri Kurki - Kristina Fagerlund
28 Bill Korsman - Reko Märsylä
29 M Saastamoinen - Yrjö Tenkanen
30 Arto Kosonen - Erkki Salmi
31 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö
32 Hanna-L Eriksson - Pentti Hietala
33 Elias Rinne - Janne Hiironen
34 Kari Koivula - Janne Ekholm

70.1
68.9
65.7
64.2
64.0
62.5
62.3
61.7
61.4
61.3
61.3
61.0
60.7
60.1
60.0
60.0
58.8
58.1
58.0
57.9
57.4
57.4
57.4
57.3
57.3
57.0
57.0
57.0
56.7
56.7
56.6
56.6
56.5
56.3

2.50
2.00
1.50
1.30
1.16
1.06
0.97
0,89
0,83
0.77
0.72
0.68
0.64
0.60
0.57
0.54
0.52
0.50
0.47
0.45
0.44
0.42
0.40
0.39
0.38
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
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35 Tuomo Toikka - Pekka Ranta
56.1
36 Tuomas Paavola - M Pankasalo
55.8
37 Markku Seppänen - J Siekkinen
55.6
38 Heikki Pohjansaro - Aulis Purhonen 55.3
39 Helena Hasu - Seppo Hasu
55.3
40 H Huhtamäki - Juhani Huhtamäki 55.1
41 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto
55.1
42 John-E Eklund - Kenneth Grannas 55.0
43 Ilkka Kanko - Irma Kanko
55.0
44 Pekka Aarne - Marjatta Panhelainen54.9
45 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen
54.8
46 Antti Koponen - Pekka-J Ranta
54.7
47 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää 54.6
48 Sakari Tiilikainen - S Pursiainen
54.6
49 Timo Tero - Timo Jalopaasi
54.5
50 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen 54.5
51 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 54.5
52 Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi 54.5
53 H Mastokangas - Markku Männikkö 54.5
54 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 54.4
55 Heikki Latvala - Seppo Roitto
54.3
56 Lita Fagerström - Sten Söderholm 54.2
57 Karri Kupari - Kimmo Rahkamo
53.5
58 Eero Juntunen - Matti Rokkonen 53.4
59 Martti Meronen - Juha Saarikoski 53.2
60 Ralf Hermans - Bo-Erik Hermans
53.1

0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

H.K.Y., HELSINKI, 15.1.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Kari Engelbarth - Seppo Niemi
2 Osmo Parviainen - Johan Lindén
3 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen

1.30
0.80
0.50

62
31
18

SM-JUNIORIJOUKKUE, HELSINKI, 17.1.2015
4 joukkuetta
1 Erik Hansson - Väinö Törnroos
83.6 1.50
Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto
2 Oskari Koivu - Maria Mylläri
83.3 0.80
Antti Aimala - Vesa Fagerlund
3 Hermanni Hiuspää - Ilona Vänni
40.8 0.10
Samu Tuomi - Karri Kauppila
4 Lasse Mäkelä - Hermanni Huhtamäki 32.3
Aapo Nieminen - Karoliina Kanniainen
SM-SENIORIPARI, HELSINKI, 17.-18.1.2015
25 paria
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
56.8
2 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen
56.2
3 Johan Lindén - Osmo Parviainen
55.1
4 Klaus Harjunen - Kari Noponen
54.4
5 Martin Arle - Christer Englund
53.9
6 Pirkko Leander - Kalevi Paavola
53.9
7 Tuula Honkavuori - R Honkavuori
53.1
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5.10
2.80
1.90
1.30
0.90
0.50
0.30

KUB, 31.1.2015
MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Taru Suppula - Jussi Tamminen
3 Ranan Rimon - Raimo Honkavuori
4 Carola Tengström - Johan Herrgård
5 Mikko Toivonen - Seppo Niemi
BABS, RUNEBERG CUP, 5.2.2015
MP-JOUKKUEKILPAILU, 9 joukkuetta
1 Kari Mäkikangas - Pekka Viitasalo
Kari Engelbarth - Juho Granström
2 Juha Saarikoski - Jarkko Kortemäki
Kati Sandström - Martti Meronen
3 Mikko Toivonen - Seppo Niemi
Martin Arle - Johan Linden

57.6
56.8
55.9
53.7
52.2

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

75.85 1.90
52.62 1.10
51.51 0.60

SM-JOUKKUE, PIIRIEN MESTARUUDET, 7.2.2015
ITÄPIIRI, 6 joukkuetta, 2 paikkaa
1 Lasse Utter - Jouko Leander
75.45 1.00
Markku Seppänen - Martti Seppänen
2 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen
56.79 0.50
Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen
(Yrjö Tolvanen - Timo Koivunen)
KAAKKO, 6 joukkuetta, 3 paikkaa
1 Osmo Parviainen - Risto Nokka
Hannu Ojanen - Olli Perkiö
Tatu Heikkinen ( Lasse Utter)
2 Hannu Salminen - Harri Heinonen
Jonatan Gröndahl - Jan Zimmer
(Tero Venäläinen )
3 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
Olli Rahi - Mikko Kekki
(Outi Rahi & Teodor Velkov)

88.41 1.50
56.31 1.00
51.54 0.50

HÄME, 10 joukkiuetta, 4 paikkaa
1 Kari Koivisto - Timo Halttunen
129
Mauri Saastamoinen - Markku Pekkinen
(Antti Elsinen - Esa Väliaho)
2 Mika Kiiskinen - Harri Huotari
110
Elina Laukkanen - Sami Mäki
Mirja Mäntylä - Jussi Pölkki
3 Riitta Jaakonaho - Ari Juutistenaho 101
Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
(Mikko Vänni - Marko Ketola)
4 Lauri Orkoneva - Juuso Fagerlund 100
Miia Vesala - Alma Koivu

2.00
1.50
1.00
0.50

POHJOINEN, 4 joukkuetta, 2 paikkaa
1 Timo Sairanen - Seppo Sauvola
54.99 1.00
Timo Jalopaasi - Timo Tero - (Juha Saarikoski)
2 Veijo Tikka - Kauko Vartiainen
40.00 0.50
Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti
(Mika Suopajärvi - Niiko Nykänen)
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LOUNAIS-SUOMI, 12 joukkuetta, 5 paikkaa
1 Jari Böling - Jyrki Lahtonen
171
Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
2 Alpo Järvinen - Pekka Uskali
165
Seppo Laine - Kaj Sundsten
3 Timo Arppe - Veijo Lösönen
124
Kari Kanerva - Jarmo Laakso
Heikki Hytönen - Arvo Priimägi
4 Leena Torkki - Pirjo Marela
117
Heikki Kaisti - Esa Reuna
5 Birger Salonen - Veli-Pekka Lukka
107
Ensio Lehtinen - Pertti Holmberg
Nikolai Kaplitsnoi - Börje Salonen
HELSINKI, 9 joukkuetta, 4 paikkaa
1 Martin Arle - Johan Linden
81
Seppo Niemi - Mikko Toivonen
(Jouko Paganus - Christer Englund
2 Jussi Tamminen - Jyri Tamminen
71
Jukka Pesonen - Sakari Stubb
(Vesa Leskelä)
3 Klaus Harjunen - Arto Keloharju
67
Seppo Castren - Matti Sihvola
(Jari Bäckström)
4 Pekka Viitasalo - Christer Björkman 60
Karri Kupari - Sue Bäckström (vain PM)
5 Juho Granström - Kari Patana
56
Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
(Kari Mäkikangas - Raija Tuomi)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

2.00
1.50
1.00
0.50

POHJANMAA, 7 joukkuetta, 3 paikkaa
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
92 1.50
Johan Blomqvist - Olavi Kivipensas
(Janne Ekholm)
2 Kari Viertola - Marko Yltiö
87 1.00
Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki
(Rantamäki)
3 Riku Mattila - MikkoRahi
78 0.50
Marko Jaakola - Mika Karjalainen
Aku Nieminen
HELMISIMULTAANI, 9.-12.2.2015
191 paria
1 Harri Heinonen - Hannu Salminen 71.4
2 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen 70.4
3 Karri Kauppila - Seppo Aalto
65.2
4 Oskari Koivu - Karoliina Kanniainen 65.1
5 Ritva Launne - Martti Launne
64.5
6 Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen 64.5
7 Eeva Parviainen - Christina Hertzman63.8
8 Johan Lindén - Seppo Niemi
63.3
9 Pertti Tervonen - Tuomo Huovinen 62.9
10 Maria Mylläri - Timo Mäkelä
62.4

2.50
2.00
1.51
1.33
1.20
1.09
1.00
0.93
0.86
0.81

11 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar 62.4
12 Erkki Hartikainen - Timo Vuolio
62.3
13 Eino Nygren - Nikolai Kaplitsnoi
61.9
14 Janne Tauriainen - Jari Salmi
61.8
15 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen 61.5
16 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen 61.4
17 Eero Juntunen - Matti Rokkonen 61.3
18 Juhani Pennanen - Maria Tulonen 60.5
19 Janne Ekholm - Kari Koivula
60.5
20 Ranan Rimon - Raimo Honkavuori 60.2
21 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 60.0
22 Lasse Utter - Päivi Hämäläinen
59.9
23 Ari Laine - Olli Perkiö
59.8
24 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
59.7
25 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
59.5
26 H Huhtamäki - Juhani Huhtamäki 59.3
27 Kirsti Syrjänen - K Mannermaa
59.1
28 Matti Rysä - Hannu Kulmala
59.1
29 Olli Kuosmanen - Pauli Leino
59.1
30 M-Liisa Toivonen - M Panhelainen 58.8
31 Kati Sandström - Mikko Nieminen 58.8
32 Kimmo Kotiniemi - Arto Holma
58.8
33 Ralf Jansson - Lassi Hiltunen
58.6
34 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
58.3
35 Arto Anttila - Mikko Löytökorpi
58.1
36 Kari Launis - Markku Juva
58.0
37 Mika Härkönen - M Tuppurainen 57.6
38 Irmeli Fredriksson - J Leviäkangas 57.6
39 Aku Nieminen - Marko Jaakola
57.4
40 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen
57.2
41 Sari Koivu - Tero Koivu
57.1
42 Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti
57.0
43 K Surma-Aho - Arto Puumalainen 56.9
44 Aune Lummaa - Paavo Pyykönen 56.6
45 Timo Tero - Jyrki Parkkinen
56.6
46 Osmo Karjalainen - Pauli Sihvonen 56.5
47 Kai Salomaa - Sinikka Salomaa
56.4
48 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen 56.4
49 Jussi Selinheimo - Mikko Lind
56.0
50 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
55.9
51 Anna Porkka - Jari Torvela
55.7
52 Jarl-Eric Nylund - J Haapakangas 55.6
53 Veijo Tikka - Kauko Vartiainen
55.6
54 Henry Görnemann - Tapio Salo
55.4
55 Seppo Haverinen - Marja Haverinen55.0
56 Janne Rautanen - Jan-E Mattfolk 55.0
57 Jani Uuranmäki - Mikael Bäck
54.9
58 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen 54.8
59 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen 54.7
60 Jorma Palonen - Tero Topra
54.5
61 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli 54.5
62 Anne Vesanen - Pertti Holmberg 54.3
63 Virpi v Gruenewaldt - Eeva Ilmarila 54.0
64 Börje Ehn - Agneta Ekholm
54.0
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0.76
0.71
0.67
0.64
0.60
0.57
0.55
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.43
0.41
0.40
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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50

SAVUTON, 10.2.2015
MP-MIXED, 15 paria
1 Anni Mäkelä - Johan Herrgård
2 Sue Bäckström - Kauko Koistinen
3 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
4 Raimo Raunto - Paula Nurmi

64.6
60.4
55.7
54.8

1.60
1.00
0.70
0.40

KOKKOLA, 14.2.2015
MP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
2 Bill Korsman - Reko Märsylä
3 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar
4 H Mastokangas - Markku Männikkö

67.7
62.9
57.5
54.2

1.70
1.00
0.70
0.40

B55, HELSINKI, 25.2.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Birgit Bärlund - Tuula Keso
2 Kari Engelbarth - Pia Erkkilä
3 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman
4 Kai Sandqvist - Jarmo Jäntti
5 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen

49
32
26
23
17

PIEKSÄMÄKI, 27.2.-1.3.2015
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
1 Olli Perkiö - Juha Luostarinen
3 Ilmo Jäppinen - Lasse Utter

61.5 0.85
61.5 0.85
59.0 0.30

MP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
2 Tero Koivu - Marko Jurvanen
3 Lasse Utter - Tatu Heikkinen
4 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
5 Pasi Suominen - Ari Pöppönen

62.8
61.4
58.8
57.6
54.1

190 1.30
177 0.80
112 0.50

1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

LAHTI, 14.-15.2.2015
MP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Lasse Utter - Osmo Parviainen
2 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
3 Kari Koivula - Janne Ekholm

61.6 1.30
59.3 0.80
55.5 0.50

MP-IMP-PARIKILPAILU, 8 paria
1 Maria Tulonen - Juhani Pennanen
2 Osmo Parviainen - Lasse Utter

24
22

1.00
0.50

JYVÄSKYLÄ, 20.-22.2.2015
MP-PARIKILPAILU, 23 paria
1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
2 Risto Nokka - Osmo Parviainen
3 Timo Halttunen - Vesa Fagerlund
4 Aarne Koivu - Kari Patana
5 Teodor Velkov - Martti Meronen
6 Timo Nakkinen - Tapio Viren

MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen
2 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
3 Ari Pöppönen - Lasse Utter

70.7
62.3
61.3
60.7
60.5
55.9

2.30
1.30
0.80
0.60
0.40
0.20

MP-PARIKILPAILU, GRAND SLAM I, 37 paria
1 Jouko Leander - Lasse Utter
57.9
2 Timo Halttunen - Vesa Fagerlund
57.0
3 Juho Granström - Kari Patana
56.3
4 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö
54.9
5 Hulda Ahonen - Clas Nyberg
54.6
6 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
54.0
7 Oskari Koivu - Maria Mylläri
53.4
8 Bill Korsman - Reko Märsylä
52.7
9 Osmo Kiema - Johan Blomqvist
52.4
10 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
52.4

4.13
2.13
1.38
1.00
0.75
0.50
0.25
0.25
0.13
0.13

FIRMALIIGA 2015
I DIVISIOONA
1 AAMUN PAJU
100
Pauli Nieminen - Juho Granström
Maria Mylläri - Anni Mäkelä
Marianna Kultalahti
2 T1036
96
Klaus Harjunen - Matti Sihvola
Seppo Castren - Arto Keloharju - Pauli Lunden
Osmo Parviainen - Joakim Fabritius
3 NIXU
69
Pekka Viitasalo - Kari Mäkikangas - Vesa Leskelä
Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen
Markku Pekkinen - Raija Tuomi - Pia Erkkilä

MP-IMP-PARIKILPAILU, 29 paria
1 Sanna Kitti - Ari Kyllönen
2 Jouko Leander - Lasse Utter
3 Johan Blomqvist - Osmo Kiema
4 Mika Salomaa - Clas Nyberg
5 Risto Nokka - Osmo Parviainen
6 Marko Jurvanen - Olli Pitkänen
7 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö
8 Olli Rahi - Veijo Nikkanen

2.70
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.20
0.10

108
104
79
76
74
59
51
36

2.00
1.10
0.80
0.50
0.30

II DIVISIOONA
1 STADI
114
Paula Nurmi - Johan Herrgård
Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä
Juha Hämäläinen - Kirsi Virtanen
2 4 PATAA
91
Martti Meronen - Juha Saarikoski
Jarkko Kortemäki - Mika Karjalainen
Tuomas Vihavainen - Orvo Backman
3 RAVINTOLA 11
88
Hannu Pesonen - Martti Aalto
Jarmo Kinnunen - Hannu Mustala
Antti Vihervä - Ilkka Ala-Kivimäki
Irja Ahonen - Pirkko Leander - Janne Kallunki
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HUHTIKUU

IDÄN KORTIT

1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, PARIKILPAILU.
♠ 63
♥ AK8632
♦ 62
♣ AJ2
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ A97
♥ A8
♦ AK874
♣ AQJ
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠ AJ10962
♥ K9
♦6
♣ Q1042
		
4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP			
♠ 1098652
♥ 104
♦ AK5
♣ 84
			
5. JAKAJA POHJOINEN, N-S
VAARASSA, IMP.
		
♠ 1097
♥3
♦ KQ1083
♣ AQ109
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA,
PARIKILPAILU 			
		
♠ Q5
♥ J8
♦ AQJ753
♣ J64

2.-6. Vaasan Pääsiäsbridge
Bridge Center, Cirkelvägen 21
AV, Formansgatan 14
To Warm-up (BC) klo 19.00
Pe MP-IMP-pari (AV) klo 11.00
La MP-pari GS2 (AV) klo 11.00
Su MP-joukkue (BC) klo 11.00
Ma MP-pari (BC)
klo 10.00
11. Bridge Areenan talkoot
Talkoot alkavat
klo 12.00
La MP-pari		
klo 17.00
18.-19. SM-joukkuefinaali
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La alkaen		
klo 11.00
22. Kouvolan Bk
Ke MP-pari		

klo 17.45

25.-26. Baltic Cup
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣

48th TALLINN BRIDGE FESTIVAL
28.-31.5.2015 www.bridge.ee
9th RIGA INVITES TO JURMALA
19.-23.8.2015 www.rigainvites.lv
7th EUROPEAN OPEN
CHAMPIONSHIPS
27.6.-11.7.2015 Tromsö, Norja
www.eurobridge.org
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KILPAILUKALENTERI
TOUKOKUU
30.4.-3.5. Rovaniemen Bk
Hotelli Santa Claus
To Warm-Up IMP klo 19.00
Pe Napapiirin ba- klo 11.00
La rometri		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 9.30
2. Järviseudun Bk
La MP-pari		
Su MP-IMP-pari
6. Kouvolan Bk
Ke MP-tukipari

klo 10.00
klo 16.30
klo 17.45

9. Kulobridge
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La MP-pari (Rally II)klo 11.00
11. Toppi ry, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
Ma MP-IMP-pari klo 18.00
15.-16. Rauman Bk
Pe MP-mixed
La MP-pari		

klo 18.00
klo 11.00

18. Tapiolan Trikki
MP-mixed		

klo 17.00

23.-24. SM-swiss IMPs
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La alkaen 		
klo 11.00

KESÄKUU
5.-7. Midsummer Bridge, Salo
Pe MP-IMP-pari klo 17.00
La MP-joukkue
klo 10.00
Su MP-pari		
klo 10.00
www.midsummerbridge.com
11.-14. Tammerbridge, Tampere
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
26.-28. Puijon Bridge, Kuopio
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
Bridgelehden ilmestymisaikataulu 2015
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.
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Baltic Cup 2015 voittajajoukkue Rigainvites
Birins, Neimanis, Lorencs, Romanovska, Alfejeva, Rubins
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Päätoimittajan kynästä
Suomen Bridgeliiton isännöimä Baltic
Cup sujui järjestelyiltään erinomaisesti
eikä Suomen joukkueiden pelillisessä
menestyksessä ollut myöskään moitteen
sijaa. Baltic Ladies Pairs Cupissa kaikki
kolme palkintosijaa menivät suomalaisnaisille Sanna Kitin ja Kirsi Virtasen
ottaessa kirkkaimmat mitalit. Nuorten
sarjassa Suomen U25-joukkue, Antti
Aimala, Vesa Fagerlund, Oskari Koivu ja
Maria Mylläri oli aivan omaa luokkaansa
jättäen latvialaiset haastajansa melkein 20
ottelupisteen päähän. Avoimessa luokassa
Suomen ykkösjoukkue, viime vuoden
Suomen Cupin voittajat, Lasse Utter,
Osmo Kiema, Mika Salomaa ja Pekka
Viitasalo, selviytyi aina finaaliin asti.
Finaalissa latvialaisjoukkue Rigainvites
osoittautui kuitenkin paremmaksi IMPnumeroin 46-29.

Sanna Kitti ja Kirsi Virtanen
Baltian paras naispari

PM-kilpailut Färsaarilla ei vastaavasti
kulkenut joukkueeltamme toivotulla
tavalla. Kun kisat edellisen kerran järjestettiin Thorshavnissa, tapahtui kisahistoriaa
kun Färsaaret vältti ensimmäistä kertaa
viimeisen sijan ja Suomi vastaavasti
päätyi vaatimattomalle kuudennelle
sijalle. Tälläkin kertaa Suomen joukkue
jätettiin armotta viimeiseksi, mutta
Färsaaret teki uskomattoman tempun
ottamalla hopeamitalit! Saarelaiset olivat
todella panostaneet kotikisamenestykseen
palkkaamalla joukkueelleen tanskalaisen
valmentajan. Näköjään kova työnteko ja
asialleen omistautuminen tuottavat joskus
myös tulosta!
SBL:n hallitus päätti viimeisimmässä
kokouksessaan tiukentaa käytäntöä
kilpailuihin ilmoittautumisessa. Vastedes
ilmoittautumisajasta pidetään tiukasti kiinni
ja "myöhäisheränneet" pääsevät mukaan
vain kilpailunjohtajan suostumuksella ja
vain, jos näin saadaan kilpailuun parillinen
määrä pareja. Joten muistakaahan olla
ripeämpiä kisoihin ilmoittautuessanne.
Kilpailunjärjestäjällä ei ole oikeutta ottaa
teitä mukaan määräajan umpeuduttua,
jos se merkitsee, että ajoissa asiansa
hoitaneet eivät pääsisikään pelaamaan
koko rahan edestä huilivuoron takia. Ja
muutenkin, jos tiedätte osallistuvanne
johonkin kilpailuun, niin nimet vain
ajoissa bilboon. Mitä enemmän nimiä
listalla, sitä isommaksi kisa muodostuu.
Hyvää alkanutta kesää!
Kauko Koistinen
Duisburgissa 3.6.2015
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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: ♠AKJ1053 ♥A65 ♦A ♣Q103.
Olet etelä, jakajana, kaikki vaarassa. Mitä
tarjoat?
Yksi pata. Kätesi on vahva, mutta ei läheskään riittävän hyvä vahvaan kahden ristin avaukseen. Korkeammat pata-avaukset
olisivat tietenkin pahoja virheitä, koska
näillä lupaisit pitkän patavärin, mutta alle
avauskäden voiman. Partnerisi tarjoaa yhden sangin ja kumpikin vastustaja passaa.
Mitä tarjoat toisella vuorollasi?

4

		
		
		
		

♠ Q8
♥ K74
♦ QJ62
♣ 9864
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ AKJ1053
♥ A65		
♦A
♣ Q103

Kolme pataa. Lupaat näin n. 17-19 pistettä ja kuuden kortin patavärin. Neljä
pataa on näkökulmastasi luultavin loppusitoumus, mutta tämän tarjoamiseen
ei ole mitään kiirettä. Parterillasi voi olla
singeltonpata tai jopa renonssi, jolloin
kolme sangia saattaisi olla oikea loppusitoumus. Saattaa myös olla, ettei yhteinen
voimanne riitä täyspeliin, jos partnerilla
sattuisi olemaan vain kuusi pistettä ilman
minkäänlaista patatukea. Partneri korottaa
kolme pataa neljään pataan. Mitä tarjoat
seuraavaksi?

Pöytä on odotustesi mukainen. Partneri
lupasi 6-9(10) pistettä ja kielsi patatuen.
Valttisitoumuksessa lasket yleensä tikit,
jotka olet vaarassa menettää. Montako
menevää voit laskea?

Pass. Sinulla on hyvä käsi, mutta partnerisi tietää tämän. Kun rajoitit toisella vuorollasi kätesi voiman ja jakautuman, tuli
partnerista jaon ”kapteeni”. Hänen pitäisi
tietää, mihin yhteiset voimavaranne riittävät. Länsi aloittaa herttasotamiehellä.

Idällä. Aloita ristinpeluu pöydästä esimerkiksi yhdeksiköllä. Puolustus voittaa
tikin ässällä tai kuninkaalla, mutta myöhemmin jatkat uudelleen ristiä pöydästä ja
pelaat käden kympin, jos itä ei pelaa sotamiestä. Maskaat siis sotamiestä ja menetät

Neljä. Olet mahdollisesti menettämässä
yhden hertan ja kolme ristitikkiä. Puolustus saa varmasti tikit ristiässällä ja -kuninkaalla. Jos pelaat itse ristiä, niin onnekkaalla ristijakautumalla et menetä tikkiä
sotamiehelle. Kummalla puolustajalla
toivot sotamiehen olevan?
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vain kaksi tikkiä värissä, jos sotamies on
idällä. Jos valitset tämän pelinvientilinjan, otatko ensin pois puolustajien kaikki
valtit?
Et. Valtinpoistoon tarvitaan vähintään
kolme kierrosta, eikä sinulla tämän jälkeen ole kahta yhteyttä pöytään, jotka tarvitset pelataksesi kaksi kertaa ristiä kohti
kättä. On olemassa parempi tapa päästä
eroon käden menevistä. Mikä?
Sakata niitä pöydän ruutukuville.
Mitä teet ensimmäisessä tikissä? Laistatko lähdön, ja jos et, niin kumpaan käteen
voitat lähdön?
Voita lähtö käden ässällä. Tarvitset
pöydän kuningasta yhteyskortiksi ruudun
kanssa operointia varten. Voitat siis ensimmäisen tikin herttaässällä. Poistatko
ensin vastapuolen valtit?
Et. Myös patarouva on tärkeä yhteyskortti pöytään. Minkä kortin pelaat toiseen tikkiin?
Ruutuässän. Mitä pelaat kolmanteen
tikkiin?
Pataa rouvalle. Voit myös halutessasi
pelata ensin yhden korkean valttikierroksen kädestäsi ja mennä seuraavaksi
pöytään patarouvalla. Kun olet pöydässä
kiinni patarouvalla, minkä kortin pelaat
sieltä? Entä kädestä?
Pelaa pöydästä ruuturouva ja jos itä
ei peitä kuninkaalla, niin sakaa kädestä
ristikolmonen. Jos itä peittää ruuturouvan
kuninkaalla, varastat, poistat valtit, menet
pöytään herttakuninkaalla ja sakaat yhden
käden menevistä ruutusotamiehelle. Koko
jako on seuraava:

		
♠ Q8
		
♥ K74
		
♦ QJ62
		
♣ 9864
♠ 62		
♠ 974
♥ J1092		 N
♥ Q83
♦ K973		 W S E ♦ 10854
♣ KJ5		
♣ A72
		
♠ AKJ1053
		
♥ A65		
		
♦A
		
♣ Q103
Et kai vain erehtynyt sakaamaan pientä
herttaa ruuturouvalle? Tällöin länsi voi
pietittää sitoumuksen pikkuristikäännöllä. Tätä kääntöä ei pitäisi olla liian vaikea
nähdä, koska tähänastinen pelin kulku on
näyttänyt, että pelinviejällä on kuusi pata-,
kaksi hertta- ja yksi ruututikki. Pöydässä
on vahva ruutusotamies, joten puolustuksella on kova kiire ottaa neljä tikkiä ennen
kuin pelinviejä ottaa kymmenen.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ 1098653 ♥ K104 ♦ A2 ♣ J7. Kaikki vaarattomassa pohjoinen avaa yhdellä
ruudulla. Mitä tarjoat?
Pass. Kuuden kortin värillä ja alle
avauskäden voimalla voisit tehdä heikon
hyppäävän välitarjouksen kahden tasolla.
Mutta et näin huonolla värillä! Yhden padan välitarjous on samasta syystä huono.
Et kai halua antaa lähtökorttivihjettä partnerille kymppi kuudennella? Passaat siis
ja tarjoussarja jatkuu seuraavasti:
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Länsi

pass
pass
pass

Pohjoinen

1♦
2♦
3NT

Itä

pass
pass
pass

Etelä

1NT
2NT
pass
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♠ AQ
		
♥ A2		
		
♦ KQ10983
		
♣ 963
			
♠ 1098653
			 W N E ♥ K104
			
♦ A2
S
			
♣ J7
Partneri aloittaa 11-säännön mukaisella
herttakuutosella, pöydästä kakkonen. Minkä kortin pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Kuninkaan. Jos pöydässä olisi esim.
Q2-dubbelton, pitäisi sinun pelata lähtöön
kymppi. Kolmas käsi korkeaa, mutta jos
pöydässä on korkea kortti, pitää sinun
jäädä ”vahtimaan” tätä korkeaa korttia
vielä korkeammalla kortilla. Nyt kuitenkin voitat kuninkaalla ensimmäisen tikin
pelinviejän tunnustaessa viitosella. Minkä
kortin pelaat toiseen tikkiin?
Herttakympin. Palauta aina partnerin
väriä, ellei sinulla ole selkeää ja hyvää
syytä vaihtaa väriä. Tässä sellaista syytä ei ole näkyvissä. Jos sinulla on jäljellä kaksi korttia lähtöväriä, palauta niistä
korkeampi. Jos sinulla olisi jäljellä kolme
korttia, palauttaisit niistä pienimmän. Toiseen herttakierrokseen pelinviejä tunnustaa kahdeksikolla, partneri sotamiehellä
ja pöydän ässä voittaa tikin. Pelinviejä
jatkaa pöydästä ruutukolmosen, päätät
pelata pienen, etelältä sotamies ja länneltä
nelonen. Pelinviejä jatkaa kädestään ruutuviitosella, seiska, kuningas ja voitat tikin ässällä. Mitä jatkat seuraavaksi?
Ristisotamiehen. Mitä ihmettä! Juuri
kun todettiin, ettei lähtöväriä saisi vaihtaa ilman selkeää ja hyvää syytä. Herttasotamies oli selkeä syy! Montako herttaa
partnerillasi on? Entä pelinviejällä?
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Partnerilla viisi. Pelinviejällä kolme.
Etelä on näyttänyt jo kaksi herttaa, mutta yhdellä sangilla hän kielsi neljän kortin ylävärit. Vain kahta korttia hänellä ei
ole, koska tällöin partnerilla olisi QJ9763.
Tästä kombinaatiosta hän ei lähtisi kuutosella ja vielä vähemmän pelaisi sotamiestä toisella vuorolla. Voit olla varma, että
koko jako on:
		
♠ AQ
		
♥ A2		
		
♦ KQ10983
		
♣ 963
♠ 42		
♠ 1098653
♥ J9763		 N
♥ K104
W
E
♦ 74		 S
♦ A2
♣ AQ105		
♣ J7
		
♠ KJ7
		
♥ Q85
		
♦ J65
		
♣ K842
Jos käännät ruutuässän jälkeen lisää
herttaa, saa pelinviejä ylitikin; kolme pataa, kaksi herttaa ja viisi ruutua. Mutta jos
käännät ristisotamiehen, saa puolustus viisi tikkiä.
Jaon jälkeen voit onnitella partneriasi
hyvästä puolustuspelistä. Jos hän mielikuvituksettomasti tunnustaisi toiseen herttakierrokseen kolmosella, sinulla ei olisi
mitään syytä olla jatkamatta herttaa ruutuässän jälkeen. Lännellähän hyvin saattaisi olla hertassa rouva viidentenä, jolloin
puolustuksella olisi suora pieti haettavissa
herttaväristä. Länsi näkee hyvin tilanteen
kahden ensimmäisen tikin perusteella.
Kun pelasit ensin kuninkaan, tietää hän
rouvan olevan pelinviejällä. Ja kun etelä
tunnustaa toiseen tikkiin pienellä, on pelinviejällä kotipelitikit valmiina ja puolustuksella on kiire ottaa pieti. Ethän vain
tuottanut pettymystä partnerillesi...?
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Tarjouspaneeli 3/15
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 1.8.2015 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ A 10 6 ♥ 9 8 6 3 2 ♦ 10 ♣ Q 9 4 2
Länsi
		
3♥

Pohjoinen
2♣
4♦

Itä
2♥
pass

Etelä
pass
?

2. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, IMP.
♠74♥QJ976♦KJ♣AK64
Länsi
		

Pohjoinen
pass

Itä
2♠

Etelä
?

3. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, IMP.
♠ J 9 8 5 4 ♥ J 8 ♦AK Q 8 5 ♣ J
Länsi Pohjoinen
			
pass
2♥
pass
3♣

Itä
pass
pass
pass

Etelä
1♠
2♠
?

4. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP.
♠ 8 7 4 3 ♥ K J 10 9 6 5 ♦ 8 2 ♣ 7
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
1♠

Itä
pass
pass

Etelä
1♥
?

5. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, IMP
♠ K 9 6 2 ♥ A K Q 9 ♦ J 4 ♣ Q 10 3
Länsi
1♦
pass

Pohjoinen
pass
2♣

Itä
pass
pass

Etelä
DBL
?

6. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa, IMP
♠85♥Q54♦K8542♣872
Länsi
		

Pohjoinen
2NT

Itä
3♠

Etelä
?

Opi tarjoamaan slammit
paremmin ja auttamaan
partneriasi puolustuksessa enemmän.
Martensin uudet kirjat
myynnissä nyt Bridge
Areenalla. Professional
Slam Bidding, osat 1 ja
2 sekä Guide Dog, osat
1 ja 2. Hinta 25€/kirja.
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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 Vassili Levenko ja Sven Sester (Eesti) ovat voittaneet kaksintaistelun kahdella edellisellä kerralla. Onnistuvatko tämäkertaiset haastajat
Seppo Niemi ja Mikko Toivonen pysäyttämään etelänaapureiden voittokulun?
Seppo ja Mikko ovat SM-joukkuefinaalin ”kestomitalisteja”, vaikkakin kevään
finaalissa tuloksena oli pettymykseksi vain neljäs sija. Mestareiden systeemi on
esitelty numerossa 4/2014.
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Haastajien systeemi
Luonnollinen
Avaus Selitys			
1♣
11+ ap, 4+ korttia

Jatkotarjoaminen
2♣ INV+ korotus, 2♦ 8-9 5+k korotus
3♣ estokorotus, 3♦/♥/♠ Splinter
1♦
11+ ap, 4+ korttia
2♦ INV+ korotus, 3♣ 8-9 4+k korotus
3♦ estokorotus, 3M Splinter
1♥/♠ 11+ ap, 4+ korttia
2NT Limit-Stenberg, 3m 16+ 6+ korttia
				
3NT 13-15 3k tuki
1NT 15-17 ap, tasainen
Two-way Stayman
voi olla 6k m, ei 5k M		
2♣
TPV tai 23-24 ap tas. 2♦ rele, 2NT 5-5 ♣/♦ TPV
2♦
5-10 ap ♥/♠ 4+/4+
2NT kysely
2♥/2♠ 5-10 ap, 6k
2NT Ogust
2NT 21-22 ap, tasainen
3♣ Puppet Stayman, 3♦/3♥ siirto,
3♠ 5♠/4♥
3NT Alaväriesto
4♣ P/C, 4♦ kysyy lyhyyttä
4♣/4♦ Namyats
1 askel 1A, 3 askelta 2A, 4 askelta 3A

Mikko Toivonen

Seppo Niemi
BRIDGELEHTI 2/15
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1. JAKAJAPOHJOINEN, JOKA AVAA
1♦, EI KUKAAN VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
Q9
♠ J7
♥
J 10
♥ KQ987
♦
AK 8 3
♦ J5
♣
Q 10 8 6 2
♣ AK J 7

Sven

Vassili
(1♦) 1♥
2NT
3NT
Pass			

Mikko Seppo
(1♦) 1♥
2NT 3NT
Pass

Kilpailun ensimmäisessä jaossa pitäisi välttää sangitäyspeli, vaikka parilla on yhteensä 27 arvopistettä, hyvä
pito vastustajan avausvärissä sekä
vain viiden kortin yhteinen ylävärivaltti. Sekä Vassili että Seppo tekivät
normaalin välitarjouksen yksi hertta,
johon Sven ja Mikko tarjosivat luonnollisen inviitin kaksi sangia. Idällä
oli maksimivoima välitarjoukseensa,
minkä vuoksi korotus kolmeen sangiin
oli itsestään selvyys. Valitettavasti tässä sitoumuksessa pohjoinen aloittanee
korkealla padalla ja puolustus ottanee
kuusi tai seitsemän ensimmäistä tikkiä

riippuen siitä, onko pata jakautunut
6-3 tai 5-4.
Onko mitään järkevää tapaa löytää
ainoaa kotiin pelattavissa oleva täyspeliä, neljää herttaa? Kahteen sangiin
kolme ristiä ei ole hyvä tarjous. Tämä
kertoisi käden, joka ei ota inviittiä
vastaan, mutta antaa mahdollisuuden
pysähtyä kolmen tasolle hertassa tai
ristissä. Tällä kertaa länsi tosin jatkaisi hyvällä kädellään vielä kolmella
ruudulla ja itä ehkä kolmella hertalla,
jolloin pataheikkous ehkä tulisi ilmi?
Entäpä jos länsi tarjoaisi kahden sangin sijasta kaksi ristiä? Nyt idän käsi
olisi hieman liian vahva yksinkertaiseen korotukseen kolme ristiä ja hän
kertoisi maksimivoimansa kahdella
ruudulla. Tähän länsi tarjoaisi kaksi
sangia kertoen ruutupitonsa. Mitä olisi
tähän idän kolme pataa? Ei varmaankaan luonnollinen, kun ei tarjonnut
kahteen ristiin kahta pataa. Voisiko se
kertoa vain huolen pataväristä? Tähän
länsi voisi päättää sarjan neljään herttaan. Ehkä liian kaukaa haettua?
Täyspeli yhdeksän kortin yhteisessä
alavärissä ei myöskään mene kotiin,
kun pohjoinen ottaa tässä sitoumuksessa kolme ensimmäistä tikkiä.

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

1
1
1
1

2. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
K83
♠ A7 5 4 2
♥
Q8
♥ KJ753
♦
A Q 10 9 4 3 2 ♦ K J
♣
10
♣ Q
Sven

Vassili
Mikko
1♠		
2♦
2♥
2♦
4♠
Pass
3♠
			
Pass

Seppo
1♠		
2♥
4♠

Toisessa jaossa täyspeli yhdeksän
kortin alavärivaltilla on paras yritys.
Vassilin avaus oli rajoitettu korkeintaan 15 pisteeseen. Tämän vuoksi Sven
ei haaveillut slammista, vaan hyppäsi
suoraan neljään pataan Vassilin kerrottua vähintään 5-4 yläväreistään.
Haastajien systeemissä kaksi herttaa
ei vielä rajannut käden voimaa, minkä
vuoksi Mikko ei halunnut tehdä liian
pysäyttävää tarjousta neljällä padalla.
2-yli-1 -vastauksen jälkeen vastaajan
preferenssi kolmen tasolla on vahvin
tarjous. Seppo teki tällä kertaa oikein
korottaessaan vain täyspeliin. Jos hän

kontrollitarjoaisi neljän tasolla, saattaisi pari päätyä ässäkyselyn jälkeen
viiden tasolle pata valttina. Mikon näkökulmasta partnerilla voisi olla esim.
AQJxx, Axxx, Kx, xx, jolloin slammi
olisi erinomainen.
Hyvänä päivänä neljä pataa menee
kotiin, vain valtin vinojakautuma 4-1
tekee pelinviejän tehtävästä liian vaikean. Viisi ruutua on IMP-kilpailussa
parempi sitoumus. Puolustus saa tähän peliin pietin vain, jos onnistuu ottamaan suoran varkaustikin jommassa
kummassa ylävärissä.
Ruututäyspeli voisi löytyä vain, jos
pari pelaa 2-yli-1 -vastausta täyspelivaatimuksena. Tuolloin länsi voisi tarjota kahteen herttaan kolme ruutua. Itä
kertoisi 5-5 -jakautumansa kolmella
hertalla ja länsi preferoisi pataan. Nyt
itä voisi huonolla patavärillään ja hyvällä ruututuellaan hypätä viiteen ruutuun. Neljä ruutua kuulostaisi liikaa
kontrollitarjoukselta pata valttina. Viiden ruudun jälkeen länttä saattaa houkuttaa liikaa korotus kuuteen. Slammi
on hyvä, vaikka partnerilla olisi sellainen minimiavauskäsi kuin Axxxx,
AKxxx, Kx, x tai AQxxx, Axxxx, Kx,
x.

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

7
7
8
8

11

3. JAKAJA ETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
Q 10 6
♠ AK J 8 2
♥
A K 10 7
♥ Q864
♦
A6
♦ 52
♣
A 10 8 2
♣ 54

Sven
Vassili
Mikko Seppo
1NT
2♥1
1♣
1♠
2♠
3♥
2NT
3♥
4♣2
4♥
4♣1
4♥
Pass			
Pass
1) Siirto herttaan. 1) Kontrolli.
2) Kontrolli.			

Sven avasi yhdellä 15-17 ap:n sangilla ja Vassili teki siirron kahteen
pataan. Kolme herttaa oli luonnollinen vaatimustarjous, johon Sven teki
kontrollitarjouksen neljä ristiä hyväksyen samalla hertan valtiksi. Jos avaaja
haluaisi kertoa patatuen ja maksimisangiavauksen, tarjoaisi hän kolmeen
herttaan kolme pataa. Kymmenellä
arvopisteellä Vassili tietenkin hylkäsi
slammihaaveet ja pysäytti sarjan neljään herttaan.

Haastajat olivat lähempänä oikeaa
lopputulosta. Kolmen kympin vuoksi
Mikko piti lännen kättä hyppysangin
arvoisena ja kolmeen herttaan hän teki
kontrollitarjouksen neljä ristiä. Myös
nyt kontrollitarjous sopii hertan valtiksi, koska patatuki ja hyvä käsi kerrottaisiin kolmella padalla. Neljään ristiin Seppo oli pahan paikan edessä. Jos
kädessä olisi ruutukontrolli, voisi hän
hyväksyä partnerin slammi-inviitin
neljällä ruudulla, joka olisi passiivinen
kontrollitarjous. Mutta nyt ainoa tapa
hyväksyä slammi-inviitti olisi neljän
padan kontrollitarjous. Tämä taas olisi
aktiivinen kontrollitarjous, joka ohittaa yhteisen valttivärin täyspelitasolla
ja osoittaa vahvaa slammikiinnostusta.
Onko käsi riittävän hyvä tähän? Sepon
mielestä ei ja myös haastajilta jäi hyvä
slammi löytämättä.
Kortit sopivat todella hyvin yhteen
ja jokainen arvopiste on toimiva. Jos
puolustuksen valtti on tasan 3-2, ei pikkuslammissa ole mitään ongelmia. Ja
vaikka etelällä olisi valtissa sotamies
neljäntenä, on kahteentoista tikkiin
hyvät mahdollisuudet, jos puolustus
ei keksi ruutulähtöä. Ristikuppi idän
käteen olisi pelinviejän kahdestoista
tikki.

PISTEET					
6♥
10				
5♥
7				
4♠/4NT 6				
5♠
4				
6♠/6NT 1				
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JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

7
7
15
15

4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP
LÄNSI
ITÄ
♠
AQ
♠ 965
♥
A9 7 6 4 3
♥ ♦
K8
♦ A 10 9 6 5 4 2
♣
A8 3
♣ Q94
Sven
Vassili
1♣1		 1♦2
1♥3
2♦4
2♥
3♦
Pass
1) 17+ p.
2) 0-7 p.
3) (3)4+ herttaa.
4) 5-7 p, 5+ ruutua.

Mikko
1♥
2♣
3♥

Seppo
1NT
2♦
Pass

Jälleen hyvin vaikea jako tarjottavaksi. Viisi ruutua on paras sitoumus ja
menee kotiin normaalijakautumia vastaan. Toki seitsemänkin ruutua on kotona, jos etelällä on mustat kuninkaat ,
puolustuksen hertta on 4-3 ja ruutu 2-2.
Mestarit aloittivat vahvalla ristiavauksella ja negatiivisella ruutuvastauksella. Yksi hertta lupasi vähintään kolmen
kortin värin ja kaksi ruutua vähintään

viisi korttia ja 5-7 pistettä. Kaksi herttaa kertoi kuusi herttaa ja kolme ruutua
kuusi ruutua, jonka jälkeen Svenillä ei
ollut mitään syytä jatkaa tarjouksia.
Mikon hertta-avaus lupasi vähintään
neljän kortin värin ja Sepon yksi sangi
kertoi alle 10 pistettä sekä kielsi neljän
kortin ylävärit. Mitä tarjotaan lännen
kädellä toisella vuorolla luonnollisessa
systeemissä? Hyppy kolmeen herttaan
kertoisi voiman oikein, mutta herttavärin laatu on niin huono, ettei tarjous kuvaa kättä oikein. Kaksi sangia ei
myöskään tunnu hyvältä, käsi on kontrollipitoinen eikä kovin tasainenkaan.
Mikon kaksi ristiä on mielestäni paras
ratkaisu ja johtanee huonoon tulokseen
vain, jos partneri preferoi passaamalla.
Seppo tarjosi ruutuvärinsä ja nyt Mikko kertoi kuuden kortin värinsä ja lisävoimansa hypyllä kolmeen herttaan.
Arveluttava valinta. Partneri useimmiten preferoi herttaan kahdella kortilla,
joten ruututarjouksen jälkeen Sepolla
luultavasti on vain singelton. Ainakin
tällä kertaa korotus kolmeen ruutuun
olisi ollut parempi valinta. Renonssilla
partnerin värissä Seppo olisi luultavasti passannut ja pisteet olisivat menneet
tasan myös tässä jaossa.

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

6
3
21
18

13

5. JAKAJA POHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
KJ86
♠ AQ
♥
94
♥ A5
♦
QJ
♦ K742
♣
A K 10 4 2
♣ QJ853
Sven

Vassili
Mikko Seppo
1NT		
1NT
2♣1
2♦2
2♦1
3♣2
2♥3
2♠4
4♣
4♦3
3
3♣
3NT
4♠
5♥3
4♣
4♦
6♣
Pass
5♣
6♣
Pass			
1) Stayman.
1) Kysyy, tpv.
2) Ei 4k ylävärejä. 2) 5+ ristiä.
3) Rele, tpv.
3) Kontrolli.
4) Alavärit 4-4.

Molemmat idän pelaajat tekivät hyvän ratkaisun avatessaan yhdellä sangilla. Jakautuma ei ole aivan tasainen,
mutta kun arvopisteistä 10 on lyhyissä väreissä ja vain kuusi pitkissä, niin
sangiavaus kuvaa käden luonteen parhaiten. Mestarit jatkoivat Staymanin
kyselyllä ja avaajan kiellettyä ylävärit
kaksi herttaa oli keinotekoinen täyspelivaatimus. Kaksi pataa lupasi molem-

mat alavärit, mutta sitten parille sattui
systeemiväärinkäsitys, joka kuitenkin
sai onnellisen lopun. Svenin mielestä
kolme ristiä kysyi lyhyttä yläväriä kun
taas Vassili piti tarjousta ässäkyselynä
risti valttina ja vastasi kolmella sangilla kaksi avainkorttia sekä valttirouvan.
Ehkä onnekkaastikin pari kuitenkin
päätyi parin kierroksen jälkeen oikeaan loppusitoumukseen.
Haastajat jatkoivat sangiavauksen
jälkeen Two-way Stayman -sarjalla.
Kolme ristiä lupasi viiden kortin värin
ja neljä ristiä sopi värin valtiksi sekä
pyysi partneria kontrollitarjoamaan.
Neljä ruutua lupasi ruutukontrollin ja
neljä pataa patakontrollin kieltäen samalla herttakontrollin. Nyt Seppo voisi mielestäni kysyä avainkortteja ja jos
vastaus olisi kolme, niin viidellä sangilla voisi kertoa parilla olevan kaikki
avainkortit sekä valttirouvan. Seppo
kuitenkin jatkoi viiden hertan kontrollitarjouksella, jonka jälkeen Mikko
päätti sarjan kuuteen ristiin. Mikolla
kuitenkin voisi olla vahvempikin käsi,
esim. aktuellin ruutukombinaation sijasta ässädubbelton, jolloin isoslammi
on kotona, mutta ässien lukumäärää ei
päästä enää tarkistamaan.

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

10
10
31
28

6. JAKAJA ITÄ, EW VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
K 10 8 5 4
♠ Q
♥
♥ A K Q 10 9 6 5
♦
KQJ4
♦ 73
♣
KQ83
♣ A 10 9
Sven

Vassili
Mikko Seppo
1♥		
1♥
1♠
4♥
1♠
4♥
Pass			
Pass

Kilpailun viimeisessä jaossa sekä
idällä että lännellä on hyvin pelivahva
käsi, mutta yhteensopivuus on huono
ja tehtävänä on onnistua pysähtymään
riittävän ajoissa.
Mestareilla oli helpompaa, koska
hertta-avaus rajasi käden 15 arvopisteeseen. Kun Vassili hyppäsi neljään
herttaan, Sven otti pitkän aikalisän,
mutta teki oikean ratkaisun passatessaan. Partnerillahan ei voi olla läpikäyvän hertan lisäksi kahta sivuässää,
koska tällä kädellä hän olisi avannut
vahvalla yhdellä ristillä.

Haastajien alku oli sama, mutta Mikon pass neljään herttaan oli paljon
vaikeampi. Nyt idän käsi oli rajattu
noin kahteenkymmeneen pisteeseen,
joten slammi olisi hyvinkin mahdollinen. Mikko kuitenkin päätteli, että
läpikäyvällä seitsemän kortin hertalla
ja kahdella sivuässällä Seppo avaisi
mieluummin kahdella ristillä ja sen
jälkeen hyppäisi hertassa, mikä voisi
kertoa juuri tämäntyyppisen käden.
Hyvin pysähdytty molemmilta osapuolilta. Jos ässäkyselyn jälkeen todettaisiin kahden avainkortin puuttuvan,
oltaisiin ehkä päädytty jo pietitasolle,
jos toisella puolustajalla olisi sotamies
neljäs herttaa.
Tiukan kamppailun jälkeen kaksintaistelun mestaruus pysyy Tallinassa.
Kiitokset Sepolle ja Mikolle, onnistuvia maskeja tulevan kesän kilpailuihin.
Sven ja Vassili kohtaavat seuraavaksi
Christer Björkmanin ja Eero Salmenkiven. Herrat voittivat 80- ja 90-luvuilla
useita SM-joukkuemestaruuksia, mutta tämän jälkeen pitivät pitkän tauon
kilpailubridgestä. Syyskuun numerossa nähdään, onko tarjoustekniikka
päässyt ruostumaan vuosien poissaolon jälkeen.

PISTEET					
JAKO 6
3NT/4♥ 10				
Mestarit
10
4NT
7				
Haastajat
10
5♥
6				
TILANNE
5NT
5				
Mestarit
41
6♥
2				
Haastajat
38
6♣/6NT 1								
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TARJOUSPANEELI
2/15
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, parik.
♠A3 ♥ 7 4 ♦ 9 8 2 ♣ K Q 9 8 4 2
Länsi Pohjoinen
			
1♥
pass
pass
2♥
Tarjous Pisteet
3♣
10
Pass 8
2NT 7
3NT 6
2♠
5
3♥
4

Itä
pass
1♠
pass

Paneeli
2
3
2
1
1
1

Etelä
pass
2♣
?

Lukijat
9
5
0
1
3
0

Mitä tarkoittaa kaksi herttaa? Kolme
panelistia piti tarjousta luonnollisena.
GRANSTRÖM: Pass. Avaajan passattua
on hänellä korkeintaan kaksi korttia pataa
ja vastaajan passattua ensimmäisellä
ja kolmannella vuorolla on hänellä korkeintaan huonot kuusi korttia. Eli partnerilla on 9+ ylävärikorttia, joten ristikuvat ovat harvoin molemmat hyödyllisiä.
Siksi tyydyn tähän tasoon. Ristipelissä on
suora herttakuppi tulossa. Niillä jotka tarjoavat huonommilla väliin on helpompaa
tässä sarjassa, kun sekä 2♦ että 2♠ ovat
hyviä ristikorotuksia kolmen tasolle (koska käsi, joka haluaisi sen luonnollisena
tarjota, olisi jo tarjonnut väliin).
PATANA: Pass. 2♥ kuulostaa luonnolliselta tarjoukselta, koska 2♠ olisi vapaa
kertomaan hyvän ristikorotuksen. Jos
vastus on liikkeellä heikoilla, täyspelikin
meillä voi olla, mutta tämän pidemmälle
en osaa lähteä seikkailemaan.
FAGERLUND: 3♣, Periaatteessa partnerin 2♥ voisi olla luonnollinen herttoja
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kertova tarjous ja hyvän korotuksen hän
voisi tehdä 2♠ kautta. Mutta paikan ollessa epäselvä tarjoan rauhallisesti 3♣,
joka ei ainakaan ole katastrofi, jos on ollut väärinymmärrys 2♥ merkityksestä.
Ristitarjouksen hyvä puoli on se, että
ainakin partneri tietää missä mennään emmekä päädy liian lyhyeen valttiin.
PEKKINEN: 3♣. Onko muitakin vaihtoehtoja? Tuskin, tarkoittakoon partneri
sitten mitä tahansa. Toki 3NT voi järjestyä, mutta miksi partneri ei sitten tarjonnut sangia? Liikaa herttoja ehkä.
VALTA: 2NT. Kun vastus on tarjonnut
kahta väriä, cue-tarjous 2♥ osoittaa pidon ja kieltää kunnon patapidon. Kuudes
risti tekee kädestämme riittävän hyvän
luonnollisen inviittiin. 3NT toinen vaihtoehto, mutta siihen tarjoukseen haluaisin
mieluusti kaksoispidon pataa.
KIEMA: 3NT. Partnerilla on avauskäsi
ja liikaa herttaa ilmaisukahdennukseen
ensimmäisellä kierroksella. Lisäksi, kun
vastustaja on tarjonnut kahta väriä, luvataan pito tarjotussa värissä. Mielestäni
minulla on ihanteelliset kortit patapidolla.
Ainoa vaara tässä on, että partnerilla on
hyvät kortit ja hän tarjoaa herttaa luonnollisena ilman ristifittiä. Silloin 2NT antaisi tilaa, mutta luotan omaan täyspeliin.
MÄKIKANGAS: 2♠. Ottaa partneri
tämän miten tahansa, niin maksimit on ja
tulen melko varmasti tarjoamaan lisää.
KARHULAHTI: 3♥. Jos partneri tosissaan hakee täyspeliä, niin minulla ei voi
paljoa parempia kortteja olla. Kysytään
siis herttapitoa vielä varmuuden vuoksi.
Kun vastustajat ovat tarjonneet kahta
väriä, niin tarjous heidän värissä lupaa pidon eikä kysy sitä.
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2. Jakaja Etelä, ei kukaan vaarassa,
parik.
♠ Q 4 ♥ J 4 ♦ A Q J 10 8 ♣ A K Q 2
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
2♣
pass
Tarjous Pisteet
4♣
10
3NT 8
3♣
7
2NT 5

Paneeli
5
2
2
1

Etelä
1♦
?

Lukijat
8
4
0
0

Lähes puolet pakan pistevoimasta ja
erinomainen tuki partnerin väriin. Puolet
panelisteista tekee yksinkertaisen ratkaisun hyppykorottaessaan ristiä. Tässä
ratkaisussa on yksi hyvin paha puoli kilpailumuoto. Jos meiltä puuttuu kaksi
ässää tai kontrolli toisessa ylävärissä, kolmen sangin ohittaminen parikilpailussa on
huonon merkinnän varmistamista.
PEKKINEN: 4♣. Luonnollisen heikkoja
kohtia, jos ei pelaa 2/1.
SAASTAMOINEN: 4♣. Yksinkertaisen
pelaajan yksinkertainen tarjous. Korteissa voi olla slammi, jota ei muuten löydä.
VALTA: 4♣. Ristitukemme on niin massiivinen, että teen luonnollisen slammiinviitin ohittaen mahdollisen parhaan
täyspelin 3NT. Yläväriarvomme ovat
huonot, mutta jossain se partnerinkin
voiman on oltava.
MÄKIKANGAS: 4♣. Luonnollinen
ratkaisu.
KARHULAHTI: 4♣. Slammi-inviitti
ristituella.
VIITASALO: 3NT. Käteni alakuvat
yläväreissä tekevät minusta 4 ristin tarjouksesta parikilpailullisen itsemurhan.
Kerron käteni 18-19 tasaisena, mitä se
aika lailla onkin. Vaikka partnerilla voi
olla AKxx x Kxx Jxxxx, jolla hän voi pas-

sata, 4 ristin jälkeen hänellä voi myös olla
Kxx KQx Kx Jxxxx.
FAGERLUND: 3NT. Systeemissä on jotain viilattavaa, jos näillä korteilla ei pysty tekemään vaatimustarjousta alle 3NT,
joka kertoisi ristituesta jättäen vielä 3NT
mahdolliseksi sitoumukseksi. Koska 3♣ ei
käsittääkseni ole vaatimus paneelistandardissa, hyvät vaihtoehdot ovat vähissä.
3♥ splinter kävi mielessä, mutta sekin voi
johtaa ihan väärään sitoumukseen.
PATANA: 3♣. 4♣ kuvaisi voiman
paremmin (18+), mutta sen jälkeen on
hankalampi päätyä sangipeliin. Toisaalta partnerilla pitää olla hyvät kontrollit slammia varten, joten vaatimus 3♣ ja
sitten esimerkiksi 3NT:n korottaminen
neljään vaikuttaa paremmalta.
KIEMA: 3♣. Vaatimus käsittääkseni.
Passaamaton 2-yli-1 lupaa ainakin omassa systeemissäni toisen tarjouksen. Oudon
partnerin kanssa hyppäisin 4♣ varmuuden vuoksi.
GRANSTRÖM: 2NT. Vaihtoehdot:
3NT (tällä systeemillä kuulostaisi joko
kolmiväriseltä tai huippuhyvältä ruutuväriltä), 2♦ (riskeeraa että partneri luulee minulle pidemmän ruudun jatkossa),
3♣ (antaa partnerille yhden tarjouksen
vähemmän tilaa mutta sopii valtin), 4♣
(kertoo 2-2-5-4 tai 2-2-6-3, mutta tulee
ongelma jos partneri jatkaa 4♥, niin näyttääkö minun 4♠ nyt ruutukontrollin ilman
patakontrollia). Kun seuraavalla tarjouksella näytän slammi-intoa, tietää partneri
minulle 18-19 tasaisen (on aika hyvät
siihen, mutta onneksi ylävärikuvat voi
arvostaa alaspäin), pahimmassa tapauksessa joudun 3yv päälle tekemään 4♣, jolloin olen yhtä huonossa sarjassa kuin olisin tehnyt sen suoraan, paitsi tiedän tpv:n
partnerille.
Onko 2NT todella vaatimus? Paneelistandardi ei ole 2/1 -pohjainen.
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3 Jakaja Etelä, kaikki vaarassa, IMP.
♠ A ♥ A 5 ♦ A K 10 9 7 4 2 ♣ J 8 3
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass
pass
3♥
pass
Tarjous Pisteet
3NT 10
4♦
8
3♠
7

Paneeli
4
4
2

Etelä
1♦
3♦
?

Lukijat
6
8
2

Taas vaikea paikka! Kolme sangia on
usein oikea loppusitoumus, mutta ilman
ristipitoa sangitäyspelin tarjoaminen hirvittää. Ja vaikka partnerilla olisi ristipito,
niin tämä ei välttämättä riitä, jos hänellä ei
ole myös jotain ruutusopivuutta.
PEKKINEN: 3NT. Ei ihanteellinen,
mutta pituutta juuri ristissä, jossa voi olla
meneviä ruutupelissä.
SAASTAMOINEN: 3NT. Hankala tehtävä. Korteissa voi olla slammi ruudussa,
hertassa tai sangissa - tai sitten korteissa
ei ole mitään muuta kuin 3NT.
FAGERLUND: 3NT. Hyvät vaihtoehdot ovat taas vähissä. Ristipito voisi olla
parempikin, mutta muutkin mahdolliset
täyspelit näyttäisivät vaativan aika paljon
hyviä asioita. Toivottavasti partnerilla on
jotakin apua ristiin.
GRANSTRÖM: 3NT. Setin helpoin.
Minulta 4yv olisi huonot ja tuki, 3♠ olisi
hyvät ja patatuki, 4♣/♦/NT/5♣ olisi hyvät ja herttatuki, 5♦ olisi hyvä 8+k joten
vaihtoehtoja minulle ei ole.
Muitten tarjouksien merkityksestä olen
samaa mieltä, mutta neljän ruudun on
oltava luonnollinen tarjous. Onko se myös
paras valinta ilman ristipitoa tai yläväripituuksia? Neljä panelistia on tätä mieltä.
PATANA: 4♦. 3♦:ssa ei ole 4k herttaa, joten partnerilla yleensä on 5-5, kun
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tarjoaa 3♥. 3NT ei kovin usein ole oikea
peli, mutta en suoraan halua tukea herttaakaan. Ehkä partneri tarjoaa 4♦:uun
vielä 4♥, jos ei ruutupeli kiinnosta.
KIEMA: 4♦. Tekisi mieli tarjota 3NT,
mutta edes ristipito partnerilla ei aina
riitä ilman ruutuapua. Jos partneri on
kiinnostunut slammista, minulla on
toimivan näköisiä kortteja, vaikkakaan ei
yläväritukea.
MÄKIKANGAS:
4♦. Luonnollinen
tarjous.
VALTA: 4♦. Sotamies kolmannella en
halua tarjota sangia ja siispä teen eteenpäin menevän tarjouksen ylävärimisfitistä
huolimatta.
VIITASALO: 3♠. Partneri on luvannut vähintään 5-4 ylävärit, koska 3 pataa
olisi ollut 5+ korttia ja vaatimus. Koska
partnerilla on vain 4 alavärikorttia, en
itse tee arvausta, että häneltä löytyy sekä
ruudun tiivistys että ristiapu. Teen Al Roth
-maisen odottavan tarjouksen ja katson,
mihin päädymme. Partneri voi matkalla
tarjota 3NT, jos hänellä on ristipito. Jos
päädymme tässä 4 pataan, se ei välttämättä ole väärin.
Kolme pataa on joustava ratkaisu. Partneri saa mahdollisuuden tehdä kolme
sangia ristipidolla ja sitoumus päätyy
oikeaan käteen, jos hänellä on A10-dubbelton värissä. Ja neljä pataa voi olla ainoa kotiinmenevä täyspeli, jos hänellä on
KQJxx KQxxx x xx.
KARHULAHTI: 3♠. Alustava preffi
pataan. Korjaan partnerin 4♠ tarjouksen
viiteen ruutuun ja 3NT tarjoukseen olen
tyytyväinen.
3NT:n jälkeen voimme onnitella itseämme oikeasta tarjousratkaisusta. Mutta
entä jos partneri korottaa neljään pataan?
Pitääkö tämä ottaa pois viidellä ruudulla?
Ja voisiko partneri ymmärtää tämän tarjouksen slammi-inviitiksi patatuella?
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4. Jakaja Itä, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A 8 6 3 ♥ 5 4 ♦ A K J 8 ♣ 10 7 5
Länsi Pohjoinen
			
pass
DBL
Tarjous Pisteet
1NT 10
3♦
8
2NT 7
2♠
5

Itä
1♠
pass

Paneeli
4
3
2
1

Etelä
pass
?

Lukijat
0
2
12
3

Jos partneri tekisi suoran ilmaisukahdennuksen, valinta pitäisi tehdä kahden
padan ja kahden sangin välillä. Mutta nyt
partneri kahdentaa balanssipaikassa. Yksi
sangi vaikuttaa varovaiselta tarjoukselta,
mutta onko se kuitenkaan sitä?
MÄKIKANGAS: 1NT. Valinta ali- ja
ylitarjouksen välillä.
VIITASALO: 1NT. Balanssikahdennusta vastaan sangitarjoukset ovat suunnilleen kuninkaan verran vahvempia kuin
suoraa kahdennusta vastaan. Sangi olisi
luultavasti parempi partnerin kädestä,
mutta patakasi voi joskus olla riittävä
tekemään tuplahollin partnerin Qx/
Jx-yhdistelmää vastaan; lisäksi sangin
saaminen partnerille voi olla melkoisen
hankalaa.
KIEMA: 1NT. Vain hyvin lievä, jos ollenkaan alitarjous balanssikahdennuksen
jälkeen. Vaihtoehdot 2NT ja 3♦.
FAGERLUND: 1NT. Kävin valintaa
1NT ja 2NT väliltä. En halua rankaista
partneria balanssista, joten tarjoan rauhallisen 1NT. Ruudun tarjoaminen toimii
luultavasti silloin hyvin, kun partnerilla
on ruutuja vähintään 4 korttia, muuten
sangi luultavasti antaa enemmän pisteitä.
Tämän takia en halunnut tarjota ruutua.
Meillä on hyvä neljän kortin ruutuväri,
mutta ei sopivaa tarjousta tämän kerto-

miseen. Kahteen ruutuun käsi on liian
vahva ja kolmeen ruutuun pitäisi olla yksi
kortti lisää värissä. Ruututarjousta vastaan
puhuu myös kilpailumuoto. Yhdeksän
tikkiä ruutupelissä antaa vähemmän kuin
kahdeksan sangissa.
VALTA: 3♦. Ruutuja saisi tähän tarjoukseen olla viisi, mutta tällä kerralla ei
ollut jaettu. Sangipeli on parempi partnerin kädestä, vaikka hänen on kyllä vaikea
tarjota 3NT esim. rouvaduppelilla pataa.
GRANSTRÖM: 3♦. Nyt ei rankaista
partneria balanssista, kun puuttuu viides
ruutu ja toinen pataholli. 2♠ merkityksen
epäselvyyden takia en halua tarjota sitä,
kun voin tehdä luonnollisen tarjouksenkin.
KARHULAHTI: 3♦. Inviittitarjous.
Sangipeli saattaa toimia paremmin partnerin kädestä.
PATANA: 2NT. Kortit näyttävät inviitiltä myös balanssikahdennusta vastaan.
Kun patapitokin on, mutta ruutuja vain
neljä, teen inviitin sangissa.
Inviitti sangissa on mielestäni turhan
optimistinen valinta. Jos kädessä olisi
yksi piste vähemmän, mutta padassa olisi
paremmat välikortit esimerkiksi K1086 54
AKJ8 1075, voisin harkita kahta sangia.
Padassa on tuplapito ja sangipelissä ehkä
yksi tikki enemmän.
PEKKINEN: 2NT. Tietysti olisi mukavaa, jos saisi partnerin tarjoamaan
sangia. Invitoitava kuitenkin on.
SAASTAMOINEN: 2♠. Liikaa kortteja
2♦:un ja liian vähän ruutuja 3♦:un. Jos
partneri tarjoaa sangia, toki se nostetaan
täyspeliin, mutta partnerin 3♣:in tarjoan
3♦ ja 3♦:un passaan.
Kaksi pataa toimii hyvin, jos partneri
tarjoaa sangia. Mutta jos sangipeliä piti
pelata osamerkintätasolla eikä partnerilla
ole patapitoa, olemme juuri missanneet
oikean loppusitoumuksen.
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5. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, IMP
♠ A K ♥ A 10 8 3 ♦ J ♣ A 9 7 6 4 3
Länsi Pohjoinen
			
Tarjous Pisteet
3NT 10
DBL 7
4♣
3
Pass 3

Itä
3♠

Paneeli
8
2
0
0

Etelä
?

Lukijat
5
6
3
4

Estotarjousten tehtävä on tehdä vastustajien elämä hankalaksi. Tämä itä on erittäin hyvin onnistunut tehtävässään! Hyvällä kädellämme on syytä tulla mukaan
sarjaan, mutta miten? Ilmaisukahdennus
toimii hyvin, jos partneri tarjoaa neljä
herttaa. Mutta mitä ruututarjouksen jälkeen? Jos neljään ruutuun tarjoamme viisi
ristiä, lupaamme paljon paremman käden
kuin mitä meillä on. Luonnollisin tarjous
neljä ristiä taas ohittaa todennäköisimmän
täyspelimme kolme sangia. Selkeä paneelienemmistö päättääkin ottaa härkää
sarvista tarjoten sangitäyspelin samalla
tosin tunnustaen tarjouksen vaarat. Ei ole
hauskaa, kun vastustaja ottaa kansipietin
kolmessa sangissa, kun kuusi ristiä seisoo,
jos partnerilla on xxx KQx xxx KQxx.
FAGERLUND: 3NT. Kahdentamista en
halua tehdä vain singeliruudulla, kun liian
usein partnerilta tulee ruututarjous. 4♣
ohittaa 3NT, eikä sen jälkeen ole yhtään
varmaa, että löydämme oikean täyspelin.
3NT näyttää parhaalta arvaukselta, sillä
se on toimiessaan jo täyspelibonuksen antava sitoumus.
GRANSTRÖM: 3NT. Tässä voisi väittää
noudattavansa Hammanin sääntöä (jos
tarjoussarja on menossa alla 3NT:n, tarjoa 3NT, mikäli on 13 korttia kädessä) tai
mitä tahansa, mutta pikemminkin en usko
että partnerin on helppo löytää oikeata si-
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toumusta meille muihin tarjouksiin.
KARHULAHTI: 3NT. Ilkeä tehtävä suorastaan. Sangi on tärkeää saada oikeaan
käteen.
KIEMA: 3NT. Jotain on tarjottava.
Ilmaisukahdennus löytäisi herttapelin,
mutta jos partnerilla on pitkä ruutu, se
voi johtaa hankaluuksiin. 4♣ on luonnolisin tarjous, mutta ei herttapeliä ole silloinkaan helppo löytää.
PEKKINEN: 3NT. Arvaamista tottakai. Luotetaan patalähtöön ja katsotaan
miten käy. Pass ja kahdennus vaihtoehtoina, mutta voivat olla huonoja nekin, jos
tämäkin
SAASTAMOINEN: 3NT. Voi olla
vääräkin peli, mutta jos korteissa on 3NT,
meidän tehtävämme on tarjota se nyt.
VALTA: 3NT. Herttapeli tai vaikka ristislammi voi jäädä pakkaan, mutta näin
mitättömällä ruututuella en kyllä kahdennakaan. 4♣ taas ohittaa usein parhaan
sitoumuksen, sangitäyspelin.
VIITASALO: 3NT. Kaikki vaihtoehdot
ovat huonoja, mutta tämä antaa minusta
suurimman mahdollisuuden isoon plusmerkintään. Kahdennukseen partneri tarjoaa usein ruutua, jonka jälkeen tarjoaminen on erittäin hankalaa. Passaamisella
voimme ottaa pari pietiä oman täyspelin
tilalle. Ristin tarjoaminen ohittaa tyypillisimmän täyspelimme ja antaa väärän
kuvan värin laadusta ja käden tyypistä.
Vain kaksi panelistia pyrkii löytämään
herttavaltin ilmaisukahdentamalla.
PATANA: DBL. Yritän tuoda hertan
esiin. 4♦:uun tarjoan 5♣ ja 5♦ passaan.
3NT olisi vaihtoehto hieman paremmilla
risteillä.
MÄKIKANGAS: DBL Ilmaisukahdennus. Aina ei voi olla 1444 jakauma ja 16
pinnaa.
Jos kädessä olisi 1444 ja 16p, niin tämä
ei päätyisi ongelmaksi tarjouspaneeliin!
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6. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, IMP.
♠AQ3♥5♦87642♣Q532
Länsi
3♥

Pohjoinen
DBL

Tarjous Pisteet
4NT 10
4♦
8
4♥
7
3♠
6

Itä
pass

Paneeli
4
3
2
1

Etelä
?

Lukijat
0
10
4
2

Kun itä ei korota partnerinsa estotarjousta, niin on luultavaa, että pohjoisella on
jonkin verran herttapituutta. Jos hänellä
ei ole sopivaa jakautumaa ilmaisukahdennukseen, niin hänellä pitäisi olla kompensoivaa lisävoimaa. Enemmistö panelisteista päättääkin yrittää täyspeliä joko
neljällä sangilla tai neljällä hertalla.
PEKKINEN: 4NT. Ei mitään selvää tarjousta. 4 ruutua on alitarjous ja 3 pataa
vain kolmella kortilla, hmm. Pass on pois
mahdollisuuksien joukosta.
MÄKIKANGAS: 4NT. Alavärit. Valinta
ali- ja ylitarjouksen välillä. Erinomainen
tehtävä.
SAASTAMOINEN: 4NT. Jos partnerilla on kortit KJ10x,xxx,AKx,AKx, pitäisi
nyt olla 4♠:ssa, eikä partneri välttämättä
osaa tarjota 5♠:a, mutta tärkeämpää on
löytää oikea alavärifitti silloin, kun partnerilla on jakauma 5422, jossa on 5 korttia toista alaväriä ja 4 kortin pata.
GRANSTRÖM: 4NT. Koska vastustaja
ei nostanut, vaikuttaisi partnerilla olevan enemmän herttoja kuin minulla, joten hänellä pitäisi olla lisävoimaa. JTxx
Axx AQJT AK, niin pitäisi päästä 6♦ asti,
KJTx QJ QJx AKJx ja mikään täyspeli ei
ole turvallinen.
Neljän ruudun tarjoajilla on hyvät perusteet rauhallisen etenemisen puolesta. Partneri jatkanee eteenpäin, eikä meillä ole

vaaraa joutua ainakaan liian korkealle.
VALTA: 4♦. Meillä ei ole juurikaan
enempää kuin partneri meille budjetoi,
joten suorat täyspelitarjoukset tai cuetarjous ovat pois laskuista. Neljä pataa 4-3
valtilla voi olla paras sitoumus jos partnerin padat ovat tukevat, mutta tarjoan
silti mieluummin pisintä väriäni. Pata
on myös tavallista useammin 5-1 vinossa
tässä tarjoussarjassa.
PATANA: 4♦. Minimit ilmaisukahdennukseen eivät ihan riitä täyspeliin, joten
tyydyn 4♦:uun. Partnerilla usein on vahva
käsi, koska meillä on lyhyt ♥, eli hän saattaa vielä keksiä tarjouksen. Jos tarjoaisin
suoraan vaikkapa 4NT, saattaa partneri
innostua tarjoamaan slammin, johon meidän korttimme eivät ehkä ihan riitä.
FAGERLUND: 4♦. Jotakin omituista
näyttää olevan meneillään, kun partneri
tekee ilmaisukahdennuksen, itä ei tue
partneriaan ja meillä on vain singelihertta. Voiman perusteella voisimme yrittää
täyspeliä partnerin kahdennukseen, mutta
alavärien värien laatu on heikko, joten
tarjoan vain rauhallisen 4♦, jonka hyvänä
puolena on myös se, että joskus partneri
voi päästä tarjoamaan siihen 4♠.
VIITASALO: 4♥. Korttini eivät ihan
riitä tähän mutta pluspuolena on se, että
päädymme lähes aina pelikelpoiseen valttiin. Pelaan mieluummin oikeaa väriä hieman liian korkealla kuin täysin väärää
väriä millään tasolla.
KIEMA: 4♥. Yritetään löytää paras
täyspeli. 4♠ 4-3 valtilla voi olla hyvä tai
kaatua vinositsiin. Mielessä kävi tarjota
itse pataa, mutta en ole erikoistunut 3-3
valtin käsittelyyn.
Arttu ei pelkää 3-3 valttia.
KARHULAHTI: 3♠. Neljä ruutua on
vaihtoehto, mutta kun katson edellisen
jaon ratkaisuani, niin päädyn tarjoamaan
pataa.
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PANEELI 2/14

1

2

3

4

5

6

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

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

3NT
2NT
4♣
3♣
4♣
3♣
4♣
4♣
4♣
3NT

3NT
3NT
3♠
4♦
4♦
4♦
3NT
3NT
4♦
3♠

1NT
3♦
3♦
1NT
1NT
2NT
2NT
2♣
3♦
1NT

3NT
3NT
3NT
3NT
DBL
DBL
3NT
3NT
3NT
3NT

4♦
4NT
3♠
4♥
4NT
4♦
4NT
4NT
4♦		
4♥

Paneelin enemmistö Pass 4♣
				
Lukijoiden suosikki 3♣ 4♣
				

3NT/ 1NT 3NT 4NT
4♦
4♦ 2NT DBL 4♦			

VUOSIKILPAILUN
KÄRKI

LUKIJAKILPAILUN 2/15
PARHAAT
Harry von Haartman
Björn-Olof Lindholm
Aimo Salmi		
Jorma Isaksson		
Matti Rosen		
Juha Hämäläinen		
Jyrki Parkkinen		
Henry Görnemann
Mauri Laasonen		
Mauri Maunula		
Pekka Ranta		
Markku Lainevirta
Martin Holmberg		
Kalevi Paavola		
Timo Järvi		
Paula Nurmi		
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53
53
53
50
48
47
46
43
43
40
39
38
36
36
34
32

Aimo Salmi		
Harry von Haartman
Matti Rosen		
Björn-Olof Lindholm
Juha Hämäläinen		
Jyrki Parkkinen		
Jorma Isaksson		
Mauri Maunula		
Martin Holmberg		
Kalevi Paavola		
Markku Lainevirta
Timo Järvi 		
Pekka Ranta		
Mauri Laasonen 		
Jyrki Hakala		
Paula Nurmi		
Mauri Äyräväinen
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98
97
94
94
94
91
89
88
82
79
78
78
76
73
72
67

SM-joukkuefinaali
2015
Kauko Koistinen

				

Yksi varma kevään merkki, SM-joukkuefinaali, kisattiin tavan mukaan piirikarsinnoista ja semifinaaleista seuloutuneiden kahdeksan joukkueen kesken.
Kahden päivän aikana pelattiin seitsemän
20 jaon ottelua puoliaikalaskennalla.
MUUMIO-MIX: Tero Koivu, Timo
Nakkinen, Petteri Nieminen, Piia Ruottinen, Janne Seppälä, Tapio Viren.
SPELMANS: Jussi Angervo, Jari Bäckström, Seppo Castren, Klaus Harjunen,
Arto Keloharju, Matti Sihvola.
7WONDERS: Juuso Fagerlund, Lauri
Orkoneva, Miia Vesala, Annu Laukkanen,
Alma Koivu.
TAKEOFF: Antti Elsinen, Timo Halttunen, Kari Koivisto, Markku Pekkinen,
Mauri Saastamoinen, Esa Väliaho.
TOIVONEN: Mikko Toivonen, Martin
Arle, Seppo Niemi, Johan Linden, Jouko
Paganus, Christer Englund.
MÄKIKANGAS: Kari Mäkikangas,
Raija Tuomi, Kari Patana, Juho Granström, Arttu Karhulahti, Vesa Fagerlund.
VILTTIKETJU: Tatu Heikkinen, Risto
Nokka, Hannu Ojanen, Osmo Parviainen,
Olli Perkiö, Lasse Utter.
KOISTINEN: Kauko Koistinen, Clas
Nyberg, Osmo Kiema, Jouni Juuri-Oja,
Mika Salomaa, Pekka Viitasalo.
Joukkue Koistinen oli voittanut finaalin
neljänä edellisenä vuonna ja sen piti ainakin paperilla olla vahvin mestariehdokas, osan joukkueen jäsenten naftalisoitumisesta huolimatta. Yksi vahvimmista
haastajista, joukkue Mäkikangas, joutui
antamaan muille ison tasoituksen, kun
Vesa Fagerkund ja Arttu Karhulahti olivat
finaaliviikonloppuna pelaamassa Atlantin
takana sponsorin kutsusta.

KIERROS 1
IMP
KOISTINEN - MUUMIO-MIX 63-21
VILTTIKETJU - SPELMANS 34-26
MÄKIKANGAS - 7WONDERS30-36
TAKEOFF - TOIVONEN
50-65

VP
17.79/2.21
12.07/7.93
8.41/11.59
6.39/13.61

Ensimmäisen kierroksen pieni yllätys oli
Mäkikankaan tappio paperilla heikompaa
7wondersia vastaan. Puolustavat mestarit
taas kurittivat BBO-ottelussa keskisuomalaisia. Aloitetaan puolustusongelmalla.
♠ K765		
♥ KJ7		 N
♦ K64		 W S E
♣ A95		
		
♠ J1082
		
♥ Q92
		
♦ 95
		
♣ KQ73
Olet avannut lännen korteista yhdellä
ristillä (viiden kortin yläväriavaukset),
pohjoinen on tarjonnut väliin yhden 15-17
ap:n sangin, kieltänyt neljän kortin ylävärit ja ottanut vastaan etelän inviitin korottamalla kaksi sangia kolmeen. Partneri
aloittaa herttakuutosella (10-12 sääntö),
pöydästä kakkonen. Mikä on puolustussuunnitelmasi?
Jos partneri on lähtenyt ässä neljännestä
tai viidennestä, saa puolustus otettua helposti viisi tai kuusi ensimmäistä tikkiä.
Länsi näkee kuitenkin pöydässä ja kädessään yhteensä 22 ap:tä, minkä vuoksi
partnerilla voi olla korkeintaan kolme
arvopistettä. Jos kerran herttaässä on
pohjoisella, niin lähtökorttisääntö kertoo
partnerilla olevan 1086x herttaa. Oikea
kortti ensimmäiseen tikkiin on siis seiska.
Tämän jälkeen pelinviejällä ei ole todel-
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lisia kotipelimahdollisuuksia. Oletetaan
kuitenkin, että pelaat sotamiehen ensimmäiseen tikkiin, pelinviejä voittaa ässällä
tikin ja kasvattaa ristivärinsä (idällä 86dubbelton). Minkä kortin käännät kun olet
kiinni ristiässällä?
Herttavärin kasvattaminen ei voi johtaa
pietiin. Jos pelaat herttakuninkaan ja lisää
herttaa, partnerin neljäs herttaa kasvaa
kyllä vahvaksi, mutta pelinviejä saa sitä
ennen kolme pataa, kaksi herttaa, ruutuässän ja kolme ristitikkiä. Jotta sitoumuksessa olisi mitään pietitoiveita, pitää
partnerilla olla jotain hyvää ruudussa. Et
kai kuitenkaan kääntänyt pientä ruutua
ristiässän jälkeen? Se ei riittänyt pietiin
kun koko jako oli:
JAKO 4 ♠ AQ
W/ALL ♥ A53		
		
♦ AJ83
		
♣ J1042
♠ K765		
♠ 943
♥ KJ7		 W N E ♥ 10864
♦ K64		 S
♦ Q1072
♣ A95		
♣ 86
		
♠ J1082
		
♥ Q92
		
♦ 95
		
♣ KQ73
Partneri voittaa ruutukäännön kympillä,
mutta pelinviejä saa tämän jälkeen kaksi
ruututikkiä, jotka riittävät kotipeliin. Pohjoinen tarvitsee padasta enää kaksi tikkiä
eikä hänen tarvitse antaa tikkiä lännen
patakuninkaalle. Ainoa pietikääntö ristiässän jälkeen on ruutukuningas! Näin
puolustukselle kasvaa kaksi ruututikkiä
pelinviejän saadessa vain yhden tikin väristä. Myöhemmin pelinviejä joutuu kasvattamaan itselleen patatikkejä, mutta lännen patakuningas on puolustuksen viides
tikki.
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KIERROS 2
IMP
SPELMANS - KOISTINEN 18-22
MUUMIO-MIX - 7WONDERS56-22
VILTTIKETJU - TAKEOFF
22-32
TOIVONEN - MÄKIKANGAS 40-45

VP
8.92/11.08
16.80/3.20
7.47/12.53
8.66/11.34

Pienivaihtoisella kierroksella puolustavat mestarit ottavat toisen voittonsa ja
Spelmans toisen tappionsa. Ensimmäisen
puoliajan viimeisessä jaossa NS:llä oli
yhteensä 25 ap:tä. Kun molemmilla oli
myös tasainen käsi, kysymyksessä oli kireä täyspeli, jonka vain Juho Granström
onnistui saamaan kotiin.
JAKO 30 ♠ A6
E/♥ J95		
		
♦ Q632
		
♣ AK92
♠ QJ1072		
♠ 853
N
♥ AK10		 W E ♥ 872
♦ 54		
♦ KJ97
S
♣ 654		
♣ J108
		
♠ K94
		
♥ Q643
		
♦ A108
		
♣ Q73
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Toivonen Granström Niemi Patana
			
pass		1♣
1♠
3NT
pass		pass
pass
Kuten kaaviosta näkyy, Granström - Patanan systeemi sallii avaukset hyvinkin
laihoilla korteilla. Juho voitti patalähdön
käteensä ja pelasi ruutua kohti pöytää.
Seppo Niemi pelasi sotamiehen, pöydästä
ässä, Juho palasi ristillä käteen ja pelasi
ruutua kahdeksikolle - yhdeksän tikkiä.
Yllättävästi jaossa päädyttiin viidessä
pöydässä herttasitoumukseen. Neljä herttaa on pelattavissa kotiin, mutta yksikään
pelinviejä ei onnistunut tehtävässään.
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Oletetaan lännen aloittavan patarouvalla.
Pelinviejä voittaa lähdön käteensä ja pelaa valttia kohti pöytää. Jos länsi voittaa
tikin ja pelaa ruutua, niin pelinviejän on
annettava idän voittaa tikki sotamiehellä.
Puolustus saa tikit vain kahdella korkealla
hertalla ja ruutusotamiehellä.
KIERROS 3
KOISTINEN - 7WONDERS
SPELMANS - TAKEOFF
MUUMIO-MIX - TOIVONEN
MÄKIKANGAS - VILTTIKETJU

IMP
67-38
6-62
48-64
52-45

VP
16.08/3.92
0.83/19.17
5.69/13.31
11.83/8.17

Spelmans johtaa ensimmäisen puoliajan
jälkeen otteluaan pienin numeroin 6-2,
mutta Takeoff kuittaa toisen puoliajan
murskanumeroin 60-0! Muumio-Mix ja
Toivonen antavat muille puolen ottelupisteen tasoituksen pelaamalla tarkasti,
mutta valitettavasti liian hitaasti. Seuraava puolustustehtävä neljää herttaa vastaan
osoittautui liian vaikeaksi useimmissa
pöydissä.
♠ 2		
N
♥ AQ1032
W
E
♦ J763		
S
♣ Q65		
		
♠ 98753
		
♥7
		
♦ AK82
		
♣ K72
Lähes kaikissa pöydissä itä avasi yhdellä padalla ja tarjosi lännen yhteen sangiin
kaksi herttaa, jonka länsi korotti neljään
herttaan. Aloitat ruutuässällä, kolmonen,
viitonen (Malmö-Schneider) ja yhdeksikkö. Mitä seuraavaksi?
Oletetaan, että jatkat ruutukuninkaalla,
kuutonen, nelonen ja kymppi. Entä nyt?
Partneri kertoi parittoman määrän ruutuja, joten ruutujatko on poissuljettu. Pöydän
sotamies kasvaisi vahvaksi, jolle pelinvie-

jä voisi sakata ristimenevänsä. Ristikääntö
vaikuttaa vaaralliselta, joten pitäisikö etelän kääntää passiivisesti vain valttia?
Tähän ei ollut varaa koko jaon ollessa:
JAKO 1 ♠ Q6
N/♥ J98		
		
♦ Q54
		
♣ A9843
♠ 2		
♠ AKJ104
♥ AQ1032 W N E ♥ K654
♦ J763		
♦ 109
S
♣ Q65		
♣ J10
		
♠ 98753
		
♥7
		
♦ AK82
		
♣ K72
Pelinviejä ei voinut arvata pataväriä väärin ja useimmissa pöydissä pelinviejä onnistui saamaan yhden ylitikin. Ristikääntö
kolmanteen tikkiin pitäisi olla itsestään
selvä. Partnerilla ei voi olla niin hyvää patakombinaatiota, ettei pelinviejän ristimenevät voisi kadota patavärille.
BBO-raamassa Antti Elsinen käänsi
toiseen tikkiin ruutukakkosen, joka tosin
on vaarallinen valinta, koska partnerilla
saattaisi olla 105-dubbelton. Nyt kuitenkin Markku Pekkinen pääsi ruuturouvalla kiinni, mutta ruutujatkon jälkeen Jussi
Angervo pääsi sakaamaan ristimenevänsä pöydän padoille. Ruuturouvan jälkeen
Markun olisi pitänyt ottaa ensin tikki ristiässällä, johon Antti olisi näyttänyt pituutta seiskalla. Tämäntyyppisissä ”cash
out” -tilanteissa pituuden näyttäminen on
olennaista. Jos etelällä olisi ollut aktuellin
käden sijasta ♠98753 ♥7 ♦AK2 ♣KJ72,
näyttäisi hän parillista määrää kakkosella
ja puolustus ottaisi neljännen tikin ruudusta. Jos pelinviejällä on ristikuningas, pitää
puolustuksen saada yksi yläväritikki, joko
pataässällä tai herttakuninkaalla.
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KIERROS 4
IMP
TAKEOFF - KOISTINEN
40-59
7WONDERS - TOIVONEN
59-70
SPELMANS - MÄKIKANGAS 85-34
VILTTIKETJU - MUUMIO-MIX 77-46

VP
5.61/14.39
7.24/12.76
18.73/1.27
16.38/3.62

Lauantain viimeisessä ottelussa Koistisen joukkue ottaa tukevan askeleen kohti mestaruuden puolustamista, kun yksi
paha haastaja, Takeoff, kaatuu suurinumeroisesti. Spelmans pääsee vihdoin voiton
makuun, vieläpä hyvin selkeästi, kurittaessaan Mäkikankaan joukkuetta. Osamerkinnätkin voivat olla mielenkiintoisia.
JAKO 27
S/		
		

♠ KQ982
♥ A74		
♦ Q10
♣ K64
W

		
		
		
		
Länsi

N
S

E

♠ 10654
♥ KQ5
♦ J9
♣ Q953
Pohjoinen

Itä

Etelä

Väliaho Koistinen Pekkinen Nyberg
				
pass
2♦
2♠
3♦
3♠
pass
pass
pass
Esa Väliahon avaus oli heikko kakkonen, muut tarjoukset luonnollisia. Markku
aloitti ruutuässsällä ja kuninkaalla, Esalta
kakkonen ja nelonen, jonka jälkeen Markku jatkoi herttakolmosella, kuningas, yhdeksikkö ja nelonen. Mitä seuraavaksi?
Olipa röyhkeä avaus Esalta! Heikko
kakkonen kahdeksikko kuudennella ei
ole aivan kurssikirjan mukainen. Jos lännen pituusmerkinanoihin on luottamista,
on hänellä kuusi korttia ruutua ja kolme
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korttia herttaa. Esa avasi toisesta kädestä, joten hänellä on luultavasti molemmat
mustat ässät. Jos hänen mustien värien
jakautuma on 2-2, on pelinvienti helppo.
Valtinpoiston jälkeen pelataan pöydästä
pieni risti kuninkaalle ja tämän jälkeen
pieni risti molemmista käsistä. Mutta entäpä jos koko jako on:
JAKO 27 ♠ KQ982
N/♥ A74		
		
♦ Q10
		
♣ K64
♠ A		
♠ J73
N
♥ 986		
♥ J1032
W
E
♦ 876542		
♦ AK3
S
♣ A107		
♣ J82
		
♠ 10654
		
♥ KQ5
		
♦ J9
		
♣ Q953
Otin Markun herttajatkon jälkeen vielä kaksi herttakierrosta päätyen pöytään.
Patajatkon Esa voitti ässällä, mutta tämän
jälkeen hänen oli joko avattava ristiväri tai
pelattava ruutua kaksoisrenonssiin. Tällä
kertaa Markun olisi pitänyt kääntää ruutua kaksoisrenonssiin kolmanteen tikkiin,
jolloin hänen patasotamiehensä kasvaa
myöhemmin pietittäväksi tikiksi. Myös
valttikääntö kolmanteen tikkiin johtaa
pietiin, kun länsi voi pelata herttaa pataässän jälkeen, eikä pelinviejä voi välttää
kahden ristitikin menetystä.
KIERROS 5
IMP
KOISTINEN - TOIVONEN
65-16
TAKEOFF - MÄKIKANGAS 9-64
7WONDERS - VILTTIKETJU 50-17
MUUMIO-MIX - SPELMANS 40-18

VP
18.53/1.47
0.91/19.09
16.66/3.34
14.44/5.06

Kilpailu kultamitaleista käytännössä ratkeaa jo sunnuntaiaamupäivänä, kun Toivonen häviää selvin numeroin Koistiselle.
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Mäkikangas pääsee mukaan mitalitaisteluun tärkeällä voitolla Takeoffia vastaan
Seuraavassa jaossa Clasin hyvä tarjousratkaisu sekä Jounin ja Oskun tarkka puolustuspeli toi Koistisen joukkueelle 10
IMP:tä.
JAKO 14 ♠ K5
N/♥ A10965		
		
♦ 9874
		
♣ 64
♠ QJ94		
♠ A63
N
♥ 74		
♥ KQJ32
W
E
♦ Q2		
♦ K5
S
♣ AKQ75		
♣ J108
		
♠ 10872
		
♥8
		
♦ AJ1063
		
♣ 932
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Nyberg Toivonen Koistinen Niemi
		
pass
1NT(1) pass
2♣(2)
pass
3♣(3)
pass
4♠
pass
pass
pass
(1) 12-14 ap., tasainen. (2) Stayman.
(3) Kolme pataa, viisi herttaa, maksimi.
Mikko Toivonen aloitti ruutuyhdeksiköllä, Seppo Niemi voitti kuninkaan ässällä ja jatkoi ristiä pelinviejän ässälle.
Mikko teki oikein pelatessaan sujuvasti
pienen patarouvalle ja seuraavaksi Clas
arvasi padan väärin jatkaessaan patasotamiehellä, kuningas ja ässä. Seppo voitti
patajakon kympillä ja olisi voinut pietittää sitoumuksen herttajatkolla. Clasin onneksi Seppo päätti kuitenkin jatkaa ristiä,
ja valtinpoiston jälkeen pelinviejä pystyi
levittämään kymmenen tikkiä.
Vastinpöydässä, kuten myös lähes kaikissa muissa pöydissä, päädyttiin sangitäyspeliin.

Länsi

Englund
		
2♣
3NT

Pohjoinen

Itä

Etelä

Juuri-Oja Paganus Kiema
pass
1♥
pass
pass
2NT
pass
pass
pass
pass

Osmo Kiema aloitti ruutukympillä
(1/3/5), pöydästä rouva ja Jouni Juuri-Oja
näytti pituutta nelosella. Onnekas patajakautuma toisi oikealla arvauksella kotipelistä puuttuvat kolme tikkiä, mutta Jouko
Paganus päätti testata onko puolustus
hereillä jatkaen toiseen tikkiin pöydästä
pienen hertan. Puolustus oli hyvin hereillä. Jouni otti herttajatkon ässällä ja jatkoi
ruutuyhdeksiköllä, kuningas ja ässä. Osku
jatkoi seuraavaksi pienen ruudun ja puolustus otti heille kuuluvat neljä ruututikkiä
sekä herttaässän - yksi pieti.
KIERROS 6
IMP
VP
MÄKIKANGAS - KOISTINEN 53-61
TOIVONEN - VILTTIKETJU 34-21
TAKEOFF - MUUMIO-MIX 67-38
SPELMANS - 7WONDERS 81-42

7.93/12.07
13.20/6.80
16.08/3.92
17.44/2.56

Kuudennen kierroksen jälkeen tilanne
on mestaruuden kannalta ratkennut, mutta
muiden mitaleiden kohdalta äärimmäisen
tiukka:
1 KOISTINEN
2 TOIVONEN
3 TAKEOFF
4 SPELMANS
5 MÄKIKANGAS
6 VILTTIKETJU
7 MUUMIO-MIX
8 7WONDERS

89.94
63.01
60.69
59.91
59.87
54.23
46.68
45.17

Toisena olevan Toivosen ja kuudentena
olevan Vilttiketjun ero on alle yhdeksän
ottelupistettä!
Ensimmäisen puoliajan viimeisessä jaossa tapahtui kummia.
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JAKO 30 ♠ E/♥ KQ10953		
		
♦6
		
♣ AJ10964
♠ A952		
♠ QJ74
N
♥ 7		 W E ♥ 842
♦ Q98		
♦ KJ10732
S
♣ K8752		
♣		
♠ K10863
		
♥ AJ6
		
♦ A54
		
♣ Q3
Länsi

Pohjoinen

Itä

Mäkikangas Salomaa Tuomi
			
pass
pass
4♣
DBL
5♣
DBL
5♦
pass
pass
pass

Etelä

Viitasalo
1NT
4♥
DBL

Pekka Viitasalon sangiavaus lupasi 1214 ap ja Mika Salomaan neljä ristiä oli
ylivienti herttaan. Raija Tuomi päätti lähtökorttikahdentaa ristitarjouksen, tosin
sillä huonolla seurauksella, että Kari Mäkikangas uhrautui viidellä ristillä. Mika
teki ehkä uransa verenmakuisimman rankaisukahdennuksen, mutta Raija tietenkin
karkasi viiteen ruutuun. Pekan näkökulmasta vastustajat olivat eri aaltopituudella,
mutta silti viiden ruudun kahdennus tuli
ehkä hieman liikaa sarjan vauhdittamana.
Valttilähdöllä viiteen ruutuun tulisi kolme pietiä, mutta herttaässälähdön jälkeen
Raija sai yhden herttavarkauden pöytään
ja selvisi kahdella pietillä, NS +300. Ei
tyydyttävä tulos Koistisen joukkueelle,
kun kuusi herttaa pohjoisen pelaamana on
seisova sitoumus. Viidessä pöydässä oltiinkin päädytty kuuteen herttaan pohjoisen kädestä. Kolme kertaa pelinviejä sai
jopa ylitikin, kun länsi sakasi yhden ristin
ja kävi tämän jälkeen peittämässä pöydästä pelatun ristirouvan.
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Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Kiema Granström Juuri-Oja Patana
			
pass
1NT
pass
2♦
DBL
2♥
3♦
4♣
pass
4♥
pass
6♥
DBL
pass
pass
pass
Tällä kertaa sangiavaus lupasi 14-16 ap
ja kaksi ruutua oli siirto herttaan. Kari Patanan herttatarjous lupasi kolmen kortin
tuen ja hetken kuluttua Juho Granström
päätti sarjan kuuteen herttaan, jonka Jouni
kahdensi pyytäen jotain epätavallista lähtöä. Osku tietenkin näki mistä on kysymys
ja lähti ristikahdeksikolla antaen samalla
Lavinthal-merkinannon pataan. Jouni varasti lähdön, minkä jälkeen puolustukselle
kuului väistämättä vielä toinen tikki. Kari
teki parhaansa ja otti vain yhden valttikierroksen ennen toista ristimaskia, mutta
Jounin toinen ristivarkaus merkitsi yhtä
pietiä, NS -100. Puolustaville mestareille
9 IMP sen sijaan että olisivat menettäneet
12, jos pelinvienti herttaslammissa olisi
päätynyt pohjoisen käteen.
KIERROS 7
IMP
VP
KOISTINEN - VILTTIKETJU 44-32 12.98/7.02
MÄKIKANGAS - MUUMIO-MIX76-16 19.49/0.51
TOIVONEN - SPELMANS
30-28 10.55/7.45
7WONDERS - TAKEOFF
8-96
0/20

Mäkikangas voittaa viimeisen ottelunsa
lähes maksimilla, mikä tosin riittää vain
pronssimitaleihin, kun Takeoff ei jätä
vastustajilleen pistettäkään! Toivonen ja
Spelmans putoavat mitaleilta pelatessaan
tasaisen ottelun keskenään. Outo ottelutulos selittyy sillä, että huonomuistiset
pelaajat unohtivat sulkea puhelimensa
pelipöydässä ja kaverin kilautus merkitsi
kahden ottelupisteen menetystä.
Seuraava puolustustehtävä herttatäyspeliä vastaan osoittautui liian vaikeaksi.
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JAKO 18 ♠ 8764
E/N-S
♥ 1062		
		
♦ K102
		
♣ AK8
♠ KQ		
N
♥ -		 W E
♦ AQJ73		
S
♣ Q109543
		
Itä avasi neljällä hertalla, johon kellään
ei ollut mitään lisättävää. Etelä aloitti
ruutukahdeksikolla ja pöydästä määrättin
rouva. Mikä olisi oma puolustuslinjasi?
Jos lähtö olisi singelton, voisit antaa
varkauden ruutukakkosella pyytäen ristipalautusta ja puolustus saisi neljä ensimmäistä tikkiä. Tämän jälkeen partneri voisi saada toisen pietin vielä joko pataässän
tai herttatikin muodossa. Ristikuninkaan
pelaaminen toiseen tikkiin ei voi olla oikein, koska idällä saattaisi olla singelton.
Koko jako:		
		
JAKO 18 ♠ 8764
E/N-S
♥ 1062		
		
♦ K102
		
♣ AK8
♠ KQ		
♠ J3
N
♥ -		
♥ AKQJ974
W E
♦ AQJ73		
♦ 954
S
♣ Q109543
♣J
		
♠ A10952
		
♥ 853
		
♦ 86
		
♣ 762
Mitä tapahtuu, jos annat ruutukuninkaan
jälkeen Lavinthal-merkinannon ruutukakkosella? Pelinvejä, jos on hereillä, pelaa
yhdeksikön, ottaa valtit pois ja saa yhden
ylitikin. Oikea kääntö toiseen tikkiin on
ruutukymppi! Pelinviejä juuttuu pöytään
kiinni eikä pääse käteensä kiinni poistamaan valtteja. Puolustus saa vielä mustat

ässät ja ruutuvarkauden. Kahdessa pöydässä etelä oli keksinyt ruutulähdön, mutta kummallakaan kertaa puolustus ei löytänyt pietiin johtavaa linjaa. Kolme kertaa
etelä oli lähtenyt pataässällä, jonka jälkeen
puolustuksella on vielä mahdollisuutensa.
Tilanne on kuitenkin patalähdön jälkeen
paljon vaikeampi. Kun pöydässä on KQdubbelton, pohjoisen pitää tietenkin antaa
Lavinthal-merkinanto ensimmäiseen tikkiin. Mutta kumpaa alaväriä hänen pitää
pyytää? Jos pelinviejän jakautuma on 2-81-2, johtaa ruutujatko kotipeliin, vaikka
pelinviejällä olisi yksi herttamenevä. Hän
ottaa ässän, maskaa ruutua valttia vasten
sekä sakaa yhden ristimenevän pöydän
ruutukuvalle. Jos taas pelinviejällä on
2-8-2-1 ja etelä kääntää ristiä toiseen tikkiin, pääsee pelinviejä eroon ruutumenevästään, jos hänen ristinsä on sotamies tai
kuningas.
LOPPUTULOKSET
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 102
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja
Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
2 Antti Elsinen - Timo Halttunen
80
Kari Koivisto - Markku Pekkinen
Mauri Saastamoinen - Esa Väliaho
3 Kari Mäkikangas - Raija Tuomi 79
Kari Patana - Juho Granström
Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
4 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 73
Martin Arle - Johan Lindén Jouko Paganus - Christer Englund
5 Jussi Angervo - Jari Bäckström      66
Seppo Castren - Klaus Harjunen
Arto Keloharju - Matti Sihvola
6 Tatu Heikkinen - Risto Nokka
61
Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
Olli Perkiö - Lasse Utter
7 Tero Koivu - Timo Nakkinen 		
47
Petteri Nieminen - Piia Ruottinen
Janne Seppälä - Tapio Viren
8 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 45
Miia Vesala - Annu Laukkanen
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				

Olet etelä, jakajana, itä-länsi vaarassa.
Korteilla ♠ Q75 ♥ A6432 ♦ 10 ♣ AQ64
avaat yhdellä hertalla, länsi passaa, pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä ja länsi kaksi
ruutua. Tarjoatko jotain toisella vuorollasi?
Ilman välitarjousta tilanteessa ei olisi
ongelmaa ja tukisit ristiä kolmen tasolla.
Idän välitarjouksen jälkeen saat kuitenkin uuden option, kun voit huonolla minimiavauskädellä passata. Ristitukesi on
kuitenkin niin hyvä, että vapaaehtoinen
kolmen ristin tarjous on paikallaan, vaikka
avauskätesi ei voisi olla paljoa huonompi.
Länsi passaa ja pohjoisen hyppy neljään
herttaan päättää sarjan.
		
		
		
		

♠ K3
♥ K75		
♦ Q863
♣ KJ102
W

		
		
		
		
Länsi

N
S

♠ Q75
♥ A6432
♦ 10
♣ AQ64
Itä

				
pass
2♣
2♦
pass
4♥
pass
pass

Etelä

1♥
3♣
pass

Kolme herttaa pohjoiselta olisi ollut vahvempi korotus, slammihakuinen tarjous
kolmen kortin tuella. Suora hyppy neljään
kielsi kaiken slammikiinnostuksen. Huo-
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Puolustus saa tikin pata- ja ruutuässällä,
minkä vuoksi sinulla ei ole varaa kahteen
valttimenevään. Puolustuksen valtin on
siis syytä olla jakautunut tasan 3-2. Kädessäsi on kuitenkin toinenkin patamenevä. Ensimmäisenä mieleen tuleva tapa
päästä eroon tästä menevästä on ottaa yksi
patavarkaus pöytään. Annat lännen voittaa
ensimmäisen tikin ruutusotamiehellä, hän
jatkaa toiseen tikkiin ruutunelosella ja varastat idän pelaaman yhdeksikön pienellä
valtilla. Miten puolustuksen ruutuväri on
jakautunut?
Lännellä oli sotamies toisena, koska kolmesta kortista hän olisi lähtenyt pienellä. Idällä on siis välitarjousvärissään AK
kuudentena. Kummalla puolustajalla on
pataässä?

E

Pohjoinen

maa myös, että avattuasi hertalla ja myöhemmin tuettuasi ristiä lupaat vähintään
viiden kortin herttavärin. Länsi aloittaa
ruutusotamiehellä. Mitkä ovat ensivaikutelmasi?

Itä teki epäedullisissa vyöhykkeissä välitarjouksen pohjoisen 2-yli-1 -vastauksen jälkeen. Jos itä on yhtään järjissään,
voit olla varma siitä, että ruutusotamies
oli lännen ainoa kuvakortti. Entä mikä on
hertan todennäköinen jakautuma?
Kun kerran idällä on neljä ruutukorttia
enemmän kuin lännellä, on lännellä luultavasti pitempi herttaväri. Jos lännellä on
kolme korttia herttaa ja idällä pataässä, on
sitoumus pelattavissa kotiin melko yksinkertaisella tavalla. Otat ensin kaksi korkeaa valttikierrosta ja sitten pelaat pataa
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kuninkaalle. Itä voi voittaa tikin ässällä,
mutta puolustus ei pysty estämään patakuppia pöytään. Onko tämä paras pelinvientisuunnitelma?
Ei. Vaikka on luultavaa, että idällä on
vain kaksi herttaa, mikään ei estä sitä, että
hänellä on kolme valttikorttia. Tällöin hän
poistaa pöydän viimeisen valttikortin päästessään kiinni pataässällä. Onko parempi
suunnitelma ottaa vain yksi valttikierros
ennen kuin jatketaan pataa ässälle?
Ei. Tällöin itä ei pysty poistamaan pöydän valttia, mutta hän jatkaa kolmannella
ruutukierroksella, mikä kasvattaa puolustukselle toisen valttitikin. Onko mitään tapaa saada sitoumus kotiin, kun koko jako
on:
♠ K3
		
♥ K75		
		
♦ Q863
		
♣ KJ102
♠ 108642		
♠ AJ9
♥ 108		 N
♥ QJ9
W
E
♦ J4		
♦ AK9752
S
♣ 9875		
♣3
		
♠ Q75
		
♥ A6432
		
♦ 10
		
♣ AQ64
Kun kerran patavarkaus pöytään ei onnistu, niin miten olisi yrittää kolmea
ruutukuppia käteen? Mutta tämän lisäksi
sinun pitäisi saada myös yksi patatikki.
Jos pelaat ensin kaksi korkeaa valttia ja
sitten pataa kuninkaalle ja ässälle, pelaa
itä kolmannen valttikierroksen ja joudut
tyytymään kahteen ruutuvarkauteen. Joko
keksit kotipelilinjan?
Pelaa kaksi korkeaa valttikierrosta päätyen pöytään ja jatka pataa kohti käden

rouvaa. Jos itä voittaa tikin ässällä, saat
kaksi patatikkiä, jotka riittävät kotipeliin.
Jos taas itä pelaa pienen padan, voitat tikin
rouvalla, palaat pöytään ristillä ja varastat
ruudun. Menet uudestaan pöytään ristillä
ja otat vielä yhden ruutuvarkauden. Saat
kymmenen tikkiä; yhden padan, kaksi
herttaa, kolme ruutuvarkautta ja neljä ristiä. Jos länsi varastaisi yli ruudun tai toinen puolustaja varastaisi jonkin ristikierroksen, saat vaivatta yhden patavarkauden
pöytään.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ QJ102 ♥ 9742 ♦ AQ ♣ A62. Kaikki
vaarattomassa etelä avaa yhdellä padalla,
länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa kaksi
ruutua. Tarjoatko jotain?
Et tietenkään. Sinulla on kyllä avauskäden voima, mutta pohjoisen 2-yli-1 -vastaus kertoo jaon kuuluvan vastustajille.
Passaat siis, etelä tarjoaa kaksi sangia ja
pohjoinen korottaa kolmeen sangiin. Länsi aloittaa ristisotamiehellä ja pelinviejä
määrää pöydästä pienen kortin.
		
♠ A3
		
♥ KJ		
		
♦ KJ10953
		
♣ Q74
			
♠ QJ102
			 N
♥ 6542
W
E
			 S
♦ AQ
			
♣ A92		
Länsi

Pohjoinen

Itä

				
pass
2♦
pass
pass
3NT
pass
pass

Etelä

1♠
2NT
pass

Etelä on luvannut 12-14 ap:n tasaisen
käden. Tee puolustussuunnitelma!
Aloitetaan partnerin mahdollisista ar-
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vopisteistä. Kuinka paljon lännellä voi
olla voimaa?
Jos etelällä on vähintään 12 ap, on partnerin ristisotamies hänen ainoa kuvakorttinsa. Tuntuisi järkevältä pelata pieni risti
ensimmäiseen tikkiin, koska näin pelinviejä joutuisi tyytymään vain yhteen ristitikkiin. Montako pikatikkiä pelinviejällä
on? Entä montako hän pystyy kasvattamaan?
Pelinviejällä on kaksi patatikkiä ja vähintään kaksi herttatikkiä. Rististä hänelle
kasvaa ainakin yksi tikki ja ruudusta neljä.
Jos pelaat lähtöön pienen ristin, pelinviejä
voittaa tikin kuninkaalla ja pelaa ruutua
sotamiehelle. Myöhemmin pelinviejä kasvattaa ruutuvärinsä ja saa vähintään yhdeksän tikkiä. Puolustuksella on siis kiire
kasvattaa itselleen viisi tikkiä ennen kuin
pelinviejä ottaa hänelle kuuluvat yhdeksän tikkiä. Mistä väristä puolustus voisi
kasvattaa itselleen pietitikit?
Pelinviejällä on siis hertassa ässä ja rouva. Mutta jos hänellä on vain kaksi korttia
värissä, on puolustus askeleen edellä kun
voitat ensimmäisen tikin ristiässällä ja
käännät toiseen tikkiin herttaa. Puolustuksen herttaväri kasvaa vahvaksi ennen kuin
pöydän ruutu. Onko tämä paras puolustussuunnitelma?
Ei. Jos pelinviejällä olisi vain kaksi
korttia herttaa, on hänellä vähintään kolme korttia ristiä. Jos pelinviejällä on AQdubbelton, lännellä olisi 109873 herttaa ja
hän lähtisi tästä kombinaatiosta enemmin
kuin J108(x) ristiväristä. Jos kerran pelinviejällä on siis AQ kolmantena herttaa,
niin pataväri on puolustuksen ainoa pietimahdollisuus. Siis ristiässä ensimmäiseen
ja patarouva toiseen tikkiin?
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Jos patavärisi olisi QJ109, niin patarouvajatko varmistaisi yhden pietin. Saat kasvatettua itsellesi kaksi patatikkiä ennen
kuin pelinviejä ehtii kasvattamaan pöydän ruutuvärin. Mutta aktuellin patavärin
kanssa saat kasvatettua itsellesi vain yhden
patatikin, jos jatkat toiseen tikkiin patarouvalla ja myöhemmin patasotamiehellä.
Partnerilla on siis syytä olla patayhdeksikkö. Onko siis oikein kääntää toiseen tikkiin patarouva ja myöhemmin, kun pääset
ruudulla kiinni, patakakkonen?
Parempi yritys, mutta ei riittävän hyvä.
Patarouvajatkon pelinviejä ottaa pöydän
ässällä, palaa käteensä herttarouvalla ja
jatkaa ruutua sotamiehelle. Voit jatkaa
pienellä padalla, mutta pelinviejä antaa
lännen yhdeksikön voittaa tikin. Jos yhdeksikkö oli dubbelton, puolustuksen
yhteydet ovat katkenneet toisen patatikin
kasvattamiseen. Oikea kääntö toiseen
tikkiin ristiässän jälkeen onkin patakakkonen! Jos partnerilla on yhdeksikkö, sitoumus päätyy vääjäämättä pietiin. Koko
jako:		
♠ A3
		
♥ KJ		
		
♦ KJ10953
		
♣ Q74
♠ 86		
♠ QJ102
N
♥ 9873		
♥ 6542
W
E
♦ 72		
♦ AQ
S
♣ J10863		
♣ A92
		
♠ K9754
		
♥ AQ10
		
♦ 864
		
♣ K5
Mutta eihän partnerilla ollut patayhdeksikköä? Ei hätää. Kun käännät toiseen
tikkiin pienen padan, pelinviejä ei varmasti osaa pelata patayhdeksikköä tähän
tikkiin.
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Terveiset
Tokiosta II
Seppo Räsänen

				

Reilu puoli vuotta on nyt vierähtänyt tässä suurkaupungissa. Kevät on jo tullut ja
ensimmäiset yli 20 asteen lämpötilat koettu. Kirsikkapuut alkoivat kukkia Tokiossa
maaliskuun viimeisenä viikonloppuna.
Paikallisen tavan mukaan on eri paikoissa pidetty piknikkejä kirsikkapuiden
lomassa. Näin teimme myös me työporukalla. Nämä piknikit muistuttavat jollain
tavoin meidän Vappupäivää - ruokaa, juomaa, iloista puheensorinaa ja toki myös
juopuneita juhlijoita.
Mitä bridgeen tulee, olen Yotsuya-kerhon lisäksi käynyt pelaamassa myös Roppongissa ja Shibuyassa sekä osallistunut
NEC-turnaukseen Yokohamassa. Viimeksi mainittu kilpailu on suurin vuosittainen
turnaus Japanissa, johon tällä kertaa osallistui japanilaisten lisäksi pelaajia Englannista, Kiinasta, Venäjältä, Australiasta, Intiasta ja Singaporesta sekä yksi Suomesta
Roppongin kerhoa vetää Akio-san, joka
on ollut Japanin maajoukkueen monivuotinen edustuspelaaja.
Hän on ripustanut kerhon seinälle nimeään hauskasti kuvaavat taulut

Akio on sittemmin lopettanut aktiiviuransa väittäen, ettei hänen kannata pelata edustustehtävissä, koska ei enää jaksa
keskittyä siihen minkä kortin milloinkin
pelaa esimerkiksi kombinaatiosta 8-7-6.
Akio kertoi pelanneensa myös suomalaisia vastaan eri Bridgeolympialaisissa, joskaan hän ei muistanut yksittäisiä pelaajia
nimeltä.
Yotsuyan joukkuekilpailussa partnerini
sai seuraavat kortit:
♠- ♥A ♦AKJxxxxx ♣AKQx. Oikeanpuoleinen vastustaja passasi avausvuorolla. Mitä tarjoaisit näillä korteilla? Hisano
avasi 2♣, johon minä vastasin 2♦ korteilla ♠10xxxx ♥xxx ♦xx ♣J109.
Sarja jatkui 3♦-3♠ ja 7♦. Tarjosin 3♠,
koska en mitenkään halunnut, että mahdollinen sangipeli tulee käteeni. Ristilähtö ja minulta syvä huokaisu, että ei tule
kuppia lähdöstä tai että valttirouva ei ole
kolmantena takana. Ei kumpaakaan ja tauluun merkittiin 2140. Totesimme partnerin
kanssa jälkikäteen, että hän olisi yhtä hyvin voinut avata suoraan 7♦, koska minun
ruudun pituutta tai ristisotamiestä ei taida
selvittää se kuuluisa ”Erkkikään”. Kyseissä joukkuekilpailussa voitimme lohkomme (pääsimme helppoon lohkoon, koska
minulla ja partnerilla ei ole juurikaan
MP:tä Japanissa). Parivertailussa tulimme
Hisanon kanssa kolmanneksi 36 parista.
NEC-turnaus pidettiin Yokohamassa 20.
kerran. Viisipäiväisen ja ilmeisen tasokkaan joukkuekilpailun voitti brittitiimi
Hackett (Jason Hackett - Brian Senior Gunnar Hallberg - John Holland). Ottelu
ratkesi viimeisessä jaossa, jossa Jason löysi ratkaisevan käännön toisessa tikissä:
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♠ 1075
		
♥ KJ10		
		
♦ K86
		
♣ KJ64
			
♠8
			 N
♥8
W
E
			 S
♦ AQJ109742
			
♣ A105
Länsi

Pohjoinen

Senior 		
			
1♠
2♦
pass
pass

Itä

Hackett
1♦
3♦
pass

Etelä

1♥
4♥

Brian lähti pienellä ristillä. Hackett otti
tikin ässällä, pohti tilannetta aikansa ja
löysi ratkaisun. Hän otti ruutässän ja antoi
partnerille kupin. Pietittävä tikki tuli Brianin valttiässällä. Pelinviejällä oli
♠AKQJ ♥Q97532 ♦53 ♣7 ja Brianilla
♠96432 ♥A64 ♦- ♣Q9832. Koska partneri ei lähtenyt ruudulla, analysoi Hackett
tilanteen niin, että hänellä pitää olla siinä renonssi! Toisessa pöydässä avattiin
Hackettin korteilla 5♦, jossa ei ollut toivoa. Näin ratkesi voitto Hackettille luvuin
124-115.
Osallistuin vain viimeisen päivän avoimeen parikilpailuun, jossa tuloksena meedeli. Pareja oli yhteensä 158. Vaatimatonta
sijoitusta lohdutti hieman se, että otimme
yli kuudenkymmenen prosentin tulokset
kummassakin jaossa, jotka pelasimme
NS:nä joukkuekilpailun voittajia Holland
- Hallberg vastaan.
Kilpailubridge on siitä erikoinen laji, että
kaksi seuraavalla palstalla olevaa varsin
selvää jakoa antoivat mainitut yli 60% tulokset (jälkimmäisessä voisi ehkä hieman
kehittyneemmällä systeemillä selvittää,
olisiko etelällä herttaässän sijasta pataässä, jolloin 7♠ olisi tehtävissä):
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♠ 97		
♥ KQJ9852		
♦ Q94		
♣ 6		

Pohjoinen

Etelä

♠ K109763		
Pohjoinen
♥ -			
♦ A1063		
1♠
♣ KQJ		
4NT
			
6♠
N
			
12 tikkiä
W
E

1♥
4♠
5♠
pass

W

N
S

3♥
4♥
pass
10 tikkiä.

E

♠ KQJ42
♥ 1043
♦ AK8
♣ 104
Etelä

S

♠ QJ84
♥ AQ7652
♦♣ A32
Parikilpailusta jäi mieleen jako, jossa
kiinalainen mestaripelaaja rankaisi partneriani ovelalla puolustuksella. Kyseinen jako ei ollut jakomonisteessa enkä
muista tarkkoja jakaumia, mutta yhdessä
vaiheessa partnerin kahta pataa vastaan
kiinalainen käänsi ruutuhakun AK:n alta,
kun pöydässä oli Q10x. Partneri pelasi
pienen (ei siis edes kymppiä) ja OPV sai
tikin sotamiehellä. Lopputulos oli yksi
pieti ylitikin sijaan. Rohkea ja luova suoritus kinukilta. Toisaalta kysymys on, että
kuka kääntäisi tilanteessa sotamiehen alta,
jos käännöllä ei ole kiire (niin kuin tässä
tapauksessa ei ollut)?
Kaiken kaikkiaan oli hieno kilpailu ja
kokemus. Päätteeksi oli yhtä upea cocktailtilaisuus. Tokyo kara no aisatsu!
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In MemoriamSeppo
Pirkko
Bäckström
Niemi

				

Suuri joukko omaisia, ystäviä ja pelitovereita oli Vapun aattona Malmin hautausmaalla saattamassa Pirkko Bäckströmiä hänen viimeisellä matkallaan. Pirkon
menetys oli järkytys meille kaikille, sillä
vielä helmikuussa hän osallistui Bridge55:n kerhopeleihin. Pirkko menehtyi 70vuotiaana 11.4.2015.
Pirkko toimi Bridge-55:n sihteerinä ja
hallituksen jäsenenä 30 vuotta. Hänen
toimihenkilökautensa oli pitempi kuin kenenkään muun kerhon historiassa. Kerhon
puheenjohtajana olin Pirkon kanssa tiiviissä yhteistyössä lähes 15 vuotta. Hänen
kanssaan oli ilo työskennellä, sillä hän oli
hyvin tunnollinen ja joustava ja hän suhtautui asioihin aina rakentavasti. Pirkko
osallistui aktiivisesti myös oman kerhon
toimintaa laajempien tapahtumien, kuten
esim. Helsingin kerhojen yhteisten pikkujoulujen, valmisteluun.
Pirkolla oli menestyksekäs pelaajaura.
Hän pelasi Suomen naisten joukkueessa
Venetsian bridgeolympialaisissa vuonna
1988 tyttärensä Suen kanssa. Joukkueeseen kuului kolme sukupolvea, sillä mukana oli myös Suen ja Jarin vastasyntynyt
esikoinen Toni. Naisten EM-joukkueessa
hän pelasi kaksi kertaa, Salsomaggioressa 1985 ja Brigtonissa 1987. Kotimaisissa
arvokilpailuissa Pirkko menestyi parhaiten SM-mixed joukkuekilpailuissa ja naisten SM-parikilpailussa, joissa hän saavutti
useita Suomen mestaruuksia ja muita mitaleja. Ensimmäisen mestaruuden SM- mixed joukkuekilpailussa hän saavutti 1987
perhejoukkueella, jossa pelasivat Pirkko,
Raimo Iltanen sekä Sue ja Jari Bäckström.
Ensimmäinen naisten SM-parimestruus
tuli samana vuonna Suen kanssa. Viime

vuosina Pirkko osallistui aktiivisesti Bridge-55:n kerhopeleihin ja kerhon Ladiespeleihin. Monet kerhomme naispelaajat
pitivät paljon siitä, että Pirkko kutsui heidät sunnuntaisiin Ladies-peleihin henkilökohtaisesti sähköpostilla.
Vaikka Pirkko oli menestynyt pelaaja,
muistan hänet kuitenkin parhaiten lämminhenkisenä ihmisenä. Pirkko oli lojaali
ystävä, joka suhtautui kaikkiin ihmisiin
myönteisesti. Hän ymmärsi ihmisiä ja
hän oli aina valmis tukemaan ystäviään.
Pirkko oli pidetty pelitoveri ja sen vuoksi hänellä oli runsaasti partnereita. Viime
vuosina hän pelasi vakituisesti kerholla
ystävänsä Seija Lahtisen kanssa.
Emme näe enää hyväntuulista Pirkkoa
pelaamassa Bridge Areenalla kantapöydässään. Meille jää kuitenkin syvälle mieliimme pysyvä muisto ystävällisestä ihmisestä ja pelitoverista.
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In MemoriamPerttiKalevi
Koskikallio
Heitto

				

Kalevi Koskikallio, lähetysrovastin poika, jota kaikki bridgen ystävät aina kutsuivat Killeksi, aloitti paperitekniikan opiskelun Teknillisessä Korkeakoulussa 1949.
Liityin samaan opinahjoon ja samalle
Puunjalostusosastolle opiskelemaan puun
kemiaa 1950.
Sorrin veljekset Kalevi & Keijo olivat
Toijalasta tuoneet samaan Alma Materiin
niin taitoa kuin harrastuksen kipinän tähän lumoavaan peliin, bridgeen. Polin kivilinnassa oli alkanut innostunut opiskelu,
usein hieman tekniikan opiskelun kustannuksella. Innostus peliin ja sen oppimiseen levisi lähes kaikkiin osakuntiin, ja
pian pelattiin Bridgen akateemisesta mestaruudesta. Polin kivilinna lähetti kisoihin
jopa neljä joukkuetta; Alfa, Beta, Gamma
& Delta, jotka myöhemmin osallistuivat
myös Helsingin Liigaan. Killellä oli aina
merkittävä osuus tuossa toiminnassa niin
pelaajana kuin organisoijana.
Kun 1951 syksyllä Killen kanssa voitimme HBK:n keskiviikkokisan Kestikartanossa Keskuskadulla ja Mr. Varoma
ilmoitti tulokset, kuului ympäröivästä
lady-joukosta: ”Vem är de?” Uskon, että
tuosta hetkestä lähtien maamme bridgeväki alkoi tuntea Killen.
Killen paperi-insinööriura joutui puntariin, kun todettiin, että hän on värisokea.
Paperi-insinöörin eräs tärkeä kyky on
tuntea pienetkin värierot valmistettavassa
tuotteessa. Hänhän ei vihreässä brikassa erottanut punaisella merkittyä vaaravyöhykettä, vaan muisti vyöhykkeet brikkanumeroiden avulla.
Kille vaihtoi alaa ja loi loistavan karriäärin maallemme tärkeässä palvelussa, teollisuuskoneiden tuonnissa.
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Kun itse valmistuin, niin helsinkiläispojan duunit veivät ensin landelle Karhulaan
ja sitten maailmalle. Kille tuli bridgepöydässä vastaan taitavana vastustajana.
Yksi esimerkki: 1960-luvun alkupuolen
parifinaalissa ravintola Royalissa pelasin
Hannu Rädyn kanssa, ja ensimmäisen päivän jälkeen olimme toisena. Sunnuntain
ensimmäisinä vastustajina olivat Kille ja
Onni Jalonen. Tarjosimme kovan ylävärislammin, ja pöytään ilmestyi ruutuhakku.
Puupekkana minulla oli ässä, rouva ja
hakkuja, jota väriä olin myös tarjonnut.
Hannu mietti hetken, pyysi ässän; yksi
pieti. Ruutumaski olisi onnistunut.
Syksyllä 1967 Kille oli Dublinin EMkilpailuissa   non-playing captain, kun
melko kokemattomalla joukkueella Linden - Stromer, Lehtinen - Nortola ja Suokko - Heitto saimme kovaa kokemusta Euroopan kilpailijoilta. Voitimme muutaman
muun maan lisäksi Ruotsin 5-3, joka ei
ole bridgessä arkipäivää. Killen johtajuus
oli merkittävä tyyneyden säilyttämisessä,
vaikka turpiin tuli tuhkatiheään.
Bridge on koko kansan kiinnostus, kuten
Kari Koistinen Suomen Bridgen historiassaan hienosti kertoo. Esimerkkeinä portaiden yläpäästä voidaan mainita Bill Gates,
Warren Buffett, Kiinan päällikkö Deng ja
monet muut. Kiireisen, bridgepöytään janoavan päällikön on usein vaikea sovittaa
aikaansa bridgekerhon aikatauluun. Helsinkiin perustettiin myös mahdollisuus pelata muutama kilpailujako tai vaikka koko
ilta tällaisille henkilöille; syntyi ”Spelmans”, jonka alkuvaiheista asti Killellä
oli iso rooli monella tavalla. Spelmansien
henkilökohtaisella ”huutokauppahevoskisalla” on monikymmenvuotiset perinteet.
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IDÄN KORTIT

Kille kilpailunjohtajana Spelmansien
kisassa 1990-luvulla
SM-joukkuekilpailun Kille voitti neljänä
perättäisenä vuonna 1955-58. Parimestaruus tuli vuonna 1965, minkä lisäksi muitakin mitalisijoja Killelle kertyi useamman kerran. Bridgeolympialaisissa Kille
edusti Suomea vuosina 1968 ja 1972 sekä
EM-kilpailuissa 1959, 1966 ja 1970.
Ystävyytemme pitkä jänne täydentyi,
kun senioribridge alkoi kukoistaa vuosituhansien vaihteessa pääkaupunkiseudulla.
Aina avulias Kille oli ottanut vastuun niin
Kinaporin kuin Malmin ”eläkeläiskerhojen” pelinjohtajuudesta. Hän hoiti, samalla bridgen sääntöjä opettaen, näitä tehtäviä
sellaisella lempeällä päättäväisyydellä ja
taidolla, jota vain ihaili. Pelasimme yhdessä Kinaporissa vuosia, kunnes Kille joku
vuosi sitten joulun alla sanoi, että hänen
on terveydellisistä syistä pakko lopettaa.
Puhelimessa keskustelimme silloin tällöin niin bridgestä kuin elämästä.
Kalevi Koskikallio (Kille) on poissa.
Hänen kaunis muistonsa elää vahvana
vanhemman bridgesukupolven mielessä.
Kiitos Kille!

1. JAKAJAPOHJOINEN, JOKA AVAA
1♦, EI KUKAAN VAARASSA, IMP.
♠J7
♥KQ987
♦J5
♣AKJ7
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠A7542
♥K9753
♦KJ
♣Q
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠AKJ82
♥Q864
♦52
♣54
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠965
♥♦ A 10 9 6 5 4 2
♣Q94
			
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AQ
♥A5
♦K742
♣QJ853
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠Q
♥ A K Q 10 9 6 5
♦73
♣ A 10 9
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Laghörnan
Martin Arle

Det har visat sig att när oerfarna spelare
äntligen lärt sig att man alltid skall kalla
på tävlingsledaren vid lagbrott så är följande tröskel ännu besvärligare att komma över. Rättskiparen har alltsomoftast
bråttom och rabblar med ilfart upp lagens
paragrafer, som han kan utantill. Låt oss
ta det allra enklaste fallet; utspel från fel
hand med utspelskortets bildsida uppåt.
Det finns otaliga spelförare, som när TD:s
kulspruta tystnat, ser ut som levande frågetecken och konstaterar: ”Nu hängde jag
inte alls med, men spela ut vad som helst,
så att vi kommer vidare!”
Här kommer nu en redogörelse, inte för
att ni själva skall börja döma vid bordet,
det skall ni aldrig göra, utan för att ni skall
få svart på vitt vis à vis era rättigheter.
A1: Du kan godkänna utspelet och lägga
dina kort på bordet varvid din partner blir
spelförare.
A2: Du kan godkänna utspelet och välja
att själv bli spelförare. Din partner radar
i så fall genast upp sina kort på bordet så
att du kan överblicka era gemensamma resurser innan du spelar på från egen hand
i första sticket. Om du i misstag begär ett
kort från partnerns hand innan du spelat
på från egen hand, så gäller regeln att du
inte får byta kortet till ett annat så länge
det är ett lagligt kort.
Om du råkar se ett eller flera av partnerns
kort innan du bestämt dig för något av
ovan- eller nedanstående alternativ är du
tvungen att välja alternativ A2.
B: Du förbjuder motståndaren till vänster om dig, alltså den rättmätiga utspelshanden, att spela ut i den färg, som hans
partner försökt med. Den skyldiga får i så
fall plocka upp sitt olagliga utspelskort.
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Förbudet är i kraft så länge motståndaren
till vänster behåller utspelet (är fast, som
det heter på ren finlandssvenska).
C: Du ber motståndaren till vänster om
dig att spela ut i partnerns ”olagliga” färg.
Den skyldiga tar tillbaka sitt utspelskort.
Efter utspelet från rätt hand fortsätter spelet som om ingenting hänt. Om utspelshanden är renons i färgen får han spela ut
vad som helst.
D: Du är eller låtsas vara storsint och säger med ett vänligt leende åt motståndaren
till vänster att spela nu bara ut vad du vill.
Det felaktiga utspelet blir då straffkort och
behandlas som sådant. Det kan få överraskande följder, ty om utspelshanden kommer in i t.ex. femte sticket och straffkortet
ligger kvar, så får spelföraren fortfarande
dra nytta av det enligt bestämmelserna om
straffkort. Men det skall vi inte gå in på nu
eftersom straffkort inte var dagens tema.
Vad skall man då som spelförare välja
för att dra nytta av motståndarnas slarv?
Jag har prövat på samtliga ovan redogjorda optioner och i de flesta fall valt ett alternativ som betytt att jag gått miste om ett
eller flera stick. Därför har jag på senare år
utan att tänka närmare på saken gått in för
McLaghlins princip, som lyder så här:
Godkänn alltid ett utspel utom tur, ty en
spelare som inte kan hålla reda på vems
utspel det är, är sällan heller kapabel att
hitta rätt utspel.
Därmed var det slut med ämnet bridgelag och vi övergår till ämnet lagbridge.
Kontraktet har blivit obekväma 5 hjärter
av Väst och Nord startar med klöverkung
till ässet. Sitter det riktigt bra tar man en-
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kelt 12 stick och det kanske man skall gå
in för i partävling. Nu är det emellertid
lagtävling. Trumfen sitter 2-2. Hur bör
Väst spela?
♠ AJ2
♥ KQ10972 W N
♦ A43
S
♣6

E

♠ 1043
♥ AJ3
♦ KJ52
♣ A32

Var det för enkelt? Här kommer en svårare uppgift. Du är Syd och spelar 4 spader.
		
		
		
		

♠ J6
♥ A7643		
♦ 94
♣ 6542
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ AK107542
♥♦ KQ652
♣9

Utspelet är ruterknekt som Öst tar med
ässet och returnerar rutersjuan, som Syd
vinner med kungen. Sedan?
Den första uppgiften är en klassiker.
Väst tar utspelet med bordets äss och stjäl
en klöver högt. Efter uttrumfning i två
drag spelas äss och kung i ruter varefter
den sista klövern spelas och Väst sakar
sin återstående ruterhacka. Nu får korten
sitta precis hur som helst. Försvaret är
lamslaget. Blir det ruterhacka från Syd sakar Väst spader och kommer rutervändan
norrifrån sätter han i knekten.
Spadervända från Nord löser direkt alla
problem och ifall det är Syd, som väljer att
vända i spader i stället för ruter är det bara
att lägga lågt och Nord är inpetad om han
vinner sticket.

Om försvaret vill spela klöver är det mot
dubbelrenons och Väst blir av med en spader. Mer än totalt två stick kan inte Väst
förlora.
På den andra uppgiften tänkte du väl inte
slinka in på spaderknekt och bli av med
klövernian på hjärteräss? Glöm det och
försök med något annat. Efter de två första sticken   ser det inte ut som om rutern
skulle sitta 3-3. En ruterstöld är alltså av
nöden. Skall man alltså stjäla en ruter med
spaderknekt och ifall det lyckas slänga sin
klövernia på hjärteräss och göra fem eller
sex trick?   Denna variant kan kanske få
godkänt i partävling, men blir klart underkänd i lagtävling.
I lagtävling skall du inne på ruterkung
spela klöver. Försvaret kommer in och kan
spela vad som helst, men kan inte hindra
dig från att ta en ruterstöld på bordet. Du
blir kanske överstulen, men ditt kontrakt
är i hamn. Om du glömmer att spela klöver först går det på tok när kortsitsen är
denna:
		
♠ J6
		
♥ A7643		
		
♦ 94
		
♣ 6542
♠ 3		
♠ Q98
N
♥ KJ85		
♥ Q1092
W
E
♦ J1083		
♦ A7
S
♣ AJ107		
♣ KQ83
		
♠ AK107542
		
♥		
♦ KQ652
		
♣9
Öst stjäl över spaderknekt med damen ,
spelar in sin partner i klöver och en ny ruterstöld betyder att det blir en straff.
Dagens båda givar är tagna från Mats
Nilslands tidning Modern Bridge sista året
den gavs ut, 1983.
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8 drymartini soåmex
Useimmissa aikakausilehdissä on kyselypalsta, jonne lukijat saavat lähettää henkilökohtaisia kysymyksiä. Enimmäkseen
nämä kysymykset koskevat ihmissuhteita
ja tunne-elämää. Yllättävää on että mainittuja palstoja esiintyy tai on esiintynyt myös
ns. miestenlehdissä kuten Kalle, Playboy,
Sliz, Ratto, Lui, Jallu, Esquire,Lollo,Chic,
Hustler, Jermu jne. Tässä yhden lukijan
kysymys:
Olen kolmekymppinen sälli Sörkän laitakaupungista. Minulla on kaksi veljeä,
jotka molemmat toimivat pesualalla. Toinen pesee moottoripyöräkerhon amfetamiinimyynnistä kertyviä rahoja. Samaa
hommaa teki myös toinen velikultani,
mutta raukka narahti vasikan toimesta.
Nyt hänellä on määräaikainen työsopimus
keskusvankilassa, jonka pesutuvassa hän
pesee henkilökunnan ja ”kolleegoitten”
työvaatteita.
Minulla on myös kaksi siskoa, jotka molemmat työskentelevät kadulla. Vanhempi
on jumalattoman ruma ja poimii roskia
pääkaduilta päiväsaikaan. Nuorempi on
hyvän näköinen ja vaeltaa öisin samoja
katuja pitkin ja poimii myöskin roskaa,
kaksijalkaista sellaista. Yhdessä siskot
elättävät (lue juottavat) työtöntä pahasti
alkoholisoitunutta isäämme.
Äitimme pelaa bridgeä. Niinä muutamina iltoina viikossa, kun hän ei tee sitä,
hän käy auttamassa naapurin herraa, joka
hiljattain jäi leskeksi. Kun hän tulee sieltä
kotiin, hänellä on tukka sekaisin ja autuas
hymy huulillaan.
Jokin aika sitten tutustuin maailman
ihanimpaan naiseen. Hänen nimensä on
Vieno ja hän on kolme vuotta minua nuorempi. Rakastan häntä yli kaiken ja aion
mennä hänen kanssaan naimisiin. Ongelmani on, etten keksi miten kehtaan kertoa
hänelle, että äitimme pelaa bridgeä.
Neuvo minua.
Neuvoton Nestori Neuvonen s. 1985
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lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, JOKA AVAA
1♦, EI KUKAAN VAARASSA, IMP.
♠Q9
♥ J 10
♦AK83
♣ Q 10 8 6 2
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠K83
♥Q8
♦ A Q 10 9 4 3 2
♣ 10
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠ Q 10 6
♥ A K 10 7
♦A6
♣ A 10 8 2
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠AQ
♥A97643
♦K8
♣A83
			
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠KJ86
♥94
♦QJ
♣ A K 10 4 2
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠ K 10 8 5 4
♥♦KQJ4
♣KQ83
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Sopimuksia
sopimattomille
Juha Hämäläinen
Systeemihulluna otan ”huolellisen harkinnan jälkeen” käyttöön - tilkitsemään
standardissa ammottavia täyspelinmentäviä aukkoja - uusia ja vanhojakin tarjouskonventioita, kaikenlaista, mitä näkökenttään on tullut lehdistä, kirjoista,
kilpakumppaneilta tai partnereilta. Joskus
vuolen myös omasta päästä, niin kuin entinen poika veneen tappia.
Ja tietenkin haluan esitellä keksintöjäni
ja muita menetelmiä, joiden kehittäjistä
en ole saanut tai viitsinyt ottaa selvää. N.s.
omista keksinnöistäkään en tohdi yrittää
kunniaa itselleni, koska ymmärrän, etteivät tuhannet aateveljet ja -siskot ole voineet jättää näin virtuoosimaisia virityksiä
vaille huomiotaan.
1NT + Stayman + ylävärin
vaatimuskorotus
Oletetaan, että sangiavauksensa ja partnerin Staymanin jälkeen avaaja kertoo
kahdella hertalla kyseisen ylävärin ja
mahdollisen toisenkin. Miten vastaaja jatkaa tasaisella slammivihjevoimaisella kädellä ja 4k hertalla? Vastaus ”hitaasti” ei
tuo ratkaisua, mutta monilla pareilla lähes
käyttämätön tarjous toisessa ylävärissä
voi tehdä sen. Siis 1NT - 2♣, 2♥ - 2♠
tai 1NT - 2♣, 2♠ - 3♥. Tätä tarjousta voi
käyttää kertomaan tuen ja slammivihjeen
ilman lyhyttä väriä. Sopimusta käytetään
muun muassa FEM- eli Finnish Expert
Methods -systeemissä. Tarjouksella ei ole
mitään tekemistä tarjotun värin kanssa.
Avaaja voi jatkaa kontrollitarjouksella,
(lepäävällä tai ehkä negatiivisella) sangilla tai alle täyspelin valttivärillä, ellei ole
tarjota seuraavan värin kontrollia.

Tämä oli helppo, mutta miten vastaaja
tekee slammivihjeen, jos hänellä onkin
neljän kortin pata, kun avaaja on näyttänyt hertan, muttei kieltänyt pataa? Pelkällä täyspelivoimallahan vastaaja tekee nyt
3NT, jonka avaaja korjaa 4♠:aan tarvittaessa. Oletetaan vielä, että voimakaksikkomme on parikilpanäkökohtien viekoittelemana ruvennut käyttämään vastaajan
jatkoa kolme alaväriä näyttämään 5k ja
inviittivoiman.
Jos raaskii luopua patasplinteristä (3♠)
herttatuen ja slammi-innon eräänä esittämisvälineenä, tarjousta voi käyttää näyttämään neljän kortin padan ja slammivihjeen.
Splinterin sijaan patasingelillä joudutaan
nyt tyytymään kahden padan tarjoukseen,
joka siis edellä kuvatun mukaisesti kertoisi
herttatuen ja slammivihjeen ilman lyhyyttä padan ulkopuolella. Kahden ja kolmen
padan merkitykset voi tietysti vaihtaakin
keskenään.
Herää myös kysymys, miten vastaaja
jatkaa tasaisella, 4k hertan ja 4k alavärin
kädellä sarjassa 1NT - 2♣, 2♠ - ? Jos 3♣
ja 3♦ ovat vain inviittejä, täytyy hylätä
muutkin splinterit ja käyttää neljää alavärissä näyttämään 4+k värin slammitutkimuksissa.
Näidenkin konventioiden tavanomaiset
huonot puolet ovat: 1) harvinaisuudetkin
voivat tuntua helpoilta käytettäviltä sopimisvaiheessa, mutta osoittautua helposti
unohtuviksi käyttövaiheessa, 2) vastustajalle tarjoutuu tilaisuuksia neuvoa lähtijää
kahdennuksella tai passilla, 3) keinotekoista tarjousta käytettäessä menetetään
luonnollinen tai muu viisas merkitys. Sitten on hämärämpi, vaikkei poikkeukselli-
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nen heikkous: erityisesti avaajan Staymanvastauksen 2♦ jälkeen sarjan jatkaminen
voi olla sopimatonta.
Nyt pitää jo kysyä, onko viisasta pelata
Staymanin jälkeen vastaajan kolme alaväriä ei-vaatimuksena. Useimmat vastaavat
ei, ja maalailevat esimerkiksi näin:
1NT - 2♣, 2♥ - ? Vastaajan 3♣ on 4+k
ja tpv, jolloin avaaja voi esittää mahdollisen patavärinsä, 3♠, ristitukensa, 4♣,
ruutuvärinsä, 3♦, viidennen hertan, 3♥ tai
näiden puutteen, 3NT. Toimii samaan tapaan, tarpeellisin säädöin, kun Staymaniin
vastataan 2♦ tai 2♠. Nyt löytyy, jos on.
Tasainen slammahtava alavärikäsi, 2344,
3244, 3334 tai 3343 jäi vielä käsittelemättä. Jotkut ovat varanneet 1NT - 2♠ alaväri-Staymaniksi, mutta vastaukselle on
muutakin käyttöä. Vahvalle tasaiselle alavärikädelle voisi ajatella erittäin harvoin
tarvittavaa vastausta 3♦. Sillä voi kertoa
slammivihjekädestä ilman 5k väriä tai
vielä tiukemmin rajatusta kädestä, jossa
on vain 4k alaväri tai kaksi. Loikka haaskaa puolitoista tasoa alhaalta, mutta ylös
jää enemmän tilaa, kun esimerkiksi 3NT
ei toivottavasti aiheuta refleksinomaista
passia.
Puolustus Astro cue ja ”Astro UNT”
Ylitarjous vastustajan avausvärissä (eräs
cue, on muitakin) on ainakin useimmilla
täkäläisillä Michaels’ Cue, joka näyttää
vähintään 5-5 -jakauman: ylin ja toinen
tarjoamaton väri (jenkkipä lupaa ylävärit,
jos avaus on alaväri). Eräs huomion arvoinen vaihtoehto on Astro Cue, joka näyttää
ylimmässä vapaassa värissä neljä korttia
ja muussa tarjoamattomassa ainakin yhden enemmän. Tällä menetelmällä pääsee
kuvaamaan käsiä, jotka ovat muuten ongelmallisia. Normaalia Michaels’ cujetta
ehkä kaipaa jossakin jaossa, mutta yleen-
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sä voi tarjota 5k värin ja sitten toisenkin,
alempiarvoisen, jos on tarvetta, voimaa ja
tilaa. Sen sijaan näitä 4-5-käsiä ei useinkaan pysty kuvaamaan muilla keinoin.
En tiedä, mainitaanko alkuperäisessä
tuoteselosteessa ylimmän värin lisäpituuden mahdollisuutta, mutta lisäsin melko pian sopimukseen sellaisen. Siten jos
OPV:n avattua esimerkiksi hertalla kädessäsi on 5k pata ja 6k alaväri ja korkeintaan
viisi menevää, voit aloittaa 2♥ ja näyttää
5k padan tarjoamalla sitä myöhemmin, jos
katsot turvallisuuden riittäväksi. Jos partnerilla ei ole edes 3k pataa, hän voi etsiä
tai arvata 6k alavärisi. Jos käsi ja vyöhykkeet eivät kestä jatkotarjousta, on tietenkin
mahdollista tarjota 1♠, kuten joka tapauksessa olisi nyt tehtävä ilman 6k alaväriä.
Koekäytön alkuvaiheessa jäi huomaamatta konvention eräs hyöty: kun partneri
on välitarjonnut, ei tarvitse huolehtia mahdollisesta 4-4-fitistä ylimmässä tarjoamattomassa värissä, koska sitä ei ole.
Tämän 4-5 / 5-6 -ajatuksen voi laajentaa koskemaan myös UNT:ia. Silloin alin
vapaa väri on ainakin yhtä korttia pitempi
kuin toiseksi alin, jossa on siis vähintään
4k. Ylemmän 4-4 -sivuvärin etsiminen
välitarjouksen jälkeen jää tässäkin jaossa muiden riesaksi, koska meillä partneri
on kieltänyt sen värin välitarjouksellaan.
Sekä näitä poissulkevia että Astro Cue /
”Astro UNT” -käsiä esiintyy muutaman
vuoden kokemusten perusteella tiuhaan,
ellei joka kymmenennessä jaossa, niin ainakin joka yhdeksännessä. Ja ainakin joka
toinen tapaus näyttää ratkeavan helposti
Astron tai sen pois jäämisen avulla ja vaikeasti muuten.
Suureksi hämmästyksekseni en ole nähnyt enkä kuullut kenenkään huomattavan
pelurin käyttävän tätä konventiota. Konsta
Pylkkästä lainaten: onkohan ne pösilöitä?
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Hesarin
palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 1985
Roman F. Skoroupon muistokilpailu
S/♠ Q102
		
♥ J5		
		
♦ J10963
		
♣ J65
♠ A543		
♠ K8
♥ AKQ73		 W N E ♥ 84
♦ Q		
♦ AK854
S
♣ KQ9		
♣ A432
		
♠ J976
		
♥ 10962
		
♦ 72
		
♣ 1087
Koistisen veljeksiltä ei kulunut monta
hetkeä 7NT löytämiseen, kun he saivat
seuraavat kortit parikilpailussa.
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Kauko 		
Kalervo
				
pass
1♣
pass
2♦
pass
7NT
pass
pass
pass
Lyhyt ja ytimekäs tajoussarja kaivannee muutaman selityksen. 1♣ oli vahva
väh.17ap ja 2♦ oli 6 kontrollia (A=2,
K=1). Tässä vaiheessa Kauko tiesi, etttä
kaikki ässät ja kuninkaat ovat ”tallella”
ja 11 tikkiä tulisi latvasta. Puuttuvat kaksi tikkiä saattaisivat tulla hertasta, joten
Kauko loikkasi suoraan isoslammiin.
Pohjoinen aloitti ruutusotamiehellä ja
kolme hertan huippua kertoivat Kaukolle
että kotipeli oli vielä kaukana. Pohjoinen
sakasi kolmannelle ruutua, kuten myös samaa väriä heitettiin pöydästä.
Pelinviennissä ei tapahtunut juuri keskeytystä, kun seurasi kolme ristin huippu-

korttia ja värin istutttua tasan Kaukolla oli
jo kasassa 12 tikkiä.
Tilanne oli kehittynyt seuraavaksi:
♠ Q102
		
♥ -		
		
♦ 1096
		
♣♠ A543		
♠ K8
♥ 73		 N
♥W
E
♦ -		 S
♦ AK8
♣ -		
♣4
		
♠ J976
		
♥ 10
		
♦7
		
♣Viimeiselle ristille etelä sakasi ruutunsa
ja Kauko luopui herttahakusta. Pohjoinen
oli vaikeuksissa, hänen oli sakattava pata
ja toivottava partnerille patasotamiestä.
No, partnerilla oli patasotamies mutta ei
se puolustusta auttanut. Viimeistä ristiä
seurasi kaksi ruutuhuippua, joista jälkimmäinen kiristi etelää yläväreissä. Ruutuässälle etelä sakasi padan, mutta ruutukuninkaalle ei ollutkaan enää sakausta. Hän
joutui sakaamaan padan ja Kaukon patahakku toi puuttuvan tikin.
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18th Open International
Madeira Bridge
2.-8.11.2015
www.bridge-madeira.com
21th Red Sea International
Bridge Festival, Eilat
12.-22.11.2015
www.bridgeredsea.com
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KILPAILUTULOKSIA
SALO, 18.3.2015
MP-TUKIPARIKILPAILU, 26 paria
1 Timo Linnossuo - Jarmo Laakso
2 Marjatta Nordlund - Pentti Peltonen
3 Börje Salonen - Birger Salonen
4 Hellevi Virtanen - Riitta Niemelä
5 Eino Nygren - Antti Alen
6 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
7 Esa Reuna - Heikki Kaisti

2.50
1.40
0.90
0.60
0.40
0.20
0.10

SEINÄJOKI, 21.-22.3.2015
MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Hermanni Huhtamäki - Kari Patana
2 Robert Bjurström - Pasi Suominen
3 Marko Jaakola - Matti Kauma
4 Aimo Salmi - Jan-Ole Warg
5 Markku Männikkö - Leo Saunamäki
6 Jonna Kaminen - Jussi Pölkki

60.0
58.6
58.1
57.9
57.2
57.2

1.90
1.10
0.70
0.50
0.15
0.15

MP-IMP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Robert Bjurström - Pasi Suominen
2 Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen
3 Aapo Nieminen - Kari Patana
4 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen

492
328
166
114

1.27
0.78
0.59
0.39

H6, TURKU, 27.-29.3.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 6 paria
1 Kati Sandström - Maria Mylläri
2 Ilona Vänni - Ari Juutistenaho

16
14

0.75
0.38

MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Outi Rahi - Teodor Velkov
2 Jorma Sipilä - Ranan Rimon
3 Riku Mattila - Timo Halttunen
4 Aleksi Aalto - Jukka Aalto

59.4
58.3
57.5
55.7

1.70
1.00
0.70
0.50

MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Mikko Nieminen - Ranan Rimon
Jari Böling - Jyrki Lahtonen
VAASA, 2.-6.4.2015
MP-PARIKILPAILU, 25 paria
1 Hulda Ahonen - Clas Nyberg
2 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
4 Agneta Ekholm - Kent Westersten
5 Johan Blomqvist - Niclas Räihä
6 John-Erik Eklund - Bo-Erik Hermans
7 Sanna Kitti - Milko Nuutila
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65.4
60.0
58.9
58.2
57.8
57.2
56.8

41.7 1.00

69.2
64.5
63.1
54.7
54.7
54.0
53.6

2.08
1.13
0.78
0.52
0.35
0.17
0.09

MP-IMP-PARIKILPAILU, 26 paria
1 Jouni Juuri-Oja - Osmo Haljoki
2 Riku Erkkilä - Mika Salomaa
3 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen
4 Sanna Kitti - Johan Blomqvist
5 Clas Nyberg - Osmo Kiema
6 Bill Korsman - Reko Märsylä
7 Timo Jalopaasi - Timo Tero

789
574
561
541
291
265
264

2.50
1.40
0.90
0.60
0.40
0.20
0.10

MP-PARIKILPAILU (GS II), 36 paria
1 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
61.8
2 Vesa Leskelä - Kirsi Virtanen
55.6
3 Markku Pekkinen - Lasse Utter
55.1
4 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 55.0
5 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
54.6
6 Åsa Jonsson - Peder Linder
54.4
7 Bill Korsman - Reko Märsylä
53.2
8 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 52.3
9 Marko Ketola - Kati Sandström
51.6

4.00
2.13
1.38
0.88
0.63
0.50
0.25
0.25
0.13

MP-JOUKKUEKILPAILU, 12 joukkuetta
1 Clas Nyberg - Osmo Kiema
77
Johan Blomqvist - Mika Salomaa
2 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
69
Martti Meronen - Lasse Utter

2.30
1.30

MP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
63.3 1.30
2 Bill Korsman - Reko Märsylä
56.0 0.80
3 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 55.0 0.50
HUHTUSIMULTAANI, 13.-16.4.2015
200 paria
1 Lasse Bergroth - Riitta-Liisa Mäkelä
2 Esa Auranen - Anni Mäkelä
3 Kari Koivula - Janne Ekholm
4 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
5 Seppo Roitto - Timo Ollila
6 Johan Herrgård - Fred Sundwall
7 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen
8 Lasse Utter - Petteri Nieminen
9 Hulda Ahonen - Hannu Luhtala
10 Olav Store - Kai Rusten
11 Peter Wikström - Leif-Erik Forsberg
12 Kerstin Ehnholm - Gösta Ehnholm
13 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
14 Maijaliisa Nieminen - M Dahlqvist
15 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen
16 John-E Eklund - Henrik Södersved
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70.0
67.2
65.3
64.2
64.0
63.4
62.8
62.4
62.0
62.0
62.0
61.5
61.4
61.2
60.7
60.5

2.50
2.00
1.54
1.36
1.23
1.12
1.03
0.95
0.89
0.83
0.78
0.73
0.69
0.66
0.62
0.59

17 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka 60.2
18 Olli Kuosmanen - Karri Kauppila
60.1
19 Markku Kuikka - Riitta Suokko
60.0
20 Kari Launis - Markku Juva
59.9
21 Johan Lindstedt - Carola Tengström 59.9
22 Pekka Kulju - Kimmo Jokivuori
59.8
23 Karl-Henrik Romar - Bjarne Mannil 59.8
24 Nikolai Kaplitsnoi - Eino Nygren
59.7
25 Ensio Lehtinen - Pertti Holmberg 59.7
26 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen 59.4
27 Agneta Berglund - Martin Arle
59.4
28 Lita Fagerström - Sten Söderholm 59.3
29 Meri Korhonen - A Mäki-Maukola 58.9
30 Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans
58.7
31 Janne Tauriainen - P Karppanen
58.7
32 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki 58.5
33 Jorma Palonen - Tero Topra
58.4
34 Ari Laine - Olli Perkiö
58.3
35 Ilkka Ala-Kivimäki - Paavo Syrjänen 57.6
36 Timo Tero - Timo Jalopaasi
57.4
37 Nora Heikius - Eva Bagge
57.4
38 Kati Sandström - Mikko Nieminen 57.0
39 H Mastokangas - Markku Männikkö 56.9
40 M Pekkinen - Osmo Parviainen
56.9
41 Ilona Vänni - Ari Juutistenaho
56.6
42 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar 56.6
43 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
56.5
44 Harry v Haartman - Aune Lummaa 56.5
45 Oula Wichmann - Ari Renvall
56.4
46 Sami Engelberg - Jorma Engelberg 56.2
47 Juhani Huhtamäki - H Huhtamäki 55.9
48 Mikko Rahi - Maria Mylläri
55.9
49 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 55.8
50 J Hämäläinen - Seppo Asikainen 55.7
51 Mauri Eliala - Heikki Roschier
55.5
52 Gabriella Ahlvik - Maj-Len Sarén
55.4
53 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 55.4
54 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen
55.1
55 Pekka Karhunen - Heikki Sivonen 55.0
56 Eija Kinnunen - Esa Laitinen
54.9
57 Bill Korsman - Reko Märsylä
54.9
58 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen 54.7
59 Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti
54.7
60 Regina Forssten - Sven Löf
54.7
61 Esa Halminen - Päivi Salonen
54.7
62 Petteri Pirhonen - Pekka Marjamaa 54.7
63 Elias Rinne - Vesa Viirelä
54.6
64 Timo Mäkelä - Peter Soinu
54.6
65 H Kattilakoski - H Kattilakoski
54.3
66 Lasse Sundell - Ove Währn
54.1
67 Sakari Tiilikainen - S Pursiainen
53.9

0.57
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.43
0.41
0.40
0.39
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

BRIDGE AREENA, 11.4.2015
MP-PARIKILPAILU, 7 paria
1 Christina Hertzman - Johan Linden 61.5 0.82
2 Eero Slamenkivi - Christer Björkman 60.4 0.41
SM-JOUKKUEFINAALI, 18.-19.4.2015
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja
Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
2 Antti Elsinen - Timo Halttunen
Kari Koivisto - Markku Pekkinen
Mauri Saastamoinen - Esa Väliaho
3 Kari Mäkikangas - Raija Tuomi
Kari Patana - Juho Granström
Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
4 Mikko Toivonen - Seppo Niemi
Martin Arle - Johan Lindén
Jouko Paganus - Christer Englund
5 Jussi Angervo - Jari Bäckström
Seppo Castren - Klaus Harjunen
Arto Keloharju - Matti Sihvola
6 Tatu Heikkinen - Risto Nokka
Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
Olli Perkiö - Lasse Utter
7 Tero Koivu - Timo Nakkinen
Petteri Nieminen - Piia Ruottinen
Janne Seppälä - Tapio Viren
8 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva
Miia Vesala - Annu Laukkanen

102 12.50

80

7.00

79

5.00

73

4.50

66

2.00

61

1.00

47

1.00

45

1.00

KOUVOLA, 22.4.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
46
2 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
38
3 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen
21
4 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen 17

1.49
0.93
0.65
0.37

ROVANIEMI, 30.4.-3.5.2015
MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Svein Andersen - Svein Erik Bull
2 Svein Ernstsen - Kristin Jakobsen
3 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja
4 Timo Sairanen - Jori Kontio

253
243
168
131

1,08
0,67
0,50
0,33

MP-PARIKILPAILU, 21 paria
1 Svein Andersen - Svein Erik Bull
1 Osmo Haljoki - Lasse Utter
3 Svein Ernstsen - Kristin Jakobsen
4 Alf Helge Jensen - Leif J Jensen
5 Erlend Skjetne - Haakon Arne Strøm
6 Juha Luostarinen - Arto Peuraniemi

58.8
58.8
56.9
56.5
55.7
54.8

2.48
2.48
1.20
0.75
0.60
0.30
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MP-JOUKKUEKILPAILU, 6 joukkuetta
1 Lasse Utter - Kauko Vartiainen
76
Arto Peuraniemi - Juha Luostarinen
2 Svein Andersen - Svein Erik Bull
67
Johnny Reinholdsen - Björn Hanssen

1.30
0.80

HÄMEENLINNA, 2.5.2015
MP-PARIKILPAILU, Raimo Honkavuori 85v., 25 paria
1 Johan Lindén - Osmo Parviainen
62.2 2.40
2 Taru Suppula - Jussi Tamminen
57.1 1.30
3 Kati Sandström - Martti Meronen
57.0 0.90
4 Kari Koistinen - Kauko Koistinen
56.6 0.60
5 Pia Erkkilä - Timo Ollila
56.3 0.40
6 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
55.7 0.20
7 Arvo Priimägi - Jarmo Laakso
55.4 0.10
JÄRVISEUTU, 2.5.2015
MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
2 Marko Jaakola - Matti Kauma
3 Johan Blomqvist - Timo Halttunen
4 Bill Korsman - Reko Märsylä

60.5
60.0
59.2
56.2

1.46
0.88
0.59
0.39

MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 H Huhtamäki - Juhani Huhtamäki
263 1.30
2 Janne Hiironen - Elias Rinne
192 0.80
3 H Mastokangas - Markku Männikkö 184 0.30
KOUVOLA, 6.5.2015
MP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen 63.5
2 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
59.6
2 Maria Tulonen - Eija Tornio
59.6
4 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
57.7

1.49
0.79
0.79
0.37

KULOBRIDGE, HELSINKI, 9.5.2015
MP-PARIKILPAILU (RALLY II), 25 paria
1 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen
2 Ilona Vänni - Hannu Luhtala
3 Meri Korhonen - Jussi Pölkki
4 Olli Rahi - Mika Karjalainen
5 Johan Lindén - Osmo Parviainen
6 Ralf Jansson - Arto Kosonen
7 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
11 Väinö Kelhä - Jarmo Laakso

2.40
1.30
0.90
0.60
1.30
0.20
0.60
0.10

64.2
58.4
56.9
56.1
55.1
53.2
53.0
51.1

TOPPI, HELSINKI, 11.5.2015
MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 40
2 J Hämäläinen - Christina Hertzman 32
3 Martti Meronen - Juha Saarikoski
29
4 Aune Lummaa - Harry von Haartman20
5 Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm
13

46

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

RAUMA, 15.-16.5.2015
MP-MIXED, 22 paria
1 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 66.2
2 Kati Sandström - Martti Meronen 60.7
3 Tuula Aaltonen - Marko Tallgren
58.0
4 Annu Laukkanen - Teodor Velkov 56.0
5 Sirkka-L Tikkanen - Jouko Tikkanen 54.0
6 Päivi Salonen - Esa Halminen
53.7
6 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen 53.7

2.20
1.20
0.80
0.60
0.40
0.10
0.10

MP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
2 Mikko Nieminen - Jorma Sipilä
3 Elina Laukkanen - Jussi Pölkki
4 Bill Korsman - Reko Märsylä
5 Kati Sandström - Martti Meronen

69.3
63.8
60.0
57.2
54.4

2.00
1.10
0.80
0.50
0.30

TAPIOLAN TRIKKI, 18.5.2015
MP-MIXED, 14 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Kari Engelbarth - Pia Erkkilä
3 Johan Lindén - Christina Hertzman
4 Christer Ekström - Anja Tuomi

61.8
59.3
57.0
55.1

1.50
0.90
0.60
0.40

TOUKOSIMULTAANI, 18.-21.5.2015
174 paria
1 Juhani Pennanen - Maria Tulonen 70.1
2 Arvo Priimägi - Riitta-Liisa Mäkelä 69.6
3 Jarmo Laakso - Kari Kanerva
69.2
4 Ari Pöppönen - Matti Tapaninen
67.3
5 Monica Maamies - Pentti Kaitala
64.9
6 Mikko Nieminen - Kati Sandström 64.4
7 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
63.4
8 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 63.2
9 Bill Korsman - Sam Gästgivar
63.2
10 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
62.9
11 Mika Keskitalo - Mika Suopajärvi 61.9
12 Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen
61.8
13 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
61.6
14 Janne Tauriainen - P Karppanen
61.4
15 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen
60.1
16 Sakari Stubb - Mikko Paavolainen 60.0
17 Juhani Sutinen - Kari Varto
59.6
18 Aku Nieminen - Marko Jaakola
59.3
19 Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori
59.1
20 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 59.0
21 Agneta Berglund - Kurt Berglund 59.0
22 Lasse Bergroth - Kurt-E Häggblom 58.9
23 Arto Puumalainen - Tatu Heikkinen 58.8
24 Marjatta Nordlund - Heikki Kaisti 58.6
25 Marie-L Sarén - Thore Strandback 58.0
26 Ranan Rimon - Jorma Sipilä
57.7
27 Ilmari Juutilainen - Juha Porma
57.5

2.50
2.00
1.50
1.28
1.14
1.04
0.95
0.87
0.81
0.75
0.71
0.66
0.62
0.59
0.56
0.53
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.41
0.39
0.38
0.36
0.35
0.34
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28 Eino Nygren - Anne Vesanen
57.5
29 Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää 57.1
30 Anna Porkka - Jari Torvela
56.8
31 Erkki Becker - Erkki Mäntynen
56.6
32 Eeva Parviainen - Väinö Kelhä
56.6
33 Lasse Utter - Olli Pitkänen
56.3
34 Martti Hovila - Tuomo Vihriälä
56.1
35 Reko Märsylä - Maria Mylläri
55.8
36 Maija-L Toivonen - Pertti Partanen 55.7
37 Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi 55.6
38 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli 55.5
39 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen 55.5
40 Juha Särkinen - Aune Lummaa
55.5
41 Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen
55.4
42 Anne Tallgren - Marko Tallgren
55.4
43 Kari Seppä - Heikki Inberg
55.3
44 H v Haartman - Christina Hertzman 55.2
45 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen 54.9
46 Jorma Palonen - Tero Topra
54.8
47 Roni Klimscheffskij - Veijo Tammio 54.8
48 Birger Salonen - Börje Salonen
54.8
49 Mauri Ala-Louko - Matti Klemola 54.8
50 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 54.6
51 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki 54.4
52 Oula Wichmann - Ari Renvall
54.2
53 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
53.5
54 Ismo Koponen - Matti Hanski
53.4
55 Ilkka Lindén - Miikka Miettinen
53.3
56 Martin Holmberg - Leo Neimo
53.2
57 Olav Store - Kai Rusten
53.1
58 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 53.1

0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

SM-SWISS IMPS, 23.-24.5.2015
38 paria
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
2 Markku Pekkinen - Lasse Utter
3 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
4 Matti Niemi - Jorma Valta
5 Vahur Kurig - Jüri Aava
6 Eero Salmenkivi - Christer Björkman
7 Kari Koivisto - Timo Halttunen
8 Hannu Luhtala - Pasi Suominen
9 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen
10 Vilmar Vahe - Marko Tenn

7.65
3.83
2.48
1.80
1.35
0.90
0.45
0.45
0.23
0.23

2174
2014
1276
719
684
627
581
472
461
382

Puijon Bridgen kesäkisat
26.-28.6.2015

Hotelli Iso-Valkeinen
Pe MP-henkilökohtainen klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu klo 10.00

KILPAILUKALENTERI
HEINÄKUU
3.-5. Lappeenranta, hot. Lappee
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Päätoimittajan kynästä
Tämän alkusyksyn aikana bridgemaailmaa
on ravistellut kaksi suurta skandaalia.
Kummassakin tapauksessa huippuparien
epäillään syyllistyneen epärehellisiin
merkinantoihin. Elokuussa Chicagossa
pelatun Spingold-turnauksen jälkeen
norjalainen Boye Brogeland väitti entisten
joukkuetovereittensa syyllistyneen väärinpeluuseen. Ron Schwartz ja Lotan Fisher
tekivät Brogelandin mielestä usein epäloogisia ratkaisuja, jotka epäilyttävän
toistuvasti tuottivat onnistuneen lopputuloksen. Tunnen nuoret israelilaiset
hyvin ja olen pelannut heidän kanssaan
Eilatissa ja Tel Avivissa, enkä aluksi
millään voinut uskoa syytöksiä todeksi.
Arvelin, että Brogelandin vaikuttimena
oli vain katkera putoaminen Spingoldin
semifinaalissa entisiä joukkuetovereitaan
vastaan. Ensin Brogelandin joukkue oli
julistettu voittajaksi yhden IMP:n erolla,
mutta paljon keskustelua herättäneen juryn
päätöksen jälkeen tulos muuttuikin yhden
IMP:n eroksi toiseen suuntaan. Katkera
tappio siis! Mutta kun syytösmateriaalia
alkoi ilmestyä www.bridgecheaters.com
sivuille, aloin itsekin uskoa, että nuoren
israelilaisparin menestyksen takana on
muutakin kuin pelitaidot. Myös Israelin
bridgeliitto veti omat johtopäätöksensä ja
ilmoitti luopuvansa paikastaan syyskuussa
pelattavissa Bermuda Bowl -kilpailussa.
Aika näyttää, mitätöikö EBL Israelin
voittaman EM-joukkuemestaruuden viime
vuodelta. Vahvojen näyttöjen lisäksi
syyllisyyteen viittaa myös, etteivät syytetyt
ole esittäneet mitään puolustuksekseen.

Toinen vielä suurempi skandaali paljastui
syyskuun puolessavälissä. Fulvio Fantoni
ja Claudio Nunes, italialaispari, joka viime
vuodet on edustanut Pierre Zimmermannin
sponsoroimaa Monacon joukkuetta,
kärähti laittomista merkiannoista. Tapa,
millä lähtökortti asetettiin pöydälle,
välitti luvatonta tietoa. Jos aloituskortti
oli pystyasennossa, oli se joko singelton
tai sisälsi jonkin kuvakortin. Muussa
tapauksessa lähtökortti asetettiin pöytään
vaaka-asennossa. Epärehellisten pelaajien
epäonneksi nykyään suurin osa tärkeistä
kilpailuista ovat BBO-seurannan lisäksi
myös videoseurannassa. Voitte itsekin
tutustua todistusaineistoon sivuilla www.
bridgewinners.com. Ainakin itse vakuutuin
kyseisen parin syyllisyydestä.
Fantoni ja Nunes ovat maailman bridgeliiton ranking-listalla sijoilla 1. ja 2. Fisher
ja Schwartz olisivat olleet kymmenen
parhaan joukossa muutaman vuoden
kuluttua. Mikä saa maailman huipulla
olevat pelaajat turvautumaan vilpillisiin
keinoihin? Tähän on vain kaksi syytä.
Joillekin menestymisen tarve on vain niin
sairaalloisen suuri, että sen eteen ollaan
valmiita tekemään mitä vain. Toinen syy
on raha. Kilpailu hyvistä sponsoreista
lajin huipulla on rankkaa ja kysymyksessä
on kymmenientuhansien dollarien ero
tilipussissa. Toivottavasti nämä käryt
kuitenkin puhdistavat lajiamme!
Hyvää alkavaa syksyä!
Kauko Koistinen
Bridge Areenalla 13.9.2015
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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: ♠ K65 ♥ AQ7 ♦ AQ5 ♣ KJ87.
Olet etelänä jakaja, kaikki vaarattomassa.
Mitä tarjoat?
Yksi risti. Jakautumasi ei voisi olla tasaisempi, mutta kädessäsi on liikaa voimaa
yhden sangin ja liian vähän kahden sangin
avaukseen. Länsi tarjoaa väliin yhden hertan, johon sekä pohjoinen että itä passaavat. Mitä pohjoinen kertoo passillaan?

		
		
		

Minkä tahansa korkeintaan viiden
pisteen käden tai sellaisen 6-9 pisteen
käden, jolla ei pysty tekemään hyvää
tarjousta lännen välitarjouksen jälkeen. Tällainen voisi olla käsi, jossa ei ole
ristitukea, pataväriä eikä herttapitoa. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?

		
		
		
		

Yksi sangi. Tässä tilanteessa monet kokeneetkin pelaajat erehtyvät hyppäämään
kahteen sangiin. Mutta jos vastaaja on
periaatteessa luvannut korkeintaan viiden
pisteen käden, niin avaajan sangitarjous
alimmalla tasolla lupaa hyppysangin voiman, 18-20 ap. Tähän on selkeät perusteet. Jos vastaajalla on heikko käsi, niin
avaajan ei ole mitään syytä jatkaa tarjouksia tasaisella minimiavauskädellä. Huomaa ero, jos partneri olisi tarjonnut yhteen
herttaan esimerkiksi yhden padan. Tällöin
hyppäisit kahteen sangiin luvaten 18-20
ap, tasaisen käden ja herttapidon. Nyt
yhteen sangiin kuitenkin pohjoinen tarjo-
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aa kolme sangia, johon kaikki passaavat.
Länsi aloittaa herttaviitosella.
♠ A74
♥ 1092		
♦ J732
♣ Q103
W

N
S

E

♠ K65
♥ AQ7
♦ AQ5
♣ KJ87

Partnerilla oli seitsemän pisteen käsi,
jolla ei tavallisesti passata partnerin
avaustarjoukseen, mutta herttavälitarjouksen jälkeen hänellä ei ollut hyvää tarjousvaihtoehtoa. Yhden sangin jälkeen hän
voisi seitsemällä pisteellä tyytyä inviittiin,
mutta kaksi kymppiä tekee kädestä juuri
riittävän vahvan suoraan hyppyyn kolmeen sangiin.
Kun länsi aloittaa hertalla, saat varmasti
kaksi herttatikkiä. Pataässä ja -kuningas
sekä ruutuässä ovat tämän lisäksi varmoja
pikatikkejä. Mistä väreistä aiot kasvattaa
lisää tikkejä?
Rististä ja ruudusta. Montako lisätikkiä
voit kasvattaa rististä? Entä ruudusta?
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Kolme ristiä ja yhden ruudun. Viiden
pikatikin lisäksi tämä merkitsee yhdeksää
tikkiä ja kotipeliä. Ristin kasvattamisessa
ei ole ongelmia. Pelaat vain riittävän korkeita kortteja, kunnes vastustaja voittaa
tikin ässällä. Loput korkeat ristikorttisi
ovat kasvaneet vahvoiksi. Ruudusta voit
kasvattaa ainakin yhden tikin lisää maskaamalla. Pelaat pöydästä pienen ruudun
käden rouvalle. Jos kuningas on idällä
saat rouvalla tikin. Jos taas maski epäonnistuu ja länsi voittaa rouvan kuninkaalla,
on pöydän sotamies kasvanut vahvaksi.
Entä ensimmäinen tikki? Minkä kortin
pelaat lähtöön pöydästä?
Kympin. Tai yhdeksikön. Toinen käsi
matalaa on periaatteessa puolustuspelaajien ohje, mutta pitää usein paikkaansa
myös pelinviejän kohdalla. Nyt kuitenkin
sinun kannattaa pelata pöydästä korkea
kortti. Jos saat tikin pöydän kympillä, voit
myöhemmin huoletta päästää lännen kiinni jossain muussa värissä. Tämä ei pysty
jatkamaan lähtöväriään, koska muuten
saisit jopa kolme herttatikkiä. Länsi pysyy
vaarattomana vastustajana vaikka itä peittäisi kympin sotamiehellä (tai kuninkaalla). Jos tekisit virheen ja pelaisit lähtöön
pienen pöydästä, itä voisi pelata kahdeksikon ja joutuisit voittamaan tikin rouvalla.
Myöhemmin länsi voisi kasvattaa herttavärinsä kääntämällä kumman tahansa kuvan KJ-kombinaatiosta.
Pelaat siis pöydästä kympin, jolla saat
pitää tikin kun itä tunnustaa kolmosella.
Mitä pelaat seuraavaan tikkiin?
Pieni ruutu käden rouvalle. Tuntuu oudolta kasvattaa ensin ruutua, koska tästä
väristä kasvatat luultavasti vain yhden tikin. Pelaamalla korkean ristin olisit voinut kasvattaa kolme tikkiä rististä. Kumpi
puolustaja on ”vaarallinen vastustaja”?

Itä. Jos itä kääntää herttaa, olet vaikeuksissa. Jos pelaat rouvan, länsi voittaa
kuninkaalla tikin ja seuraava herttajatko
kasvattaa värin vahvaksi puolustukselle.
Jos taas herttakääntö tulee lännen korteista, saat AQ-kombinaatiolla kaksi tikkiä ja
kysymys on enää ylitikkien lukumäärästä.
Tämän vuoksi sinun pitää ensin kasvattaa
ruutua. Kun pelaat ruutua rouvalle, itä ei
pääse kiinni liian aikaisin. Jos maski onnistuu ja voitat rouvalla tikin, voit seuraavaksi kasvattaa kolme ristitikkiä ajamalla
vastapuolen ässän alas. Tällä kertaa länsi
voittaa ruuturouvan kuninkaalla, mutta
hänellä ei ole mitään hyvää kääntöä seuraavaan tikkiin. Koko jako:
		
♠ A74
		
♥ 1092		
		
♦ J732
		
♣ Q103
♠ Q92		
♠ J1083
♥ KJ654		 N
♥ 83
W
E
♦ K4		 S
♦ 10986
♣ 954		
♣ A62
		
♠ K65
		
♥ AQ7
		
♦ AQ5
		
♣ KJ87
Länsi tietää ensimmäisen tikin perusteella, että pelinviejällä on jäljellä herttaässä
ja -rouva. Hän tekeekin parhaansa eikä
käännä herttaa ruutukuninkaan jälkeen.
Pelinviejä on kuitenkin askeleen edellä
puolustusta. Hän voittaa lännen kääntämän kortin ja kasvattaa seuraavaksi ristivärinsä. Yhdeksän tikkiä on valmiina:
kaksi pataa, kaksi herttaa, kaksi ruutua
ja kolme ristiä. Jos olisit tehnyt virheen
ja pelannut ristiä toiseen tikkiin, itä olisi
voittanut ässällä heti tikin ja kääntänyt
herttaa. Näin puolustus olisi kasvattanut
itselleen viisi tikkiä.
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Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ 642 ♥ K854 ♦ AQJ4 ♣ 52
.
Länsi

		
pass
pass

Pohjoinen

1♠
2NT
pass

Itä

pass
pass
pass

Etelä

1NT
3NT

Etelä on siis päätynyt pelinviejäksi kolmeen sangiin luvattuaan 6-10 ap ja kiellettyään kolmen kortin patatuen. Länsi
aloittaa herttasotamiehellä.
		
♠ KQJ93
		
♥ A72		
		
♦ K108
		
♣ KQ
			
♠ 642
N
			 W E ♥ K854
			 S
♦ AQJ4
			
♣ 52
		
Pelinviejä määrää pöydästä pienen. Minkä kortin pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Kuninkaan. Kun partneri aloittaa sotamiehellä, tiedät, että herttarouva on pelinviejällä. Jos tämä kortti on singelton,
olette löytäneet puolustuksen kultasuonen. Nyt kuitenkin pelinviejä tunnustaa
ensimmäiseen tikkiin kuutosella. Mitä väriä käännät toiseen tikkiin?
Ruutua. Lähtijän partneri tavallisesti palauttaa lähtömaata heti kiinni päästessään.
Nyt tästä säännöstä on kuitenkin syytä
poiketa. Lähtökortin perusteella tiedät
siis, että pelinviejällä on kädessään herttarouva. Tarjoussarjassa etelä lupasi 6-10
ap, joten hänellä on ainakin yksi musta
ässä, ehkä jopa kaksi. Jos pelinviejällä on
molemmat mustat ässät, sitoumus ei ole
pietitettävissä. Pelinviejä saa viisi pata-,
kaksi hertta- ja kolme ristitikkiä. Sinun
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pitää siis toivoa, että toinen musta ässä
on lännen kädessä. Jos orjallisesti palautat herttaa toiseen tikkiin, pelinviejä pelaa
pelaa seuraavaksi sitä mustaa väriä, missä
partnerin ässä on. Pelinviejällä on tämän
jälkeen riittävästi tikkejä kotipeliä varten
ja herttaässä on vielä pöydässä pitona jäljellä. Vaikka länsi keksisi ruutukäännön
mustalla ässällä kiinni ollessaan, saat
otettua vain kaksi ruututikkiä, jotka eivät kuitenkaan riitä pietiin. Puolustuksen
pitääkin siis unohtaa herttaväri ja yrittää
kasvattaa pietitikkejä ruutuväristä. Minkä
ruudun käännät toiseen tikkiin?
Nelosen. Huono puolustus olisi ottaa
ensin ruutuässä ja jatkaa seuraavaksi rouvalla (tai sotamiehellä). Pelinviejä laistaa
ja ottaa vasta kolmannen ruutukierroksen
kuninkaalla. Vaikka lännellä olisi kolmen
kortin ruutu, puolustuksen yhteydet ovat
katkenneet ja pieti jää haaveeksi. Parempi
puolustus on kääntää ruuturouva (tai sotamies) toiseen tikkiin. Pelinviejän on voitettava tämä tikki kuninkaalla ja partneri
jatkaa ruutua päästyään kiinni mustalla
ässällä. Tämä ei kuitenkaan riitä pietiin,
kun koko jako oli:
		
♠ KQJ93
		
♥ A72		
		
♦ K108
		
♣ KQ
♠ A75		
♠ 642
♥ J1093		 W N E ♥ K854
♦ 52		 S
♦ AQJ4
♣ 8764		
♣ 52
		
♠ 108
		
♥ Q6
		
♦ 9763
		
♣ AJ1093
Jos pelaat toiseen tikkiin ruuturouvan,
pelinviejä voittaa tikin kuninkaalla ja jat-
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kaa pataa kympille sekä lännen ässälle.
Länsi jatkaa parhaiten ruutua, mutta saat
seuraavaksi otettua vain kaksi ruututikkiä, koska etelän yhdeksikkö on kasvanut
vahvaksi. Mutta jos käänsit toiseen tikkiin
ruutunelosen, saatte lännen ruutujatkon
jälkeen kolme ruututikkiä, jotka riittävät
pietiin. Katsotaan tilannetta vielä lännen
näkökulmasta:
		
♠ KQJ93
		
♥ A72		
		
♦ K108
		
♣ KQ
♠ A75		
♥ J1093		 W N E
♦ 52		 S
♣ 8764		

SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokous
pidetään Bridge Areenalla (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) sunnuntaina 22.11.2015 klo 12.00.
Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 8
§:ssä mainitut asiat.
Kokouksen esityslista ja kokousmateriaali toimitetaan myöhemmin.
Suomen Bridgeliitto ry
HALLITUS

Aloitat siis herttasotamiehellä, partneri
voittaa ensimmäisen tikin kuninkaalla ja
jatkaa toiseen tikkiin ruutunelosella. Pelinviejä voittaa toisen tikin pöydän ruutukahdeksikolla ja jatkaa seuraavaksi pataa
kätensä kympille. Laistatko tämän tikin?
Et. Ota ässällä tikki ja käännä ruutua.
Sangipelissä laisto on usein oikein, koska
tällä tavoin voit katkaista vastustajan yhteyksiä. Nyt kuitenkin pöytään on paljon
yhteyskortteja ja laisto on siis turha. Eikä
ainoastaan turha, vaan myös vaarallinen.
Jos pelinviejä saa yhden patatikin, hän ei
jatkakaan pataa, vaan ottaa yhdeksän tikkiä ristivärin avulla.
Pataässän jälkeen käännät siis ruutua,
koska partnerilla oli varmasti hyvä syy
olla palauttamatta lähtöväriäsi. Tämä
hyvä syy voi olla AQJx ruutua, jolloin
puolustus ottaa ruutukäännön jälkeen viisi
tikkiä, tai AQxxx, jolloin sitoumus päätyy
jopa kahteen pietiin.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
Finlands Bridgeförbund rf:s höstmöte äger rum på Bridge Arenan (adr.
Sliperivägen 10, 00380 Helsingfors),
söndagen 22.11.2015 kl. 12.00.
Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden
(8 §).
Föredragningslista och övrigt mötesunderlag skickas separat.
Finlands Bridgeförbund rf
STYRELSEN
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Tarjouspaneeli 4/15
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 1.11.2015 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP.
♠ Q J ♥ 6 4 ♦ J 10 8 7 3 ♣ K Q 4 3
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
3♣

Itä
pass
pass

Etelä
1♦
?

2. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP.
♠ 10 5 3 ♥ A J 7 ♦ 8 6 5 2 ♣ A 9 3
Länsi
		

Pohjoinen
3♠

Itä
3NT

Etelä
?

3. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP.
♠ - ♥ A K J 3 ♦ Q 7 5 4 ♣ A Q 10 4 3
Länsi
		
DBL
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Pohjoinen
pass
1♠

Itä
pass
pass

Etelä
1♣
?

4. Jakaja Länsi, I-L vaarassa, parik.
♠ Q 8 7 4 2 ♥ - ♦ A 10 8 7 6 2 ♣ A 4
Länsi Pohjoinen
1♥
pass
* Inviitti

Itä
3♥*

Etelä
?

5. Jakaja Etelä, ei kukaan vaarassa, IMP.
♠ A K 2 ♥ A J 9 6 4 3 ♦ A J ♣ 10 8
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass

Etelä
1♥
?

6 Jakaja Pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP.
♠ 7 6 5 ♥ AJ 7 6 ♦ K 8 ♣ K Q 7 2
Länsi
		
pass
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Pohjoinen
pass
DBL

Itä
1♥
2♥

Etelä
pass
?

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 Sven Sester ja Vassili Levenko ovat selättäneet vastustajansa kolmessa edellisessä kaksintaistelussa. Tällä kertaa haastajat tulevat Ruotsista, kaksosveljekset Mikael ja Ola Rimstedt. Mikael ja Ola voittivat elokuussa
nuorten MM-parikilpailun U26-sarjassa, vaikka ikänsä puolensa olisivat vielä
mahtuneet U21-sarjaan. Luulenpa. että länsinaapureillamme edustustehtävät
ovat varmoissa käsissä tulevina vuosina!
Mestareiden systeemi on esitelty numerossa 4/2014.
BRIDGELEHTI 3/15
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Haastajien systeemi
Luonnollinen, 5 kortin ylävärit
Avaus Selitys			
1♣
11-14 ap, tasainen/
11-22 ap, NAT.
1♦
11-22 ap, 5+ korttia/
11-22 ap, 4♦(441).
1♥/♠ 11-22 ap, 5+ korttia.
1NT

(14)15-17 ap, tas.

2♣

(5)6+♦, heikko/
22-24 ap, tasainen/
Mikä tahansa TPV.
18-19 ap, tasainen.

2♦

2♥/2♠ (3)5-10 ap, (5)6+ k.
2NT 20-21 ap, tasainen.
3NT Läpikäyvä alaväri.

Jatkotarjoaminen
1♦ NAT, kieltää ylävärit.
1♥/♠ 4+ korttia, kierrosvaatimus.
1♥/♠ 4+ korttia, kierrosvaatimus.
1NT TPV, 2♣/♦ NAT, ei vaatimus.
2♣ keinotekoinen TPV.
2NT 4+ kortin tuki, vähintään INV.
2♣ Stayman, 2♦/♥/♠/NT siirrot.
3♣ alavärit TPV, 3♦ 6+♥/♠ INV.
2♦ P/C.
2♥/♠/3♣ luonnollinen kierrosvaatimus.
2NT kysyy.
2♥ 5+♠ tai slammi-inv. yksivärikädellä.
3♣ Stayman.
2NT kysyy.
Puppet Stayman, siirrot.			
4♣ P/C.

Mikael Rimstedt
10
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Ola Rimstedt

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

LÄNSI
AK 10
754
Q
KQJ765

♠
♥
♦
♣

ITÄ
Q83
932
AK 10 7 6 4
A

Sven

Vassili
Mikael Ola
1♦1		
1♦
2
1
2♣
2♦
1NT
2♣2
3
4
3
2♥
3♦
2♦
2♥4
5
3
3♠
5♦
2♠
2NT5
Pass			
3♣3
3♥6
7
1) 11-15 ap, ei 5k M. 3♠
3NT
2) 5+k ♦.			
Pass			
3) Rele.			
1) TPV rele.
4) Maksimi, 6+k ♦.
2) Min, joku
5) Patapito.		
lyhyys. 3) Rele.
			
4) 6+♦/5-5 alav.
			
5) 6(331)/5-5.
			
6) 3-3-6-1.		
			
7) Lievä sl-inv.

Kilpailun ensimmäisessä jaossa tehtävänä on pysähtyä kolmeen sangiin,
vaikka kummallakaan pelaajalla ole
minkäänlaista pitoa hertassa. Kolme

sangia on kuitenkin ainoa kotiinmenevä täyspeli, olettaen että puolustuksen
herttaväri on jakautunut 4-3 ja että
puolustus löytää herttalähdön viittä
alaväriä vastaan.
Mestareiden sarjassa itä kertoi ruutuvärinsä, länsi ristinsä ja kahden hertan
reletarjoukseen Vassili kertoi maksimin ja vähintään kuusi korttia ruutua.
Kun Sven lupasi patapidon, mutta kielsi herttapidon kolmella padalla, hyppäsi Vassili tietenkin ruututäyspeliin.
Periaatteessa hyvä sarja, mutta pystyn
myöntämään vain sympatiapisteet.
Haastajien sarjassa länsi teki ainoastaan reletarjouksia ja itä kuvasi kättään. Kaksi ristiä kertoi minimin ja lyhyyden jossain värissä. Kaksi herttaa
lupasi joko 6+ ruutua tai 5-5 alavärit
ja kaksi sangia joko 6(331) tyyppisen
jakautuman tai 5-5 alavärit. Kolme
herttaa kertoi tarkalleen 3-3-6-1 jakautuman, johon kolme pataa oli yleinen lievä slammi-inviitti. Mielestäni
turhan optimistinen valinta. Vain jos
partnerilla on Qxx Axx AKxxxx 10,
on kuudessa ristissä jotain mahdollisuuksia. Olalla ei kuitenkaan ollut
mitään syytä jatkaa tarjouksia ohi sangitäyspelin, ja näin haastajat löysivät
parhaan sitoumuksen.

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

2
10
2
10
11

2. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
♠ AK Q J 7 6 5 4
♥
A7 6
♥ KQ65
♦
AQ 7 6 5
♦ K
♣
Q9765
♣ Sven
Vassili
Mikael Ola
		 1♣1		
1♠		
2♦2
2♠
2♦1
3♠2
3♣
3♠
3NT 5♣ 3
3
3NT
5♣
5♠4
7♠		
4
5♠
7♠
Pass
Pass
1) 16+ap.		
1) 4+k ♦, TPV.
2) 8+ap, 5+k ♦
2)Vahva väri.
3) Voidwood
3) Voidwood.
4) 2A, ei ♠Q
4) 2A, ei ♠Q.

Kumpikin pari suoriutui erinomaisesti tästä haastavasta tehtävästä. Vassili
avasi yhdellä vahvalla ristillä, 16+ ap,
jako vapaa. Sven kertoi positiivisen
käden, 8+ ap ja vähintään viisi korttia
ruutua, johon avaaja kertoi vähintään
viisi korttia pataa. Kolme ristiä oli
luonnollinen tarjous, vähintään neljä
korttia ja kolme pataa kertoi lisäpituutta värissä. Sven jarrutteli kolmella

sangilla, johon Vassili teki viisi ristiä,
joka kysyi ässiä ristivärin ulkopuolelta. Konventio tunnetaan nimeltä joko
Voidwood tai Exclusion Blackwood.
Jos Vassili olisi halunnut tukea ristiä
luonnollisesti, olisi hän tarjonnut neljä
ristiä luvaten vähintään 6-4 jakautuman mustissa väreissä. Svenin vastaus
lupasi kaksi ässää ristivärin ulkopuolella sekä kielsi patarouvan, minkä
jälkeen Vassililla oli helppo työ laskea
kolmeentoista.
Ola avasi luonnollisella pata-avauksella, johon kaksi ruutua oli luonnollinen täyspelivaatimus. Kolme pataa
kertoi hyvän värin ja kolme sangia oli
pelattavaksi. Taas viisi ristiä oli Voidwood, vastaus oli sama ja näin myös
haastajat löysivät hyvän isoslammin.
Jos Exclusion Blackwood on käytössä, isoslammi voisi löytyä luonnollisessa systeemissä vielä nopeammin.
Avaus yksi pata, vastaus kaksi ruutua,
avaajalta viisi ristiä, joka kysyisi ässiä ruutu valttina ristin ulkopuolelta.
Koska avaajalla on ruutukuningas, voi
hän kysyä avainkortteja ruutu valttina.
Kun hän saa kuulla, että partnerilla
on punaiset ässät, voi hän tarjota pataisoslammin.

PISTEET					
7♠
10				
6♠
7				
5♠
4				
4♥
3				
6♥
2				
5♥
1
		
12
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JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
10
12
20

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

LÄNSI
K 10 8
Q 10
K J 10 7 6 5
K 10

♠
♥
♦
♣

ITÄ
Q4
J6
A8
AJ 9 7 6 5 4

Sven
Vassili
Mikael Ola
1♦1
3♣2
1♦
1NT1
3♦3
4♣3
2♦2
2♥3
Pass			
2NT4
3♣3
1) 11-15 ap, ei 5k M.
3♦5
5♣
2) Luonnollinen inviitti. Pass
3) Ruutupito.
1) TPV rele.
4) Ei yläväripitoja.
2) 4441/ei sing.
			
3) Rele.
			
4) (32)-6-2.
			
5) Minimi.

Kun kaksi avauskättä kohtaa, osamerkintään jääminen ei ole yksinkertainen
tehtävä. Mestarit onnistuivat välttämään täyspelin, mutta neljänkin taso
on liikaa, jos puolustajien valttirouva
saa tikin.
Rannan ruutu -avaus lupasi 11-15 ap
ja kielsi viiden kortin ylävärit. Vassilin

kolmen ristin inviitti oli hyvä valinta.
Kädessä on tosin 12 ap, mutta yläväriarvot ovat hyvin kyseenalaisia. Svenin
kolme ruutua kertoi pidon sangia varten ja kun Vassili kielsi yläväripidot
neljällä ristillä, ei Svenillä ollut mitään
syytä jatkaa eteenpäin.
Haastajilla ei ollut mahdollisuutta
jäädä osamerkintään, kun Ola teki heti
täyspelivaatimusreleen yhdellä sangilla. Kaksi ruutua kertoi joko 4441- jakautuman tai käden ilman lyhyyksiä.
Kaksi sangia kertoi 3-2 ylävärit, kuusi
korttia ruutua ja dubbeltonristin. Kun
Mikael kertoi minimin kolmella ruudulla, hyppäsi Ola viiteen ristiin. Sotamiesdubbelton herttaa puhui vahvasti
kolmea sangia vastaan. Vaikka partnerilla olisi herttapito, pitäisi sangitäyspelissä olla yhdeksän suoraa tikkiä
kotipeliä varten.
Luonnollisessa systeemissä osamerkintään jääminen on mahdollista.
Avaus yksi ruutu, vastaus kaksi ristiä
ja avaajalta kaksi ruutua. Jos vastaaja nyt tyytyisi inviittiin kolme ristiä,
avaaja joutuisi tietenkin passaamaan.
Myönnetään, että 12 arvopisteellä ja
seitsemän kortin värillä inviittiin tyytyminen ei ole helppoa.

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

7
3
19
23

13

4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP
LÄNSI
ITÄ
♠
A 10 8 6 4 2
♠ 5
♥
Q842
♥ 10
♦
AQ
♦ K J 10 9 6 5
♣
Q
♣ AK J 8 5
Sven
Vassili
1♠
2♦
2♥
2NT1
3♠
3NT
Pass			
1) TPV, rele.
			
			

Mikael Ola
1♠
2♦1
2♥
2NT
3♦
4♣2
4♦
5♦
Pass
1) 4+♦, TPV.
2) Kontrolli.

Yhteensä 26 arvopistettä ja vain kahdeksan kortin yhteinen valtti ei yleensä
riitä kahteentoista tikkiin, mutta tällä
kertaa kuusi ruutua on erittäin hyvä
sitoumus. Rehellisesti sanottuna en
odottanutkaan, että kumpikaan pari
olisi päätynyt ruutupikkuslammiin.
Mestareilla yksi pata lupasi 11-15 ap
ja vähintään viisi korttia pataa. Kaksi
ruutua oli luonnollinen, kuten myös
kaksi herttaa. Vassilin kaksi sangia oli

keinotekoinen täyspelivaatimus, johon
Sven kertoi kuudennen patakorttinsa.
Misfitti vaikutti mitä ilmeisimmältä,
minkä vuoksi Vassili tyytyi sangitäyspeliin.
Haastajat olivat lähempänä oikeaa
ratkaisua. Yksi pata lupasi vähintään
viisi korttia ja 11-22 ap. Kaksi ruutua
oli luonnollinen täyspelivaatimus ja
kaksi herttaa kertoi neljän kortin värin.
Olan kahden sangin luonnolliseen tarjoukseen Mikael teki hyvän ratkaisun
tukiessaan ruutua hyvällä dubbeltonilla sen sijaan, että olisi kertonut keskinkertaisen kuuden kortin patavärin. Ola
teki vielä neljän ristin kontrollitarjouksen, Mikael odottavan neljä ruutua,
minkä jälkeen sarja pysähtyi viiteen
ruutuun.
Hyvä ruutuslammi voisi löytyä vain,
jos itä pääsisi kertoa molemmat alavärinsä, esim. luonnollisella kolmen
ristin tarjouksella. Nyt länsi osaisi
arvostaa lyhyitä, mutta arvokkaita
alavärikombinaatioitaan. Ongelmana
jatkossa olisi kuitenkin se, ettei itä voi
kysyä avainkortteja ruutu valttina. Jos
vastaus olisi viisi herttaa (2, ei ♦Q),
voisi pari olla jo liian korkealla.

PISTEET					
6♦
10				
6♣
8				
5♦
6				
3NT
5				
5♣
4				
4♠
2
4♣/4♦/3♠ 1
14
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JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

5
6
24
29

5. JAKAJA POHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣
Sven

LÄNSI
K5
AJ 7 4
10 9 2
9654

Vassili
1♣1
1NT2
2♣3
  2♥4
2♠3
  3♣5
3♦3
  3♠6
4♥7
  4♠8
5♠3
  6♦9
7♣
Pass			
1) 16+ ap.		
2) 8-11/14+ap, tas.
3) Kysyy.		
4) 4♥, ei 4♠. 5) 4♣.
6) 2-4-3-4.		
7) RKCB ♣. 8) 1/4.
9) K tai AQ pataa.

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AQ 8 7 2
K
A7 6
AK Q 2
Mikael Ola
1♠
1NT1 2♣2
2♦3
2NT4
3♣5
3♦6
3♥5
3♠7
3NT
Pass.
1) Semiforcing.
2) 15+ap.
3) 8+ap.
4) 0-2 ♥.
5) Kysyy.
6) 18+ap,
5-1-(34).
7) 5-1-3-4.

Mestareiden sarja alkoi vahvalla ristiavauksella, 16+ ap. Yksi sangi lupasi tasaisen käden ja joko 8-11 tai 14+
ap. Vassilin viisi seuraavaa tarjousta
olivat kaikki kysyviä. Kaksi herttaa

kertoi neljän kortin hertan ja kielsi
neljän kortin padan. Kolme ristiä kertoi neljän kortin ristin ja kolme pataa
kertoi jakautuman 2-4-3-4. Neljä herttaa kysyi avainkortteja risti valttina ja
neljä pataa kertoi yksi tai neljä. Nyt
Vassili oli pahan paikan edessä. Hän
voisi kysyä viidellä padalla partnerin
patakuvia. Jos vastaus olisi positiivinen, kuten nyt oli, joutuisi pari joka
tapauksessa isoslammiin. Tällä kertaa
Svenillä ei ollut mitään ylimääräistä ja
pari päätyi hieman ylimitoitettuun seitsemään ristiin. Mutta jos lännellä olisi
herttasotamiehen sijasta patasotamies
tai herttarouva, ei isoslammi vaatisi
muuta kuin 3-2 ristijakautuman.
Haastajat aloittivat luonnollisella pata-avauksella ja semivaatimus yhdellä
sangilla. Kaksi ristiä lupasi lisävoimaa, kaksi ruutua 8+ ja kaksi sangia
korkeintaan kaksi korttia herttaa. Mikaelin kaksi seuraavaa tarjousta olivat
kyselyjä, joihin Ola kertoi ensin 18+
ap ja sitten jakautuman 5-1-3-4, jonka
jälkeen Mikaelin kolme sangia päätti
sarjan. Olan olisi pitänyt jatkaa vielä
neljällä sangilla kertoen lisävoimasta,
jolloin Mikael sanomansa nukaan olisi
tarjonnut kuusi ristiä.

PISTEET					
6♣
10				
3NT
7				
4♠/5♣
6				
5♠/7♣
5				
4NT
4				
6♠/6NT 3
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JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

5
7
29
36

15

6. JAKAJA ITÄ, EW VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
52
♠ AQ 8 6 3
♥
K 10 9 8
♥ J64
♦
A
♦ 875
♣
A 10 8 5 3 2
♣ KQ

Sven
   
  2♣
  3♣
Pass

Vassili
1♠
2NT
3NT

Mikael Ola
1♠
1NT1 Pass
1) Semiforcing.

Kilpailun viimeisessä jaossa tehtävänä oli päätyä viiteen ristiin. Tiesin, ettei tästä tehtävästä tulisi helppo, onhan
parilla yhteensä yhteensä vain 23 ap
ja pisin yhteinen valttivärikin on vain
kahdeksan korttia.
Vassilin pata-avaus lupasi 11-15 ap ja
vähintään viisi korttia. Kaksi ristiä oli
luonnollinen kierrosvaatimus ja kaksi
sangia kertoi tasaisen minimikäden.
Sven kertoi kolmella ristillä 10-11 ap
ja kuuden kortin värin. Nyt Vassili teki
optimistisen ratkaisun ja tarjosi sangitäyspelin. Idän ristikuvat ovat toki kullanarvoisia, mutta ruutulähdön jälkeen

pelinviejä saa sangipelissä pahimmillaan vain kaksi tikkiä pääväristään.
Haastajat eivät onnistuneet tehtävästä
yhtään paremmin. Yksi sangi oli ”semiforcing”, johon avaaja passaa vain
aivan minimillä ja 5332 jaolla. Tämä
oli juuri se kerta ja näin veljekset tyytyivät yhden sangin sitoumukseen.
Tässäkin sitoumuksessa yhteydet ovat
paha ongelma, ja sitoumus on vaarassa
päätyä pietiin.
Myönnän, että ristitäyspelin löytyminen ei ole todellakaan yksinkertaista
näillä korteilla. Vain jos länsi päättää
pitää kättään täyspelivaatimuksen arvoisena tarjoten ensin kaksi ristiä ja
toisella vuorollaan kolme herttaa, itä
voisi hyvinkin hypätä seuraavaksi viiteen ristiin. Hän näkee, ettei kolme
sangia ole niin tavoittelemisen arvoinen loppusitoumus. Vaikka partnerilla
olisi ruutupito, niin väri on lyönnistä
auki ja yhdeksän tikkiä pitäisi olla heti
valmiina.
Ruotsalaisveljekset onnistuvat vaikeassa setissä tallinnalaisia hieman
paremmin ja näin hallitsevat mestarit
joutuvat väistymään syrjään. Kiitokset
Svenille ja Vassilille sekä menestystä
loppuvuoden turnauksiin.

PISTEET					
JAKO 6
5♣
10				
Mestarit
5
4♣
9				
Haastajat
2
2♥/2♠/6♣ 8				
LOPPUTILANNE
3♥/3♠
7				
Mestarit
34
4♥/4♠
6				
Haastajat
38
3NT
5
2NT
2						
16
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TARJOUSPANEELI
3/14
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, IMP
♠ A 10 6 ♥ 9 8 6 3 2 ♦ 10 ♣ Q 9 4 2
Länsi
		
3♥

Pohjoinen
2♣
4♦

Tarjous Pisteet
4♥
10
6♦
9
5NT 6
5♦
5
7♦
5

Itä
2♥
pass

Paneeli
4
4
1
1
1

Etelä
pass
?

Lukijat
6
2
0
8
0

Partnerilla on tarjoussarjan perusteella
herttarenonssi. Kädessämme on kolme
hyvää korttia, pataässä, ruutukymppi ja
ristirouva. Mihin ne riittävät?
VALTA: 4♥. Mustat kuvat saattavat riittää slammiin, joten teen selkeästi hyvästä
korotuksesta kertovan cuetarjouksen,
vaikka tuki on olematon. Neljä pataa partneri ottaa luultavasti luonnollisena.
KIEMA: 4♥. Vaatimus vastustajan
värillä ja pyytää luonnollista tarjousta.
Minulla on toimivan näköiset kortit slammia varten. Varsinkin jos partnerilla on
alavärit, jopa seiska on mahdollinen.
MARTENS: 4♥. I am looking for a second suit - especially clubs. But after 5♦ - I
want to bid 6♦.
MÄKIKANGAS: 6♦. Onnea partneri.
Jätän 4 hertan tarjouksen experteille.
PATANA: 6♦. Hankala tässä on tehdä
isoslammivihjettä, vaikka partnerilla helposti voi olla KQx - AKQJxxx AKx.
SAASTAMOINEN: 6♦. Jos partnerilla on vavha yksivärikäsi, on korteissa
helposti pikkuslammi. Esim. kortteja
KJx,-,AKQJxxxx,Kx vastaan 6♦ vaatii

pata-arvauksen, mutta kortteja KQ,,AKQJxxxxx,Ax vastaan korteissa on
seiska, jos lähtijällä on ristikuningas tai
hän ei löydä ristilähtöä. Jos partnerilla
on huonommat valtit, niin toivon mukaan
muualla on enemmän. Jos partnerilla on
kortit KQx,-,AKJxx,AKJxx, voisi hän ehkä
tarjota näillä 4NT 4♦:n sijaan.
GRANSTRÖM: 5NT. Todennäköisin
peli on 6♦, mutta siltä varalta, että partnerilla on molemmat alavärit, en suoraan
tarjoa sitä. Jos partnerilla on ♦+♠, olisi
hän voinut joillakin korteilla passata, jotta sarja jatkuisi (3♥)-Pass-4♣-4♦, jolloin
misfitissä saataisiin ekonomisesti selvitettyä kaikki värit. Alavärikädellä hän on ennakoinut (3♥)-4♦-4♠-5♣.
VIITASALO: 7♦. Partneri on luvannut
alaväritäyspelin omassa kädessään. Kaikki viittaa siihen, että partnerilla on herttarenonssi. Koska minulla on ruutukymppi,
partnerin ruudut ovat todennäköisesti
solidit (AKJ9xxx ei juurikaan houkuttele
2 ristin avaukseen parillakymmenellä
pisteellä); partnerin käden alaraja on
luokkaa KQx - AKQxxxx AKx, joka on
minusta marginaalinen 2 ristin avaus.
Vaihtoehtoinen tarjous olisi 5♥ eli ns.
Bluhmer, joka on tavallaan anti-splinter
kertoen pitkän heikon värin ja arvoja sivussa; normaalisti Bluhmer tehdään partnerin tiedettyä lyhyyttä vastaan.
Rohkea valinta. Markku vastaavasti ottaa pessimistisen kannan.
PEKKINEN: 5♦. Tuki on lyhyt, mutta
on ässä ja rouva. Tilanne on hankala,
mutta partnerilla varmasti hyvä ja pitkä
ruutu, vaikkei hän tukeani näin lyhyeksi
uskokaan. Muut tarjoukset lupaisivat
jonkin sortin värin.
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2. Jakaja Pohjoinen, P-E vaarassa, IMP.
♠74♥QJ976♦KJ♣AK64
Länsi
		

Pohjoinen
pass

Tarjous Pisteet
3♥
10
Pass 7
DBL 6

Itä
2♠

Paneeli
5
4
2

Etelä
?

Lukijat
6
4
11

Jos partneri olisi passaamaton käsi, tämä
tilanne ei olisi ongelma. Tarjoaminen ei
ole vaaratonta, mutta passaaminen johtaa
liian usein oman vaaravyöhyketäyspelin
menettämiseen. Nyt kun partneri on passannut, oman täyspelin löytyminen on toki
mahdollista, mutta ei kovin todennäköistä.
Paneelin enemmistö on kuitenkin tarjoamisen kannalla.
MARTENS: 3♥. Activity is the winning
way. From time to time you have to pay
costs.
SAASTAMOINEN: 3♥. Joko tarjoat tai
sitten et. Bonus on tuntuva silloin, kun korteissa on nihkeä kotiin menevä täyspeli,
mutta jos VPV:llä on kaikki herkut, maksaa jo 3♥ helposti 500 tai 800.
VIITASALO: 3♥. Ensimmäinen valinta on tehtävä sen välillä, passaako vai
ei. Vaikka partneri on passannut käsi,
passaaminen on minusta vaarallisempi
ratkaisu. Länsi voi korottaa avausta
pykälän ja saamme muutaman 50 pisteen
pietin oman vaaravyöhyketäyspelin sijaan. Valitsen 3 hertan tarjouksen, koska
se ohjaa kohti oikeaa täyspeliä paremmin
kuin kahdennus. Huonona päivänä tarjous maksaa 800 tai enemmän, mutta niin
voi tehdä kahdennuskin; korteilla xx QJ9x
KJx AKxx kahdennus olisi automaattinen
ja tämä käsi on pelivoimaltaan parempi.
NIEMI: 3♥. Viiden kortin ylävärillä en
harrasta ilmaisukahdennusta. Kädellä xx,
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QJxx, KJ, AKxxx kahdentaisin. Passiin
käteni on liian vahva.
VALTA: 3♥. Tarjoan luonnollisesti
herttaani, vaikka väri saisi olla hiukan
parempi. Kahdennus ei houkuttele duppeliruudulla.
PEKKINEN: Pass. Voi olla maitoilua,
mutta partneri on passannut, joten en
uskalla tarjota.
FAGERLUND: Pass. Passannutta partneria vastaan vaarassa tarjoaminen kolmen tasolla vaikuttaa liian vaaralliselta.
Partnerilla on mahdollisuus vielä balansoida. Vastustajilla on ylempi väri, joten
he saattavat sen turvin päästä pelaamaan
joka tapauksessa.
KIEMA: Pass. Oma täyspeli on epätodennäköinen. 3♥ on vaarallinen tarjous,
ehkäpä kahdennus olisi vaihtoehto. Joskus
partneri löytää balanssitarjouksen.
PATANA: Pass. Kahdennus voisi toimia
Lebensohlin kera: Jos sarjamme jatkuu
2NT-3♣-3♦, voisin tarjota 3♥ ja partneri
ehkä ymmärtäisi minulle tällaiset kortit.
Jos taas partnerilta tulee tarjous kolmen
tasolla, ajetaan täyspeliin. Partnerin aloituspassin jälkeen en kuitenkaan havittele
täyspeliä eikä huonoa herttaa ole syytä
mainostaa, joten passaan.
Myös ilmaisukahdennukselle löytyi
puolestapuhujia. Kaikki hyvin, jos partneri
tarjoaa ristiä tai herttaa, mutta ruututarjouksen jälkeen kadumme valintaamme.
GRANSTRÖM: DBL. Passi on vaihtoehto, mutta olen ottanut näissä “kahden
vaiheilla”-tilanteissa
aggressiivisemman kannan. Suunnittelen osamerkintään
jäämistä, koska parhaita yhdeksää vastaan (HAK+CQ) täyspeli näyttää alle
50%:lta ja siitä syystä myös tulen kehiin
kahdennuksella, jolloin on mahdollista
olla missä vain värissä osamerkinnässä.
MÄKIKANGAS: DBL. Ilmaisukahdennus.
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3. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, IMP.
♠ J 9 8 5 4 ♥ J 8 ♦AK Q 8 5 ♣ J
Länsi Pohjoinen
			
pass
2♥
pass
3♣
Tarjous Pisteet
3NT 10
3♥
9
4♥
5
3♦
5

Itä
pass
pass
pass

Paneeli
5
4
1
1

Etelä
1♠
2♠
?

Lukijat
14
4
0
3

Meillä on tukeva pito tarjoamattomassa
värissä, mutta silti mielestäni 3♥ on paras
valinta. Tarjous lupaa dubbeltontuen, koska emme ole korottaneet herttaa edellisellä
kierroksella. Jos partneri tarjoaa kolmeen
herttaan 3♠, voimme hyvin tarjota 3NT.
Eniten paneeliääniä sai kuitenkin suora
3NT.
PEKKINEN: 3NT. Paras peli voi toki
olla 4 herttaakin, mutta ruutuholli on ja
tila on vähissä. 3 ruutua/herttaa voivat
toki olla oikein. Ristiä tässä pelätään.
KIEMA: 3NT. Minulla on ruutupito.
Vaihtoehto 3♥. Myönnettäköön, jos partnerilla on reno pata, tässä voi olla herttaslammikin.
FAGERLUND: 3NT. Jako vaikuttaa
selvästi misfitiltä ja ilman merkittäviä
ekstroja haluan pysäyttää mahdollisimman nopeasti. Mikäli partnerilla olisi
ollut esim. jakauma 0-5-4-4, olisi hänen
kuulunut tarjota 2NT, jotta minä pääsen
kertomaan kädestäni ja molempien
alavärivalttien löytyminen olisi mahdollista. 3♦ olisi 4. väri tässä sarjassa.
VALTA: 3NT. Hyvä viiden kortin ruutuväri jää kyllä nyt auttamatta kertomatta
kun 3♦ olisi neljäs väri. En näe vaihtoehtoja.
MÄKIKANGAS: 3NT. Luonnollinen

tarjous.
VIITASALO: 3♥. Tämä lupaa tyypillisesti vain dubbeltontuen, koska kolmella
kortilla olisin tukenut suoraan. Jos partnerilla on dubbeltonpata, hän normaalisti
tukee seuraavaksi pataa ja voin yrittää
päättää tarjoussarjan 3 sangilla. Jos partneri ei tue pataa, 4♥ saattaa hyvinkin olla
oikea sitoumus partnerin lyhyttä pataa ja
ruutupituutta vastaan.
PATANA: 3♥. Jos partnerilla on 6k
hertta, haluan että pelaamme herttaa. 3♥
täyttää ainakin tämän tavoitteen. Joskus
hän korottaa viidellä kortillakin, mutta
mikään ei takaa, että 3NT olisi tällöin
parempi peli. Partnerin 3♠:aan voin vielä
ehdottaa 3NT. Jos tarjoan 3♦ ja partneri
siihen 3♥, en silti tiedä onko hänellä viisi
vai kuusi. Jos tarjoan 3♦ ja partneri siihen 3♠, ei hän kenties usko kunnon ruutupitoa, kun tarjoan 3NT.
GRANSTRÖM: 3♥. Partneri voi tehdä
johtopäätöksen, että koska en kysynyt ruutupitoa, minulla on sellainen, joka kestää
lähdön läpi tulemisen. Mutta vaikka ei
tekisikään, niin singelipataa vastaan 3NT
näyttää tosi huonolta, joten mikäli partneri esittää patapreffin, ehdotan sangia
vasta sen jälkeen.
MARTENS: 3♥. Just natural bidding.
All doors are open - after 3♠ - 3NT.
NIEMI: 4♥. Kätemme taitavat sopia
huonosti yhteen. En halua pelata sangia.
Kerron dubbelituen ja minimit ja jotenkin
valttipeliin sopivan käden.
SAASTAMOINEN: 3♦. Voi olla väärin
tämäkin. Näillä korteilla voisi tarjota
myös 3NT toivoen, että vastustajat eivät
ainakaan heti älyä, että meillä ei ole padassa mitään. 3NT:n tarjouksen hyvä puoli on se, että partneri ei ainakaan kuvittele
meillä olevan hyviä kortteja. Jos partneri
tarjoaa 3♦:uun 3♥, nostan sen neljään,
jos 3♠, tarjoan 3NT, jos 4♣, tarjoan 4♥.
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4. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP.
♠ 8 7 4 3 ♥ K J 10 9 6 5 ♦ 8 2 ♣ 7
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
1♠

Tarjous Pisteet
2♠
10
Pass 8
2♥
7

Itä
pass
pass

Paneeli
5
4
2

Etelä
1♥
?

Lukijat
16
3
2

Kaksi kysymystä. Onko käsi riittävän
hyvä pitääksemme tarjoussarja hengissä
ja jos, niin kummalla ylävärillä? Eniten
ääniä sai patakorotus. Mielestäni kaksi
herttaa on kuitenkin parempi tarjous. Patapelissä herttavärimme ei tuota välttämättä yhtään tikkiä. Jos taas hertta on valttia,
on kätemme noin neljän tikin arvoinen.
PATANA: 2♠. En aloittanut heikolla
hypyllä kahteen hertaan, joten tuolloin
päätin että pataakin voidaan pelata. Korotus kahteen vaikuttaa oikealta, vaikkei
1♠ mielestäni ihan vaatimus olekaan.
PEKKINEN: 2♠. Juuri sopivat siihen.
Arvopisteitä nyt ei niin paljon, mutta jakoa.
VALTA: 2♠. Tuen luonnollisesti pataa,
täyspeli voi olla korteissa ja tarjous
hankaloittaa myös vastustajien balansointia. Jos hertassa olisi KQJ10xx, tarjoaisin
2♥.
MÄKIKANGAS: 2♠. Jotain on tarjottava.
SAASTAMOINEN: 2♠. Pelivoimaa on,
mutta ei juuri pisteitä. Näillä korteilla haluaisi pelata xyz-jatkoja, jolloin pääsisi
näyttämään sekä miedon inviitin kahden
tasolla että kahdenlaisen inviitin kolmen
tasolla patavalttina. Jos partneri jatkaa,
eikä tööttää 4♠:aa, yritän seuraavaksi
4♥:aa.
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VIITASALO: Pass. Meillä tuskin on
tässä jaossa 50-prosenttista täyspeliä
parempaa, joten mistään missauksesta
ei kannata olla huolissaan. Passaamalla
jätän balansointimahdollisuuden vain yhdelle vastustajalle, joka ei kierrosta aikaisemmin kyennyt tekemään mitään ja joka
mahdollisesti istuu erittäin vahvan käden
alla. Jos vastustaja balansoi ja pääsen
ottamaan kantaa 2 alaväriin, tarjoan 2♥
antaen partnerille mahdollisuuden preferoida.
KIEMA: Pass. Tuskin meillä muuta on
tässä jaossa.
FAGERLUND: Pass. Partneri ei ole
tehnyt hyppyä 2♠, joten täyspeli on epätodennäköinen. Jos jatkan 2♠, saattaa
partneri tehdä inviitin tai tarjota 4♠ odottaen minulle hieman enemmmän.
GRANSTRÖM: Pass. Haluaisin ehdottaa kahta herttaa pelattavaksi, mutta jos
sen teen tässä sarjassa, kerron käden, jossa a) on ruutu tai ristiväri tai b) vähintään
seitsemän pistettä, koska en tehnyt heikkoa
hyppyä. Ensimmäinen tarjoukseni on heti
heikko hyppy eikä mitään yhtä herttaa.
Hyvä pointti ja ainoa asia, mikä puhuu
kahta herttaa vastaan. Tosin kurinalaisimmat pelaajat (joihin emme kuulu Juhon
kanssa...) eivät tee heikkoa hyppyä, jos
sivussa on neljän kortin yläväri.
MARTENS: 2♥. Easier to win than 2♠.
Totta. Ja itse asiassa 2♥ menee useammin kotiin kuin 1♠.
NIEMI: 2♥. Tiukka valinta passin ja
2♥:n välillä. Hyvä herttavärini jäisi hyödyntämättä patapelissä. Herttapelin pitäisi olla kaksi tikkiä parempi kuin patapeli,
jotta valintani olisi oikea. Oletan saavani
kädelläni neljä herttatikkiä ja partnerin
padoilla jotain, joten lähelle kotipeliä
pitäisi päästä. Hyvänä päivänä partnerilla on AKxx, Qx, xx, AKxxx, jolloin hertta
menee normisitseillä usein neljässä.
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5. Jakaja Länsi, kaikki vaarassa, IMP
♠ K 9 6 2 ♥ A K Q 9 ♦ J 4 ♣ Q 10 3
Länsi
1♦
pass

Pohjoinen
pass
2♣

Tarjous Pisteet
Pass 10
2♦
6
3♣
5

Itä
pass
pass

Paneeli
9
1
1

Etelä
DBL
?

Lukijat
14
4
0

Selkeä paneelienemmistö passaa, moni
tosin vastentahtoisesti, koska jaossa voi
olla vielä hyväkin täyspeli. Ylävärivalttia
todennäköisesti emme löydä, koska partneri yleensä tarjoaa tässä tilanteessa ensin
neljän kortin ylävärin. Tosin esim. korteilla x 10xxx xx AKxxxx, minä ainakin
tarjoan kaksi ristiä ja olemme missanneet
hyvän herttatäyspelin. Kolme sangia taas
voi olla maskintakainen, jos hänellä on
niinkin vähän kuin xxx xx Qxx AJxxx. Ja
tarjoussarjan perusteella yhdeksän tikkiä
on levitystehtävä.
FAGERLUND: Pass. Ilman hyvää jatkotarjousta en lähde tarjoamaan lisää, kun
voimaakin olisi jatkotarjousta varten niukasti. Partnerikin olisi voinut tehdä positiivisemman tarjouksen kahdennukseeni.
KIEMA: Pass. Balanssikahdennus voi
olla toki paljon heikompikin, mutta sekä
2♦ että 2NT vaikuttavat ylitarjouksilta.
Ruutupito saisi olla luokkaa parempi
2NT tarjoukseen.
MARTENS: Pass. Partner may jump to
3♣ or bid 1NT. 2♣ means – we have nothing to win.
VALTA: Pass. Meillä on lisävoimaa,
mutta ei oikein mitään hyvää tarjousta,
jolla kertoa siitä. Jaossa voi olla erinomainen täyspelikin partnerin omatessa
esim. xx xx Qxx AJ9xxx. Kolme ristiä saattaa olla taas jo pieti.

MÄKIKANGAS: Pass. Joskus missataan jotain.
NIEMI: Pass. Systeemissä balanssikahdennus lupaa 10+ ap. Partnerilla ei systeemin mukaan ole neljän kortin yläväriä,
koska se tarjottaisiin ensin, vaikka risti
olisikin pidempi. Minulla ei ole inviittivoimaa eikä järkevää tarjousta.
PEKKINEN: Pass. Tässä en näe mitään
ongelmaa.
Joukkuetoverit saattavat nähdä ongelman siinä, kun vastapuolen sarakkeeseen
kirjoitetaan 10 IMP.
PATANA: Pass. Kädessä on balanssikahdennukseen hieman extraa. Toisaalta
partneri jätti tarjoamatta ylävärin, sangin
ja 3♣. Kovin usein meillä ei tätä parempaa peliä ole.
SAASTAMOINEN: Pass. Partneri ei
tarjonnut kumpaakaan yläväriä eikä
sangia. Mikä peli meillä oikein voi olla?
Vaikka meillä voi olla hyvinkin täyspeli
korteissa, niin jatkotarjoaminen johtaa
turhan usein kotipelistä pietiin. Vain kaksi
panelistia haki vielä täyspeliä.
GRANSTRÖM: 3♣. Kun katselee millä on tarjottu balanssikahdennukseen
minimitarjouksia, niin jatkaminen näyttää
ehdottomalta. Tietysti myös se, että xx xx
Qxxx AKxxx voi riittää täyspeliin.
Jos tässä tilanteessa päätetään tarjota,
niin on vain kaksi mahdollisuutta edetä.
Pidän kahta ruutua hieman parempana
vaihtoehtona kuin kolmea ristiä, koska
tämä mahdollistaa pysähtymisen 2NT:iin.
VIITASALO: 2♦. Minulla on sen verran
ylimääräistä, että en voi passata. Tyypillisesti 2♦ lupaa lisävoimaa ilman selkeää
omaa tarjousta. Jos partneri tarjoaa 2
yläväriä, korotan pykälän. Jos partneri
tarjoaa 3♣, passaan. Jos partneri tarjoaa
2NT, joudun passaamaan siihenkin, koska
oletan partnerin tarjoavan 3NT korteilla,
joita vastaan meillä on sangitäyspeli.
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6. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa, IMP
♠85♥Q54♦K8542♣872
Länsi
		

Pohjoinen
2NT

Tarjous Pisteet
3NT 10
DBL 8
Pass 5
4♦
0

Itä
3♠

Paneeli
6
4
1
0

Etelä
?

Lukijat
6
5
7
3

Paneelin enemmistö ottaa härkää sarvista ja tarjoaa 3NT ilman patapitoa. On
toki hyvin todennäköistä, että partnerilla
on jotakin riittävää padassa, onhan hänellä
puolet pakan arvopistevoimasta.
KIEMA: 3NT. En keksi muuta. Jos menee kuusi patatikkiä kannelta, niin otetaan
seuraava jako.
VALTA: 3NT. Tarjoan sangitäyspelin
tällä kertaa ilman holliakin, 3♠ tuskin
maksaa 800, ellei itä ei ole värisokea.
Niinpä, olisi eduksi tuntea vastustajan
välitarjoustyyli. Tehtävänanto kuitenkin
olettaa, ettemme tunne vastustajiamme.
MARTENS: 3NT. Against serious opponent I don’t like to double. They may have
7-4 or 7-5.
FAGERLUND: 3NT. Olisin tarjonnut
3NT, mikäli ei olisi tullut välitarjousta,
joten teen sen nyt myös. Partnerin on
lähes mahdotonta jatkaa patapidolla ja
toimivilla korteilla. Jos tietäisin idän tulevan mukaan vain erittäin hyvillä korteilla,
saattaisin valita passin tai kahdennuksen
väliltä.
MÄKIKANGAS: 3NT. Mikään ei ole
muuttunut.
GRANSTRÖM: 3NT. Jos passi ei olisi
vaatimus, se houkuttaisi. Kahdennus kertoo neljän kortin hertan. Neljä ruutua
olisi huono käsi ja ruutuväri, mutta se
tuntuu samanlaiselta arvaukselta kuin 3
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sangiakin. Kaikenlaiset yritykset 5 ruutua
kohti riskeeraavat dubbeltontuen, jolloin
pysähdymme 4NT:iin, mikä tuskin on kotona, jos partnerilla vain dubbeltontuki.
Ainoaksi vaihtoehdoksi tuntuisi jäävän
passi ja passata myös partnerin pakotettu
kahdennus.
Juhon mielestä kahdennus on ilmaisu ja
tämän takia pass vaatimus. Partneri Kaapo
on toista mieltä.
PATANA: DBL. Ilmaisukahdennus sopisi kortteihin paremmin, mutta tämä lienee
systeemissä rankkari. Useimmiten partnerilla on patapito ja aika usein meillä
on 3NT kotona. Kohtalaisen varma 500
puolustuksessa voisi kuitenkin olla pitkän
päälle parempi IMP-lähde.
VIITASALO: DBL. Jos Itä olisi passannut, olisin tarjonnut 3NT uskoen, että
se menee nippa nappa useammin kotiin
kuin pietiin. Idän tarjouksen jälkeen värit
istuvat helposti vinossa ja meillä voi olla
patapidonkin kanssa ongelmia, joten pyrin
saamaan pietin tai pari kompensoimaan
epävarmaa täyspeliämme.
SAASTAMOINEN: DBL. Tämäkin voi
olla väärin. Jos partneri ei tarjoa (kuten ei
tarjoa noin 95%:ssa tapauksista), lähden
pikkuhertalla ja toivon pietiä tai kahta.
PEKKINEN: DBL. Ja jos menee kotiin,
niin seuraava jako. Kolme sangia? No, ei
ole sen parempaa tietoa patahollista siinä.
Passi viidellä pisteellä ei kai ole oddsi.
NIEMI: Pass. Oletan, että partneri ei
passaa, kun omistaa puolet pakan kuvista.
Passaan, jos hän tarjoaa 3NT. Kahdennukseen tarjoan itse 3NT, jolloin partneri saa ihmeteltävää. Koska en tarjonnut edellisellä vuorolla 3NT, ei minulla
ole kunnollista patahollia. Partneri ymmärtää tarjoukseni puoliholliksi (Qx/Jx),
tai minut tuntien hollittomaksi. Jxx pataa
ja tasainen käsi passaisi, joten ei tässä pahasti harhaan mennä.
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PANEELI 3/15

1
Vesa Fagerlund		
4♥
Juho Granström		
5NT
Osmo Kiema		
4♥
Krystzof Martens
4♥
Kari Mäkikangas
6♦
Matti Niemi		
6♦
Kari Patana		
6♦
Markku Pekkinen
5♦
Mauri Saastamoinen 6♦
Jorma Valta		
4♥
Pekka Viitasalo		
7♦

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

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

4
Pass
Pass
Pass
2♥
2♠
2♥
2♠
2♠
2♠
2♠
Pass

Paneelin enemmistö 4♥/6♦ 3♥ 3NT 2♠
Lukijoiden suosikki 5♦ DBL 3NT 2♠

LUKIJAKILPAILUN 3/15
PARHAAT
Martin Holmberg		
59
Björn-Olof Lindholm
57
Markku Lainevirta
55
Pekka Ranta		
54
Aimo Salmi		
50
Mauri Äyräväinen
50
Juha Hämäläinen		
49
Paula Nurmi		
47
Jyrki Hakala		
45
Timo Järvi		
45
Pasi Kattilakoski		
44
Risto Maunula		
44
Jyrki Parkkinen		
44
Jorma Isaksson		
41
Henry Görnemann
41
Mauri Laasonen		
41
Matti Rosen		
40

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

6
3NT
3NT
3NT
3NT		
3NT
Pass
BBL
DBL		
DBL
3NT
DBL				

Pass 3NT		
Pass Pass

VUOSIKILPAILUN
KÄRKI
Aimo Salmi		
157
Björn-Olof Lindholm
151
Martin Holmberg		
147
Juha Hämäläinen		
143
Jyrki Parkkinen		
138
Matti Rosen		
137
Harry von Haartman
134
Markku Lainevirta
134
Jorma Isaksson		
132
Pekka Ranta		
132
Mauri Maunula		
128
Timo Järvi		
123
Paula Nurmi		
119
Jyrki Hakala		
118
Mauri Laasonen		
117
Kalevi Paavola		
117
Mauri Äyräväinen
117
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Hansan matkassa
maailmalla
Kauko Koistinen

				

Viime vuoden marraskuussa ollessani
pelaamassa Madeiran bridgeviikolla sain
yllättävän tekstiviestin Vesa Fagerlundilta: lähtisinkö pelaamaan kuukauden päästä alkavaa North American Fall Nationals
-kilpailua Providenceen USA:han! Joukkueessa olisivat mukana juuri nuorten
EM-parikilpailun ja MM-joukkuekilpailun voittaneet ruotsalaiset Ola Rimstedt
ja Johan Säfsten sekä amerikkalaiset Jay
Barron ja Hansa Narasimhan. Joukkueen
sponsori Hansa maksaisi kaikki kulumme sekä jonkin verran taskurahaa - ainoana ehtona ollen, että harjoittelisimme
ahkerasti Vesan kanssa yhdessä ennen
matkaanlähtöä. Tämä oli tarjous, josta ei
voinut kieltäytyä! Jay on suuri Suomen
ystävä ja häntä on paljolti kiittäminen
siitä, että saimme tämän mahdollisuuden
lähteä ”maksettuina miehinä” pelaamaan
valtameren taakse.
Providence joulukuussa ei todellakaan
ole mikään turistikohde, mutta eihän matkan tarkoituskaan ollut auringonotto tai
museovierailut. Kisaviikon ensimmäinen
tapahtuma oli Mitchell Open BAM-joukkuekilpailu, jossa lähtöviivalla oli 132
joukkuetta. Kilpailu oli kaksipäiväinen,
mutta vain 66 parasta joukkuetta jatkoi
toiselle päivälle muitten karsiutuessa pelaamaan sivukilpailuja. Amerikkalaisessa
bridgemaailmassa liikkuu huomattavasti
enemmän rahaa kuin eurooppalaisessa.
Nationals -kilpailujen päätapahtumissa
useimmissa joukkueissa on joku pelaava
sponsori, joka on palkannut pelaajat ympärilleen. Ja hyvin usein nämä palkkasoturit ovat eurooppalaisia pelaajia. Oma
sponsorimme oli tyytyväinen aloituskil-
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pailun tuloksiimme, vaikka viimeisen
kierroksen tappio Pierre Zimmermannin
luotsaamaa Monacon joukkuetta vastaan
pudottikin sijoituksemme alle puolenvälin
66 joukkueen finaalissa.
JAKO 1 ♠ 109852
N/♥ 1098
		
♦ QJ9
		
♣ K10
♠ KJ		
♠ A764
N
♥ A753		
♥ Q6
W
E
♦ K10853
♦ A2
S
♣ J6		
♣ AQ974
		
♠ Q3
		
♥ KJ42
		
♦ 764
		
♣ 8532
Länsi

Pohjoinen

Itä

Etelä

Helgemo Koistinen Helness Fagerlund
		
pass
1NT
pass
3NT
pass
pass
pass
Tarjoussarja antaa hyvän kuvan norjalaisparin tarjoustekniikasta. Ei välttämättä
niin tieteellistä, mutta anonyymiä ja tehokasta. Kaikki eivät avaisi idän kädellä
yhdellä sangilla, mutta suurin osa meistä
kyselisi läntenä tämän jälkeen ylävärejä
kahdella ristillä. Vesa aloitti pienellä hertalla ja Helness sai ensimmäisen tikin rouvallaan. Toiseen tikkiin pelinviejä jatkoi
pienen ristin sotamiehelle ja voitin tikin
kuninkaalla. Helness laistoi herttajatkoni,
mutta voitti seuraavan herttakierroksen
pöytään ässällä. Kahden korkean patakierroksen ja kolmen ristikierroksen jälkeen
tilanne muodostui seuraavaksi:
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JAKO 1 ♠ 10
N/♥		
♦ QJ9
		
♣♠ -		
♥ 7		 N
W
E
♦ K108		 S
♣ -		
		
♠		
♥K
		
♦ 764
		
♣-

♠7
♥♦ A2
♣7

Kun Helness otti viimeisen ristinsä, Vesa
joutui luopumaan ruudusta, pöydän hertta sai mennä ja olin kiristyksessä ruudun
ja padan kanssa. Nyt kun Vesalla ei ollut
yhtään ruutukuvaa, kysymyksessä oli itse
asiassa yksipuolinen kiristys pohjoista
vastaan. Mutta jos etelällä olisi ollut toinen ruutukuvista, olisi Helness saanut
toisen ylitikkinsä kaksipuolisen kiristyksen avulla. Kun vastinpöydässä joukkuetoverimme tyytyi kolmessa sangissa
kymmeneen tikkiin, hävisimme jaon 2-0.
Avoimin kortein kolmessa sangissa olisi
tietenkin ollut otettavissa jopa kaksitoista
tikkiä herttalähdön jälkeen.
Viikon toinen päätapahtuma on Kaplan
Blue Ribbon -parikilpailu. Ensimmäinen
päivä sujui kohdaltamme kohtuullisesti,
53% riitti jatkopeleihin, kun puolet kentästä karsiutui pelaamaan sivukilpailuja.
Toinen kilpailupäivä olikin sitten huomattavasti vaikeampi. Aamuistunnon kolmannella kierroksella pöytäämme saapui
vanha veteraani Bob Hamman partnerinaan nuori lupaus Roger Lee. Kohtasin
Hammanin ensimmäistä kertaa Seattlen
bridgeolympialaisissa 1984, tuohon aikaan aivan uransa huipulla. Nyt kolmenkymmenen vuoden jälkeenkin, pää ehkä
harmaampana, mutta yhä veitsenterävänä.

JAKO 7
S/ALL
		
		

♠ 109
♥ AQ852
♦ AK107
♣ 43
W

		
		
		
		
Länsi

N
S

E

♠ 843
♥ J96
♦ J653
♣ AKJ
Pohjoinen

Itä

Etelä

Hamman Koistinen Lee Fagerlund
				
pass
pass
1♥
1♠
2♠
pass
4♥
pass
pass
pass
Lee aloitti patakuninkaalla ja ässällä
Hammanin näyttäessä paritonta määrää.
Kolmanteen tikkiin Lee käänsi ruutukakkosen ja voitin Hammanin yhdeksikön
kympillä. Miten itse jatkaisit tästä?
Jos puolustuksen ruutuväri on jakautunut tasan 3-2, voit saada jopa ylitikin, jos
selviät valttiväristä menevittä. Kun kerran
idällä on pitempi pata, niin on todennäköistä, että lännellä on herttapituus. Jos lännellä on K10x valttia, tai idällä kymppi ja
seiska singelton, on oikein mennä pöytään
ristillä, pelata herttasotamies kuninkaalle
ja ässälle sekä mennä uudestaan pöytään
jatkamaan herttayhdeksiköllä. Mutta voiko puolustuksen ruutu olla 3-2? Vain jos
aliarvioit raskaasti idän puolustustaidot.
Miksi ihmeessä hän auttaisi pelinviejää
ruutukäännöllä, kun hänellä olisi täysin
turvallinen mustan värin kääntö kolmanteen tikkiin? Ei, vaan Leen ruutukakkonen
oli varmasti singelton ja hän toivoi partnerinsa pääsevän kiinni punaisella ässällä
ja antamaan pietitikin ruutuvarkaudella.
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Leen ruutukääntö avasi sinulle mahdollisuuden selvittää väri menevittä, vaikka
lännellä olisi Q984. Menet ristillä pöytään
ja pelaat ruutua kohti kättä. Jos länsi pelaa
korkean ruudun, menet uudelleen pöytään
ristillä ja pystyt maskaamaan koko lännen
ruutukombinaation. Mutta tällöin hertta
pitäisi käsitellä siten, ettet tuhlaa pöydän
yhteyksiä valttimaskiin. Päätinkin ottaa
seuraavaksi herttaässän ja jatkaa herttaa
sotamiehelle, mikä ei todellakaan ollut
menestys koko jaon ollessa:
JAKO 7 ♠ 109
S/ALL ♥ AQ852
		
♦ AK107
		
♣ 43
♠ J52		
♥ K3		 N
W
E
♦ Q984		 S
♣ Q862		
		
♠ 843
		
♥ J96
		
♦ J653
		
♣ AKJ

♠ AKQ76
♥ 1074
♦2
♣ 10975

Hamman sai tikin valttikuninkaalla ja
ruutujatko merkitsi yhtä pietiä ja muutaman kerran jaettua nollaa. Ristiä ässälle ja
herttaa rouvalle olisi vastaavasti antanut
meille muutaman kerran jaetun topin.
Blue Ribbon jatkui iltapäivän istunnolla,
josta meidän piti saada lähemmäksi 60%
finaaliin asti päästääksemme. Istunnon
loppupuolella vastaamme asettui kaksi tutunnäköistä vanhempaa herraa ja vilkaisu
systeemilappuun paljastaakin, että kysymyksessä oli taas ”isoja nimiä”, Alan Sontag ja David Berkowitz. Itä-länsi vaarassa
Vesa passasi läntenä, samoin pohjoinen ja
avasin yhdellä 15-17 ap sangilla korteilla
♠ KQ5 ♥ A107 ♦ AQ95 ♣ 1093. Kahden
passin jälkeen pohjoinen balansoi kahdella padalla, mitä seurasi taas kaksi passia ja

Vesa ilmaisukahdensi. Entä nyt?
Jos kaksi sangia olisi luonnollinen, se
vaikuttaisi parhaalta ratkaisulta. Mutta
tämä tarjous kuulosti ainakin omaan korvaani alaväripoisotolta, joten hylkäsin tämän valinnan. Kolme ruutua? Toimisi hyvin, jos partnerilla olisi neljän kortin ruutu,
mutta tästä ei kuitenkaan ollut mitään takuita. Päädyinkin lopulta passaamaan. Jos
pohjoisella olisi pataässä ja ruutukuningas, olisi kädessäni viisi puolustustikkiä
ja kaksi pataa voisi hyvin päätyä ainakin
kahteen pietiin. Lähdin ristikympillä.
			
			 W N E
			 S
			
		
♠ A2
		
♥ J864
		
♦ K2
		
♣ KQ842

♠ KQ5
♥ A107
♦ AQ95
♣ 1093

Mikä pettymys! Sekä pataässä että ruutukuningas ilmestyivät pöytään! Korttien
olisi syytä istua kannaltamme suosiollisesti, jotta tähän sitoumukseen voisi tulla
pieti. Vesa voitti pöydästä pelatun ristikuninkaan ässällä ja jatkoi herttaviitosella
(1./3./5.), kolmonen, ässä ja nelonen. Entä
seuraavaksi?
Jos pelinviejällä on hyvä kuuden kortin
pata, esim. J109xxx, saa hän viisi tikkiä
värissä kun puolustuksen kumpikin valttikuva on idän kädessä. Tuntuikin hyvältä
ajatukselta yrittää pakottaa pöytä varastamaan ruutua, jolla varmistaisin edes kaksi
valttitikkiä itselleni. Ja kontrollin vuoksi
käänsinkin herttaässän jälkeen pienen
ruudun. Pelinviejä otti ruutukäännön kuninkaalla, sakasi ristirouvalle herttarouvan ja jatkoi ruutua sotamiehelle ja sain
tikin ruuturouvalla. Onko enää mitään
pietitoiveita?
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Pelin alku osoitti, että pohjoisella oli ristisingelton ja herttarouvadubbelton. Hänellä on siis kymmenen korttia padassa ja
ruudussa. Jos nämä värit ovat hänellä 5-5,
sitoumus päätyy pieteihin. Jos taas 7-3, et
voi estää kotipeliä. Entäpä jos pelinviejällä on J109xxx Qx J10xx x? Ainoa pietiin
johtava kääntö on pieni pata. Puolustus
saa väkisin kuusi tikkiä tekee pelinviejä
mitä tahansa. Ehdin olla tyytyväinen tähän
analyysiin vain noin viisi sekuntia, koska
Sontag levitti kotipelin koko jaon ollessa:
JAKO 22 ♠ J1087643
E/E-W ♥ Q3
		
♦ J103
		
♣7
♠ 9		
♠ KQ5
♥ K952		 N
♥ A107
W
E
♦ 8764		 S
♦ AQ95
♣ AJ65		
♣ 1093
		
♠ A2
		
♥ J864
		
♦ K2
		
♣ KQ842
NS +470, jonka jälkeen pystyimme sanomaan hyvästit finaalipaikalle. Tällä
kertaa ruutulähtö olisi tuonut pietin. Pelinviejä voi yrittää pelata ristikuninkaan,
mutta puolustus ottaa punaiset tikkinsä ja
pakottaa pöydän varastamaan ruudun.
Viikon päätöskilpailumme oli North
American Swiss -joukkuekilpailu. Kolmepäiväisessä kilpailussa puolet joukkueista
karsiutui kahden ensimmäisen päivän jälkeen. Omat pelimme sujuvat hyvin ja viimeisen kisapäivän aamuna olemme mukana 38 joukkueen finaalissa. Ensimmäinen
vastustajamme on mielenkiintoinen. Bill
Gates saattaa olla maailman rikkain mies,
mutta bridgen pelaajana ei aivan huipputasoa. Murskavoittomme myötä sijoituksemme nousee kärkikymmenikköön.
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Kolmanneksi viimeisellä kierroksella vastaamme asettuu pohjoismainen joukkue,
Bertheau - Cullin Ruotsista sekä isä ja
poika Bilde Tanskasta.
JAKO 6
E/E-W
		
		

♠ 1098
♥ A2
♦ AKJ2
♣ KQJ10
W

		
		
		
		
Länsi

N
S

E

♠ J62
♥ K9
♦ 87543
♣ A54
Pohjoinen

Itä

Etelä

M Bilde Koistinen D Bilde Fagerlund
			
pass
pass
2♥
2NT
pass
3NT
pass
pass
pass
Kaksi herttaa oli luonnollinen ja heikko. Dennis Bilde aloitti herttakolmosella.
Mikä olisi oma pelinvientisuunnitelmasi?
Jos onnistut selvittämään ruutuvärin
menevittä, saat helpot kymmenen tikkiä.
Mutta neljä ruututikkiä riittää kotipeliin,
kunhan puolustus ei vain keksi heikkoa
kohtaasi, pataa. Normaali värinkäsittely
ruudussa on ottaa ensin ässä ja sitten arvata oikein. Jos itä olisi luvannut pitkän
hertan, olisi parempi maskata ruuturouvaa, koska lännellä on todennäköisemmin
kolmen kortin ruutu. Mutta nyt kun länsi
lupasi pitkän hertan, on toppaus paljon parempi. Lännellä tuskin on kolmen kortin
ruutua kuuden kortin hertan lisäksi. Ethän
kuitenkaan vain tehnyt virhettä ja pelannut yhtään korkeaa ruutukierrosta? Oikein
on ottaa lähtö pöytään kuninkaalla ja ottaa
suora ruutumaski. Koko jako:
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JAKO 6 ♠ 1098
E/E-W ♥ A2
		
♦ AKJ2
		
♣ KQJ10
♠ AQ3		
N
♥ QJ8765		
♦ 9		 W S E
♣ 832		
		
♠ J62
		
♥ K9
		
♦ 87543
		
♣ A54

♠ K754
♥ 1043
♦ Q106
♣ 976

Kun Dennis Bilde pääsi kiinni ruuturouvalla, hän tietenkin käänsi lisää herttaa ja
minun oli helppo levittää yhdeksän tikkiä.
Yksikin korkea ennenaikainen ruutukierros on liikaa, koska tämä antaa lännelle
mahdollisuuden patapyyntöön ja itä saattaa keksiä tappavan patakäännön. Viimeisessä ottelussa puolalaisia vastaan kärsimme valitettavasti murskatappion. 20/0
voittonsa avulla vastustajamme nousivat
toiselle sijalle ja me vastaavasti putosimme 18. sijalle. Hyvän alun jälkeen tietysti
pettymys, mutta sponsorin mielestä kuitenkin sen verran tyydyttävä, että kutsui
meidät seuraaviin Nationals-kilpailuihin
maaliskuussa New Orleansiin.
Kevään NABC:n aloittaa Vanderbildtjoukkuekilpailu. Ilmoittautuneita joukkueita oli hieman toistasataa, joten ensimmäisenä päivänä karsittiin pääsystä 64
parhaan joukkoon ja pudotuspelivaiheeseen. Joukkueemme oli lähes sama kuin
Providencessä, vain Olan kaksoisveli
Mikael oli korvannut Jayn paikan Hansan
partnerina. Alkukarsinta sujuu hyvin ja
pelien päätyttyä odotamme kiinnostuneina, kuka tulee vastaamme ensimmäisessä
knockout-ottelussa. Tehtävämme osoittautuu lievästi sanottuna haastavaksi, kun
Team Lavazza osuu ensimmäiseksi vastustajaksi. He pelaavat vain neljän miehen

voimin, mutta laatu korvaa puuttuvan määrän, kun Zia Mahmood, Giorgio Duboin,
Norberto Bocchi ja Augustin Madala voittavat 60 jaon ottelun 40 IMP erolla. Jossittelun varaa kuitenkin jäi, sillä ensimmäisen 15 jaon sessionissa Bocchi ja Madala
tarjosivat kaksi slammia, jotka molemmat
menivät kotiin väärän lähtökorttivalinnan jälkeen. Kummassakin menetimme
13 IMP, kun paremmilla aloituskorteilla
olisimme voittaneet molemmissa 13 IMP.
Hieman lohtua tappioon ensimmäisessä
ottelussa toi kuitenkin se, että Team Lavazza oli liian vaikea vastustaja kaikille
muillekin koko viikon aikana voittaen siis
Vanderbildt-joukkuekilpailun.
Seuraavat kaksi päivää kuluikin sitten
sivukilpailuissa, tason ollessa samaa kuin
kotimaisissa MP-kilpailuissa, tosin ilman
mitään mainittavaa menestystä. Torstaina
alkoikin sitten jo seuraava päätapahtuma,
Silidor Open Pairs, jossa taso oli jo huomattavasti kovempi, kun Vanderbildtista
suurin osa joukkueista oli jo päässyt laulukuoroon. Tasainen 29 arvopisteen käsi ei
ole arkipäiväistä herkkua, mutta tällainen
minulle jaettiin ensimmäisellä istunnolla.
JAKO 6 ♠ J10743
E/E-W ♥ 4
		
♦ 82
		
♣ J9754
♠ AKQ9		
♥ KQ		 N
W
E
♦ AKJ		
S
♣ AK62		
		
♠ 865
		
♥ J1075
		
♦ 10653
		
♣ Q10

♠2
♥ A98632
♦ Q974
♣ 83

Avasin lännen korteilla vahvalla kahdella ristillä ja Vesan tarjottua kaksi herttaa,
kysyin suoraan ässät. Kun yksi löytyi,
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nostin koko tarjouslaatikon sisällön pöydälle.Pohjoinen aloitti patasotamiehellä
ässälleni ja kaksi herttakierrosta paljasti,
ettei kysymyksessä olisi levitystehtävä.
Herttaväri ei siis antaisi minulle kolmea
tikkiä enempää. Pelasin seuraavaksi ruutuässän ja -kuninkaan, mutta kun kymppiä
ei näkynyt, saisin neljä tikkiä ruutua vain
jos puolustuksen väri olisi jakautunut 3-3.
Nyt ainoa kotipelitoive oli, että etelällä
olisi jakautuma 1-4-3-5. Kun ensin ottaisin kaksi patatikkiäni ja sen jälkeen ottaisin ruututikkini, joutuisi etelä kiristykseen
hertan ja ristin kanssa. Ei kovin todennäköistä. Kun kysymyksessä oli kuitenkin
parikilpailu, päätin yrittää saada yhdellä
pietillä kohtuullista merkintää. Otinkin
ruutusotamiehen seuraavaksi yli rouvalla, sakasin yhden käden risteistä herttarouvalle ja pelasin kolme kierrosta ristiä.
Pohjoinen voitti ristirouvalla tikin, mutta
joutui lopuksi kääntämään pataa ja selvisin siis yhdellä pietillä. En muista milloin viimeksi olen pelannut isoslammissa
kiinni-istutusta, mutta yhdellä pietillä sai
kuitenkin lähes meedelin merkinnän!
Kun viikon päättäneessä Jacoby Open
Swiss Teams -kilpailussa tuloksemme jäi
keskinkertaiseksi, olimme Vesan kanssa
jo hieman huolissamme, saisimmeko enää
kutsua seuraaviin Nationals-kilpailuihin
Chicagoon. Huoli osoittautui kuitenkin
turhaksi, ja elokuun toinen viikko alkoikin Spingold Knockout Teams -kilpailulla. Tällä kertaa joukkueemme oli vain
nelihenkinen, kun ruotsalaisjuniorimme
olivat saaneet kutsun Connie Goldbergin
sponsoroimaan joukkueeseen. Valitettavasti Hansan palkkaama ”pro” joutui perumaan viime hetkellä osallistumisensa
ja tämän sijalle hankittu joukkueen neljäs
jäsen, Bill Bailey, osoittautuikin korkeintaan keskinkertaiseksi pelaajaksi. Bill on
kehittänyt Deep Finesse -analyysiohjel-
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man, joten teoriassa hänellä oli osaamista,
mutta tämä ei näkynyt otteissa käytännön
pelipöydässä. Spingoldista lensimmekin
ulos jo alkuvaiheessa. Onneksi loppuviikoksi joukkueemme kokoonpano muuttuu
viisihenkiseksi, kun Bill antaa tilaa Nikolay Demireville ja Maarten Schollaardtille. Roth Open Swiss sujuukin paljon
paremmin ja pääsemme aina parhaaseen
neljännekseen asti. Viimeisen päivän toinen jako oli mielenkiintoinen.
♠ A109		
♥ 853		
♦ KJ642		
♣ 63		
		
Länsi

W

N
S

E

Pohjoinen

♠ 843
♥ 106
♦ A107
♣ AK1074
Itä

Koistinen
Fagerlund
			
1♣
1♦
DBL
pass
pass
2♥
2NT
3♦
pass
pass

Etelä

pass
1♥
pass
pass

Vesan kaksi sangia oli kilpaileva tarjous
alaväreillä. Pohjoinen aloitti herttaässällä
ja käänsi toiseen tikkiin patakuninkaan.
Laistoin tämän tikin, pohjoinen jatkoi pienellä padalla etelän sotamiehelle ja voitin
tikin ässällä. Miten jatkaisit tästä?
Jos kummatkin alavärit istuvat tasan,
niin voitaisiin pelata kaksi korkeaa ristiä,
varastaa risti vahvaksi ja pelata ruutukuningas ja -ässä. Jos rouva putoaa toisena,
tuloksena on kymmenen tikkiä. Jos toiselle puolustajalle jää valttirouva, sakataan
seuraavaksi pata vahvalle ristille ja puolustuksen on tyytyminen neljään tikkiin.
Tässä linjassa on kuitenkin suurena vaarana, että pohjoinen varastaa yli ristin ja sitoumus päätyy nopeaan pietiin. Päätinkin
antaa tässä vaiheessa herttatikin vastustajille aikomuksenani varastaa myöhemmin
kolmas herttakierros pöytään. Pohjoinen
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voitti herttajatkoni sotamiehellä, otti patarouvan etelän sakatessa ristin ja jatkoi
herttakuninkaalla, jonka varastin pöytään.
Seuraavat kortit ovat jäljellä:
♦ KJ642		
♦ A10
♣ 63		
♣ AK1074
Loput tikit pitäisi saada. Millä tavoin?
Jos pohjoisella on rouva kolmas valttia,
sitoumus ei ole pelattavissa kotiin. Jos
hänellä on rouvadubbelton, saat kotipelin
helposti toppaamalla valttivärin, mutta
tämä on tietenkin vastoin todennäköisyyksiä. Joten keskitytään tilanteeseen,
jossa etelällä on valttirouva. Jos toisena
tai kolmantena, ei vaikeuksia. Mutta jos
etelällä on rouva neljäs ruutua ja pohjoisella 8 tai 9 singelton, loppu on pelattava
tarkasti oikeassa järjestyksessä. Jos pelaat
ensin ruutuässän ja -kympin, etelä saa vielä yhden valttitikin. Sinun pitäisi siis lyhentää valttisi samaan pituuteen kuin etelä, mutta ei liian aikaisin. Jos pelaat ensin
kolme ristikierrosta varastaen käteesi ja
vasta sitten pelaat ruutuässän sekä -kympin, etelä peittää ja saa yhden valttitikin.
Oikein on pelata ensin ruutukymppi. On
samantekevää peittääkö etelä vai ei. Seuraavaksi jatkat kolmella ristikierroksella,
menet ruutuässällä pöytään ja maskaat
lopuksi etelän 8x- tai 9x-kombinaation.
Valitettavasti koko jako oli:
JAKO 2 ♠ KQ765
E/N-S
♥ AKJ4
		
♦5
		
♣ QJ5
♠ A109		
♥ 853		 N
W
E
♦ KJ642		
S
♣ 63		
		
♠ J2
		
♥ Q972
		
♦ Q983
		
♣ 982

♠ 843
♥ 106
♦ A107
♣ AK1074

Etelän oli helppo tehtävä peittää ruutukymppi, yksi pieti, mutta onnekkaat 2
IMP sisään kun joukkuetoverit kahdensivat ahneesti saman sitoumuksen.
Vielä yksi hankala puolustustilanne loppukierroksilta.
♠ Q87
♥ A1083
♦ 108
♣ QJ54
		
		
		
		

W

N
S

E

♠ A104
♥ Q6
♦ KQJ972
♣ 62

Etelä on avannut neljäntenä kätenä yksi
ruutu, pohjoinen yksi hertta, etelä kaksi
ruutua, pohjoinen kaksi sangia, jonka etelä on korottanut kolmeen. Partneri aloittaa
patakuutosella (3./5.), pöydästä nelonen.
Tee puolustussuunnitelmasi!
Partnerilla on kaksi korkeampaa pataa
kuin kuutonen. Jos KJ, niin rouva on tietenkin oikein. Jos J9, niin seiska on oikein. Jos taas K9, pelinviejä saa aina kaksi
pataa teet mitä tahansa, mutta seiskan pelaaminen voi maksaa tempon.
Oletetaan, että päätät pelata rouvan ja
saat tällä tikin, kun pelinviejä tunnustaa
ensimmäiseen tikkiin kolmosella. Mitä
seuraavaksi?
Patajatko on oikein, jos partnerilla on KJ
neljäs pataa ja alaväriässsä. Ei mahdoton
ajatus, mutta parempi pietimahdollisuus
on, että partnerilla on jokin ristikuva ja
ristijatkolla saatte kasvatettua puolustukselle viisi tikkiä. Et kai kuitenkaan erehtynyt kääntämään ristirouvaa? Sitoumuksen
pietittäminen ei vaadi neljää ristitikkiä,
jonka saisitte ristirouvajatkolla, jos vain
partnerilla on A10xx ristiä. Tällä kertaa
pikkuristikääntö on ainoa pietittävä kun
koko jako oli:
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JAKO 12 ♠ 953
W/N-S ♥ K942
		
♦ A5
		
♣ A1073
♠ Q87		
♠ KJ62
♥ A1083		 N
♥ J75
W
E
♦ 108		
♦ 643
S
♣ QJ54		
♣ K98
		
♠ A104
		
♥ Q6
		
♦ KQJ972
		
♣ 62
Pikkuristikäännön jälkeen puolustuksen
yhteydet ovat auki viiden tikin ottamista
varten.
Palataan takaisin vielä ensimmäiseen
tikkiin ja lännen ongelmaan. Entäpä jos
pohjoisella on Kxx Jxxx Ax Kxxx? Jos
pelaat lähtöön rouvan, pelinviejä voittaa
kuninkaalla tikin, maskaa pataa kympillä
ja ottaa yhdeksän ensimmäistä tikkiä. Arvaatkin jo. Pelasin lähtöön seiskan, hölmistynyt pelinviejä voitti tikin yhdeksiköllä ja kasvatti itselleen ylitikin hertasta.
Tuntui vuorenvarmalta 12 IMP tappiobrikalta! Mutta aina on onneksi toinen pöytä.
Unohda hetkeksi itä-lännen kortit ja mieti kolmen sangin pelinvientiä pohjoisen
korteista kun itä aloittaa 10-12-säännön
mukaisella patakuutosella. Mikä on oikea
pelinvienti?
Joukkuetoverimme Nick Demirev ei antanut puolustukselle mahdollisuutta, vaan
otti ensimmäisen tikin ässällä. Kun hän
toiseen tikkiin jatkoi pöydästä pienellä
hertalla, länsi näki, että ainoa pietimahdollisuus on ottaa heti ässä ja jatkaa ristirouvalla. Kymmenen tikkiä ja tasabrikka!
Samaisessa joukkuekilpailussa sattui
eteeni viikon varmasti oudoin tarjoustilanne. Vesa avasi itänä edullisissa vyöhykkeissä neljällä padalla, Etelänä istunut
Eddie Wold passasi, kuten myös minä
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korteilla ♠A2 ♥642 ♦75 ♣QJ10864.
Mike Levine tarjosi pohjoisen korteilla
neljä sangia, joka deklaroitiin poisotoksi, yleensä kaksivärikädellä. Wold tarjosi viisi ristiä, ja odotin Levinen jatkavan
viidellä ruudulla kertoen punaiset värinsä.
Mutta yllättävästi viisi ristiä päättikin sarjan! Onneton loppusitoumus päätyi neljään pietiin, kun seitsemän punaista väriä oli samaan aikaan pelattavissa kotiin!
Luulisi, että kysymyksessä oli karmea tarjousväärinkäsitys maailmanluokan parille.
Näin ei kuitenkaan ollut. Koko jako:
JAKO 2 ♠ E/N-S
♥ K942
		
♦ AQJ1032
		
♣ A73
♠ A2		
♠ KQJ108765
♥ 642		 W N E ♥ J7
♦ 75		
♦ 64
S
♣ QJ10864
♣2
		
♠ 943
		
♥ AQ1085
		
♦ K8
		
♣ K95
Kaikki ymmärrettäviä valintoja, myös
Levinen pass viiteen ristiin. Itse kyllä tarjoaisin viisi ruutua kertoen punaiset värit,
mutta tämä johtaa joskus 5-3 ristivaltista
4-3 herttavalttiin. Jako oli meille massiivinen voittobrikka kun Nick tarjosi etelän
korteilla neljään pataan hyvin reippaan
viisi herttaa, jonka jälkeen Hansaa ei pysäytetty alle kuuden hertan tason.
Loppusijoutuksemme Roth Swiss Teams
-joukkuekilpailussa on 22., joka on ilmeisesti riittävän hyvä, kun viikon päätteeksi saamme palkkashekkien lisäksi uuden
kutsun joulukuussa Denveriin, Coloradoon. Siis taas kutsun, josta on mahdoton
kieltäytyä!
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ABC-kisa:Heikki
katoava
ilmiö
Lehtinen

				

Tämän juttuni pääkohteena ovat kerhojen päättäjät ja vähemmän kilpailuihin
osallistuneet pelaajat.
ABC-kisassa parit jaetaan kolmeen ryhmään. C-pareja ovat ne, joilla on yhteensä
korkeintaan 20 mestaripistettä. B-pareilla
on yli 20 mutta korkeintaan 80 mestaripistettä. Loput ovat A-pareja. Parin keskinäisellä mestaripisteitten jakaumalla ei ole
merkitystä: pisteet yhteensä ratkaisevat ja
ne määrätään vuoden vaihteen tilanteen
mukaan. ABC ei ole ehkä täysin onnistunut nimitys nykyään, kun kalenterissa on
myös B-mestaruuskilpailu. Siinä parilla
saa olla korkeintaan 20 mestaripistettä.
Kilpailu pelataan tavallisena mestaripistekilpailuna. Kaikki pelaavat samassa
ryhmässä eikä mitään tasoituksia Rallykisojen tapaan ole. Lopuksi palkitaan
paras C-pari ja paras B-pari ja he saavat
myös voittopisteitä. Yleensä kilpailun järjestäjä päättää, että palkitseminen edellyttää esim. vähintään kolmea paria sarjassa.
Viikonloppuna pelataan noin 40 jakoa,
mutta arki-iltana riittää vähemmän.
Ajatuksena on luonnollisesti se, että vähemmänkin pelanneet uskaltautuvat mukaan. Jostain syystä ABC-kisat ovat lähes
kadonneet kilpailukalenterista. Siksi olen
iloinen, että oma kerhoni Tapiolan Trikki
on säilyttänyt kisan ohjelmassaan monia
vuosia. Kisa on usein pelattu lauantaipäivänä syyskuun jälkipuoliskolla. Tänä
vuonna se on myöhemmin: 14. marraskuuta.
ABC-kisa edellyttää sitä, että alueella on
aika paljon pelaajia: yhden pienen kerhon
pelaajat eivät riitä. Sen sijaan pääkaupunkiseudun kerhot voisivat mielestäni houkutella uusia pelaajia MP-kisoihin.
Kerhojen terävät päät voisivat kaavailla

ABC-kisaa ensi vuoden kalenteriin. Kerhon C-pelaajat voisivat kannustaa kerhon
päättäjiä ABC-kisan järjestämiseen - tosin
sitten on myös muistettava lähteä kisoihin
pelaamaan.
Trikin ABC-kisa on IMP-laskennalla.
Vähemmän pelanneitten kannalta IMPkisojen haitta on kalliit virheet, joitten
paikkaaminen ei onnistu yhdellä eikä
kahdellakaan jaolla. Laskutapa on kuitenkin lähellä sitä, mitä bridge alkujaan on.
Toisaalta pienet piste-erot eivät vaikuta,
vaikka parikilpailussa ne voivat olla hyvin
ratkaisevia.
Muutamat aktiivit kehittivät viime syksyn Tapiolan Trikin ABC-kisaa varten
pelinjälkeisen mukavan istuskelu- ja rupattelutuokion. Kerhokin oli mukana tarvikkeitten hankinnassa ja talkoolaiset väsäsivät pientä purtavaa ja keittivät kahvia.
Nautimme pikkupaloista ja juttelimme
reilun tunnin. Järjestely oli oikein mukava
ja sopi hyvin lauantain alkuiltaan. Nostan
hattua järjestäjille. Itse osallistuin vain
pelaamiseen ja nautiskelupuoleen. Tällä
panostuksella tarjoilu sisältyi normaaliin
kilpailumaksuun.
Viime syksyn kisan tuloksia katsellessani olen sitä mieltä, että ABC toimi hyvin.
Pareja oli 17, neljä B-paria ja viisi C-paria.
Oli mukava yllätys, että B-pari voitti koko
kisan. Myös kolmantena oli B-pari. Tulosluettelon paras C-pari oli kahdeksas, joka
on erittäin hyvä tulos MP-kisassa. Kisan
tulokset ovat edelleen liiton sivuilla. Otsikon ”Kilpailut” alta valitaan ”kaikki kilpailut” ja sieltä selataan taaksepäin viime
vuoden syyskuun 20. päivään. Tulosten
yhteydessä on myös kolme kuvaa kisasta
ja ”jälki-istunnosta”.
Tavataan ABC-kisassa!
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Rallykisan
tunnelmia
Outi Säkäjärvi

				

Kesän alku 2015 oli ollut oikukas, mutta
vuoden neljännen Rallykisa -päivän aamuna 8.8. aurinko helotti kirkkaalta taivaalta.
Ilma ei kuitenkaan ollut esteenä, kun innokkaat bridgen harrastajat kokoontuivat
Salon lukion yhdistettyyn aula- ja ruokalatilaan. Minusta on mukavaa saapua
isoonkin tapahtumaan, kun paikalla on ystävällisiä ja tuttuja ihmisiä, joiden kanssa
voi vaihtaa muutaman rentouttavan sanan.
Nyt tapasin ensimmäisenä Honkakosken
Varpun, oman bridgeopeni. Varpu oli ystävällisesti huolehtinut paikalle tarvittavat
lisämatet ja tarjouslaatikot Someron pelitiloista. Olin siitä tällä kertaa erityisen
kiitollinen.
Kaikki oli valmista hyvissä ajoin. Pöydät olivat numeroidut Kulo-Bridgen jäsenten valmistamilla tutuilla keltaisilla
palikoilla, jokainen löysi paikkansa vaivattomasti.
Eikan ja Jannen baarista sai erittäin kohtuullisella hinnalla ostaa kahvia ja sämpylöitä, jos halusi vielä virkistäytyä ennen
pelien alkamista.
Riitta-Liisa Mäkelä toivotti kaikki ystävällisesti tervetulleiksi tähän kansainväliseen tapahtumaan. Pelaajiahan oli suomalaisten lisäksi myös Virosta ja Latviasta.
Pelinjohtajana toimiva Kati Sandström
kertoi käytännön ohjeita sekä suomeksi
että englanniksi, mikä oli omiaan lisäämään kansainvälistä tunnelmaa.
Pienimuotoisia kohtaamisia oli paljon,
koska ilmoittautuneita pareja oli 52. Onneksi ensimmäiseen peliin saimme tutut
vastustajat. Iloni tosin tulkittiin hauskasti
väärin. Aare naurahti ja sanoi, että täältähän niitä pisteitä teille ropisee. Se jos
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mikä rentoutti, nauratti ja lisäsi peli-iloa.
Harrastuksenhan periaatteessa pitäisi tuottaa mielihyvää ja virkistää. Kilpailutilanne kuitenkin jäykistää ajattelua ja vaikka
voitto olisi kuinka utopiaa niin pärjääminen kuitenkin on toivottavaa. Keskittyminen oli kaikilla ihailtavaa. Jokainen
jako oli tärkeä. Oman paineensa toi kello.
Peli piti viedä määrätyssä ajassa läpi, ettei koko aikataulu romutu. Jos käyttäisin
liikaa aikaa omassa pelissäni, niin sehän
olisi poissa vastustajani mahdollisesta toisesta pelinviennistä ja päinvastoin. Möhlimiset olivat kamalia, varsinkin kun pelinjohtajaa huudettiin paikalle.
Poliisin huutaminenkin olisi tuntunut
armollisemmalta. Itse jouduin myös juoksemaan Katin perässä, kun merkitsin mateen yhden tuloksen kohdalle liian vähän
pietejä ja toinen vastustajista vahvisti sen,
mutta toinen oli tarkkana ja vaati oikaisua. He olivatkin pelin lopullisia voittajia.
Latvialaisia, joiden venäjän kieli kuulosti
niin kiehtovalta, ettei omasta pelistä tullut
juuri mitään.
Kun ventovieraat ihmiset istuvat samaan
pöytään, se tuntui usein vaivaannuttavalta, varsinkin jos jakoja ei vielä ollut tuotu
pöytään. Parasta oli silloin yrittää tutustua. Joidenkin pelaajien kanssa oli helppoa aloittaa keskustelu. Mukavasta jutustelusta voi saada hyviä vinkkejä omaan
peliinsä, kuten minä sain uuden ajatuksen
Olavi” Kippari” Kivipensaalta. Näytöissä
kannattaa ajatella, että jos avaan näin niin
miten etenen, ettei partneri joudu pakkorakoon, jolloin päätyisimme väärään peliin.
Tämähän on kuin elämässä; ajattele mitä
teet, jotta ovet pysyisivät avoimina myös
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seuraavalle kerralle.
Tutustuin myös jyväskyläläiseen Tero
Koivuun. Hän oli tullut pelaamaan Aarne-poikansa kanssa. Kun kyselin onko
Jyväskylässä saatu nuoria bridgen pariin,
niin Aarne totesi tämän olevan vaikeaa.
Muutama innostunut opettaja oli koulussa
opettanut nuoria pelaamaan ja jotkut olivat saaneet siitä kipinän ja jatkaneet. Nuorien pelaajien löytämiseksi tarvittaisiinkin
uusia ideoita. Meidänkin nuorin pelaaja
Hermanni oli nyt prikkapoikana. Ehkä hänen olisikin pitänyt saada kilpailusta uutta
kokemusta.
Koska tiesin, että virolainen ministeri
Sven Sester oli paikalla, mutta missään
ei näkynyt mustapukuisia kookkaita ”gorilla” -miehiä korvanappineen, niin kyselinkin Arvo Priimäeltä, missä se ministeri
täällä istuu? Arvo nyökäytti päätään pöytää kohti, jossa ystävällisen näköinen mies
keskittyi pelinvientiin. Ei mitään erikoista.
Arvo totesi, että ministerikin on vain ihminen. Niinpä. Mielessäni kuitenkin pohdiskelin, onko asemalla mitään merkitystä.

Pelaavatko vastustajat ihan tosissaan. No,
vilkaisu tulosluetteloon kertoo, että näytelmän ”Kyllä herra ministeri” hokema ei
ainakaan bridgessä pidä paikkaansa.
Tulokset:
Tasoitettu:
Janis Ozols - Alvils Bezinskis
Joakim Fabritius - Timo Halttunen
Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson
Tasoittamaton:
Janis Ozols - Alvils Bezinskis
Joakim Fabritius - Timo Halttunen
Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
Vaikka päivä oli pitkä, niin tapahtuma oli
onnistunut. Oman sijoituksen hetkellinen
hurmio (5. sija) vaihtui tavalliseen, vaatimattomaan menestykseen. Kun tiedossa
oli illalla hyvää ruokaa ja juomaa, niin se
kyllä kohotti mieltä.
Nopea vaatteiden vaihto ja sitten siirryttiin seuraavaan seikkailuun Salon työväentalolle ja Salon bridgekerhon 60-vuotisjuhliin.

Ranan Rimon, Sven Sester, Jarmo Laakso ja Aarne Rummel
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				

Kaikki vaarattomassa partnerisi avaa yhdellä ristillä ja tarjoat yhden hertan korteilla: ♠AQ63 ♥AQJ108 ♦76 ♣108. Partneri jatkaa yhdellä sangilla ja tarjoat kaksi
pataa, vastaajan reversen, luvaten avauskäden voiman ja 5-4 jakautuman. Tiedät,
ettei partnerillasi ole neljän kortin pataa,
mutta patatarjouksella pääset kertomaan
viiden kortin herttavärisi. Tarjoamalla
kaksi pataa voit joskus löytää hyvän herttatäyspelin 5-2 valtilla, jos partnerilla on
esim: ♠Kxx ♥Kx ♦xxx ♣AKxxx. Partnerisi tarjoaa kahteen pataan kolme herttaa,
jonka korotat neljään.
N/♠ K82
		
♥ K92
		
♦ K82
		
♣ A743
			
			 W N E
			
S
			
		
♠ AQ63
		
♥ AQJ108
		
♦ 76
		
♣ 108
Länsi

		
pass
pass
pass

Pohjoinen

1♣
1NT
3♥
pass

Itä

pass
pass
pass
pass

Etelä

1♥
2♠
4♥

Länsi aloittaa ruuturouvalla. Mitkä ovat
ensivaikutelmasi?
Vaikka ruutukuningas näyttää lähdön perusteella menettäneen arvonsa, on sinulla
kuitenkin hyvät kotipelimahdollisuudet.
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Jos länsi on edes yhtään luotettavan pelaajan maineessa, voit olla varma, että ruutuässä on idän kädessä. Niinpä paras mahdollisuus saada tikki kuninkaalla on pelata
kaksi kertaa pöydästä pieni ja toivoa, että
idällä on ässä toisena värissä. Tämä toive ei kuitenkaan toteudu, kun länsi jatkaa
ruutua ja itä peittää kuninkaan ässällä kolmannella kierroksella. Päätät varastaa tämän tikin, mutta mitä jatkat seuraavaksi?
Huono pelinvienti olisi ottaa valtit pois
(lännellä kaksi ja idällä kolme) ja testata
tämän jälkeen puolustuksen patajakautuma. Jos väri on jakautunut heillä 4-2, et
koskaan pääse eroon käden patamenevästäsi ja menetät ristitikin lisäksi vielä yhden
padan. Onko jaossa kiristyspotentiaalia?
Ehkä toinen puolustaja joutuu yksin pitämään kiinni sekä pata- että ristipituudesta.
Voiko kiristys onnistua? Ja miten pelinviennin pitäisi tällöin edetä?
Jos pelasit kolme valttikierrosta, voit
sanoa hyvästit kiristysmahdollisuuksille.
Jotta kiristys voisi toimia, pitää samalla
puolustajalla olla neljän kortin ristin lisäksi neljä korttia pataa. Molemmat tunnustivat kolmeen ensimmäiseen ruutukierrokseen. Joudut siis toivomaan, että toisella
puolustajalla on jakautuma 4-2-3-4. Tämä
puolustaja voi kuitenkin vapaasti sakata
ristiä kolmanteen valttikierrokseen. Seuraavaksi haluaisit varastaa yhden ristikierroksen kasvattaen näin pöydän neljännen
ristin vahvaksi. Yhteyksien vuoksi joudut
antamaan puolustukselle ristitikin ennen
ässän ottamista, mutta joudut valitettavasti varastamaan seuraavan ruutukäännön
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viimeisellä valtillasi. Mikä on siis oikea
pelinvienti, jos haluat kiristyksen onnistuvan?
Ota vain kaksi valttikierrosta ja sitten anna puolustukselle yksi ristitikki.
Puolustus ei voi kääntää ruutua, koska
varastaisit pöydän lyhyeen valttiin. He
jatkavatkin pataa, voitat tikin käteesi, pelaat ristiä ässälle, varastat ristin ja poistat
puolustuksen viimeisen valtin seuraavassa
lopputilanteessa:
		
♠ K8
		
♥K
		
♦		
♣7
			
			 N
			 W E
S
			
		
♠ A63
		
♥A
		
♦		
♣-

tikkiä. Jos taas toisella puolustajalla on
neljän kortin padan lisäksi viimeinen valtti, voit rauhassa varastaa patameneväsi
pöydän kolmanella valtilla. Hyvä pelinvienti, mutta ei riittävän hyvä, kun koko
jako on:
N/E-W ♠ K82
		
♥ K92
		
♦ K82
		
♣ A743
♠ 10954		
♠ J7
♥ 75		 W N E ♥ 643
♦ QJ103		
♦ A954
S
♣ Q96		
♣ KJ52
		
♠ AQ63
		
♥ AQJ108
		
♦ 76
		
♣ 108
Itä varastaa kolmannen patakierroksen
ja puolustus saa myöhemmin pietitikin
rististä. Mikä on kotipeliin johtava linja?

Jos idällä tai lännellä on kolmen patakortin lisäksi puolustuksen viimeinen ristikortti, ei hänellä ole mitään sakattavaa
tähän tikkiin.
Jos pata on 4-2 vinossa, ei sinun kuitenkaan ole pakko luottaa, että toisella puolustajista on 4-2-3-4 jakatuma ja toisella
2-3-5-3. Mikä on paljon yksinkertaisempi
pelilinja, joka voisi johtaa kotipeliin, vaikka toisella puolustajalla on neljä korttia
pataa?
Jos toisella puolustajalla on neljän kortin
padan lisäksi myös kolme korttia valttia.
Otatkin vain kaksi valttikierrosta ja sitten
pelaat kolme korkeaa patakierrosta. Jos
pataväri on jakautunut tasan 3-3, poistat
viimeisenkin valtin ja levität kymmenen

Dummy reversal on ratkaisu pelinviejän
ongelmiin. Varastat siis kolmannen ruutukierroksen ja annat seuraavaksi puolustukselle yhden ristitikin. On yhdentekevää, mitä puolustus kääntää seuraavaksi.
Oletetaan esimerkiksi pataa, voitat käteesi, pelaat ristiä ässälle ja varastat ristin.
Menet pöytään patakuninkaalla ja varastat
pöydän viimeisen ristin. Pelaat herttaässän, otat herttarouvan yli kuninkaalla ja
poistat puolustuksen viimeisen valtin yhdeksiköllä. Sen sijaan, että olisit varastanut pöytään yhden padan, varastatkin käteen kolme alavärikorttia.
Puolustus ei tietenkään ollut paras mahdollinen. Kahden ruutukierroksen jälkeen
heidän pitää kääntää mitä muuta väriä tahansa kuin ruutua ja tämän jälkeen pelinviejällä ei ole yhteyksiä toteuttaa Dummy
reversal -pelilinjaa.
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Siirry seuraavaksi lännen kortteihin ja
puolustustehtävän eteen.
S/N-S
♠ J863
		
♥ AQ		
		
♦ Q8642
		
♣ A7
♠ AQ		
♥ J1092		 N
♦ KJ109		 W E
S
♣ 983		
Länsi

Pohjoinen

Itä

				
pass
2♣
pass
pass
4♠
pass
pass

Etelä

1NT
2♠
pass

Etelä on luvannut 15-17 ap tasaisen käden
sekä neljä tai viisi korttia pataa. Pohjoinen
kertoi harkitsevansa kolmen hertan tarjousta toisella vuorollaan, osoittaen patatuen
ja slammikiinnostuksen. Kun siirtotarjoukset ovat käytössä, tarjous ei voi osoittaa
herttaväriä. Pohjoisen arvopistevoima on
kuitenkin sijoittunut liikaa lyhyisiin väreihin, minkä vuoksi hän päättää tyytyä täyspeliin. Mutta esim. kädellä ♠AQJ8 ♥63
♦AQ864 ♣72 slammi-inviitti olisi paikallaan. Jos etelällä olisi esim. ♠Kxxx ♥Axx
♦KJx ♣Axx, on kaksitoista tikkiä helppo
tehtävä. Ja esim. kortteja ♠ Kxxx ♥ Ax
♦ Kxxx ♣ AKx vastaan isoslammikin on
hyvä sitoumus.
Neljää pataa vastaan aloitat herttasotamiehellä, ässä, nelonen ja kolmonen.
Toiseen tikkiin pöydästä pelataan patasotamies, viitonen ja kymppi. On aika tehdä
puolustussuunnitelma!
Aloitetaan laskemalla partnerin mahdolliset arvopisteet. Näet kädessäsi ja pöydässä yhteensä 24 arvopistettä, joten jos
pelinviejällä on vain 15, niin partnerin kä-
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teen mahtuu yksi sotamies. Puolustustikkien laskeminen on helppo tehtävä. Olet
saamassa kaksi valttitikkiä sekä yhden
ruudun. Jos pelinviejällä sattuisi olemaan
neljä korttia ruutua, saat varmuudella kaksi ruututikkiä. Pelinviejä saa sakattua yhden ruudun pöydästä kätensä kolmannelle
hertalle tai ristille, mutta hänelle jää väkisin kaksi menevää väriin. Mutta entäpä jos
pelinviejällä ei ole neljää korttia ruutua.
Mikä on tällöin ainoa pietimahdollisuus?
Jos etelällä on kolmen kortin ruutu,
niin idällä on vain singelton ja voimme
järjestää varkauden hänen käteensä. Jos
partnerilla on vain kaksi korttia pataa,
niin ruutukääntö tulee puolustuksen kannalta liian myöhään. Pitkääkin siis toivoa,
että pelinviejällä on neljä korttia pataa ja
kolme korttia ruutua, jolloin partnerilla
on singeltonruudun lisäksi kolme valttia.
Otat siis toisen tikin valttirouvalla ja käännät kolmanteen tikkiin ruutua. Onko merkitystä, minkä ruudun?
Mitä tapahtuu, jos käännät jonkin kolmesta pienemmästä ruudustasi? Pelinviejä voittaa tikin pöydän rouvalla ja jatkaa
valttia. Saat pataässällä tikin ja voit antaa
partnerillesi varkauden, mutta sitoumus
menee kotiin, kun koko jako on:
S/N-S
♠ J863
		
♥ AQ		
		
♦ Q8642
		
♣ A7
♠ AQ		
♠ 754
♥ J1092		 N
♥ 8654
W
E
♦ KJ109		 S
♦5
♣ 983		
♣ J10654
		
♠ K1092
		
♥ K73
		
♦ A73
		
♣ KQ2
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Itä varastaa ruutukäännön viimeisellä
valtillaan, mutta pelinviejä pelaa kädestään pienen ruudun etkä saa kuninkaallasi
tikkiä. Mutta kokeillaanpa ruutukuningaskääntöä kolmanteen tikkiin! Pelinviejä
voittaa ässällä tikin sekä jatkaa valttia.
Otat ässällä tikin ja jatkat ruutusotamiehellä eikä ole merkitystä, mitä pelinviejä
tekee. Jos hän pelaa rouvan, itä varastaa
ja länsi saa myöhemmin yhden ruututikin.
Jos taas saat pitää ruutusotamiehelläsi tikin, päätyy sitoumus nopeammin pietiin
kun itä varastaa seuraavan ruutukäännön.
Jos keksit ruutukuningaskäännön kolmanteen, partnerisi voi onnitella sinua
loistavasta puolustuksesta. Lepääjä ei voi
kuitenkaan kehua partneriaan. Mitä pelinviejän piti tehdä toisin?
Saatuaan tikin ruutuässällä hänen pitää
ensin eliminoida hertta- ja ristivärit. Kun
hän vasta tämän jälkeen pelaa valttia, länsi voi antaa patnerilleen varkauden, mutta
seuraava kääntö tulee kaskoisrenonssiin
ja pelinviejä pääsee eroon ruutumenevästään. Meneekö siis neljä pataa kotiin kaikkia puolustuksia vastaan?
Ei. Jos keksit ruutukuningaslähdön, länsi
pääsee padalla ulos korteistaan ruutuvarkauden jälkeen!
Palataan vielä tilanteeseen, jossa lähdit herttasotamiehellä ja pelinviejä jatkoi
pataa rouvallesi toiseen tikkiin. Jos kysymyksessä olisi parikilpailu, kääntäisitkö
kolmanteen tikkiin ruutukuninkaan?
Nyt tämä näyttävä kääntö olisi turhan
vaarallinen. Jos pelinviejällä olisi ruudussa ässädubbelton, saisi hän yhden ylitikin
ja sinä lähes jakamattoman nollan. Parikilpailussa sinun pitäisi ottaa tikki myös pataässällä, kääntää herttaa tai ristiä ja odottaa sen jälkeen tikkiä ruutukuninkaalla.

lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠ A K 10  
♥754
♦Q
♣KQJ765
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ -  
♥A76
♦AQ765
♣Q9765
		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.			
		
♠ K 10 8
♥ Q 10
♦ K J 10 7 6 5
♣ K 10
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠ A 10 8 6 4 2
♥Q842
♦AQ
♣Q
			
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠K5
♥AJ74
♦ 10 9 2
♣9654
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠52
♥ K 10 9 8
♦A
♣ A 10 8 5 3 2
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Nalle Puhs
laghörna
M.A.Illness

				

Om du anser att du lidit oförrätt skall du
tillkalla tävlingsledaren. Skulle det vara så
att du tycker att hans domslut är fel kan
du lämna in protest mot en avgift, vars
storlek är densamma som din tävlingsavgift. Protesten behandlas av en på förhand
tillsatt jury. Om du inte är tillfreds med
juryns beslut kan du vända dig till förbundets lagutskott. Är du missnöjd också med
lagutskottets beslut kan du försöka med
förbundets styrelse. Om också styrelsens
beslut är otillfredsställande kan du söka
sympati hos Mick Jagger. Denna Rolling
Stonare sjöng redan på 60-talet: I Can’t
Get No – Satisfaction.
Ovanstående visdom stod att läsa i Hbl:s
bridgespalt i november 1994.
Laghörnan handlar i dag om hur spelare
och tävlingsledare skall agera när det skett
en onödigt lång fundering innan ett bud
avgetts. Jag har råkat ut för detta en gång
per decennium under Hangö bridgevecka.
Varje gång har tävlingsledaren tillkallats
och varje gång har domslutet och processen varit olika.
Det här decenniets scen var tredje ronden från slutet i årets Grand Slam:
Bricka 43 ♠ 2
S/♥ KQ		
		
♦ KQJ876
		
♣ AK104
♠ 74		
♠ AQJ98653
♥ AJ986		 W N E ♥ 543
♦ 3		
♦ 94
S
♣ Q9876		
♣		
♠ K10
		
♥ 1072
		
♦ A1052
		
♣ J532
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Budgivningen inleddes så här:
Väst

Nord

Öst

Syd

				
pass
2♦*
pass
4♠			
Västs öppningsbud hade alerterats och
redovisats som en 2-färgs hand med minst
5-5 i icke kända färger och under öppningshand. Efter Östs 4 spader tog sig
Syd en ordentlig funderare, varefter han
dubblade. Väst passade och Nord bjöd 5
ruter. Väst tillkallade tävlingsledaren och
redogjorde för händelseförloppet. Tävlingsledaren satte sig vid bordet och bad
spelarna fortsätta spelet. Ingen hade någonting att tillägga och 5 ruter spelades i
sakta mak hem när försvaret inte hittade
klöverstölden. Tävlingsledaren frågade
om Öst-Väst hade något ytterligare att
påstå, vilket de hade. TD frågade några
spelare vad dessa skulle ha gjort som N-S
och   meddelade sedan att han med fullt
stöd från dessa spelare ansåg att Nords
bud 5 ruter var okej. När Väst undrade om
de tillfrågade blivit uppmärksamgjorda på
att Syds dubbling kommit efter ett mycket
långt övervägande fick han ett negativt
svar. Enär Syds fundering var det väsentliga i Västs uttalade missnöje lämnade
han in protest. Tävlingsledaren tog emot
protesten och krävde 25€. Väst hade bara
2€, men lånade en tia här och resten där
och betalade.
Juryn bestod av tre erfarna rättskipare.
Efter ett icke helt kort sammanträde beslöt
man att låta resultatet 5 hemspelade ruter
stå kvar. Då protesten icke ansågs vara
osaklig eller obefogad ristornerades dock
protestavgiften.
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Det här var ett exempel på hur en dylik
process bör gå till. Det var så gott som
ofrånkomligt att ärendet gick till juryn.
Skulle TD ha dömt att brickans resultat
var 4SX/Öst hade troligen Nord-Syd satt
in protest. Såsom händelseförloppet var
blev det ingen fiendskap, domarna dömde
och ingen behövde kontakta Mick Jagger.
Sedan över till lagbridge och följande
prövosten:
N/N-S
♠ AJ3		
♥ AJ4		 N
W
♦ A83		 S
♣ A953		

E

♠ K104
♥ 753		
♦ 62
♣ QJ642

♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣
9 drymartini soåmex
Bridgekerho oli suljettu koko heinäkuun
ajan ja kilpailunjohtaja Rauha Salmiwalli saattoi antautua muille harrastuksille.
Eräänä iltana hän asettui tolppien väliin
piirisarjan jalkapallo-ottelussa. Ratkaisuhetkillä, juuri ennen loppuvihellystä pelin
ollessa tasan vastustajat ampaisivat huippuvaaralliseen vastahyökkäykseen joka
päättyi tuliseen laukaukseen lähietäisyydeltä. Rauha heitti vaistomaisesti ylös vasemman kätensä ja venytti painavan kudin
riman kautta kulmuriksi. Tämä oli kuitenkin liikaa ranteelle ja Rauha toimitettiin
pillit vinkuen poliklinikalle jossa ranne
kipsattiin ja käsi pantiin pakettiin. Seuraavana päivänä eräs tuttava soitti Rauhalle
ja sai kuulla koko dramaattisen tarinan.
”Olipas hurja juttu. Onneksi se oli vasen
käsi. Mutta huh-huh. Ranteessa on kahdeksan pientä luuta” tuttava kommentoi.
”Montako sitten on oikeassa kädessä?”
Rauha kysyi ivallisesti.
”En tiedä, minulla on vain toisen käden
tietoa!” kuului vastaus.

Förr i världen skulle Väst ha öppnat med
1NT, vilket också blivit slutbud. De flesta
har i dag en 15-17sangöppning och Väst
var alltså för stark för 1NT och öppnade
med 1 klöver, som kunde betyda lite av
varje. Enligt parets system svarade Öst
nu 1NT, Väst inviterade med 2NT och
eftersom det var lagtävling och man var
i röd zon höjde Öst till utgång. Mot 3NT
startade Syd med spaderfemman och ni
får överta spelföringen.
Är det partävling drar Öst en lättnadens
suck över att han slapp utspel i röd färg,
släpper fram utspelet till egen hand och
lägger klöverdam på bordet. Har Syd kung
andra eller Nord tian singel blir det snabbt
ett övertrick och en score över medel.
I lagtävling är detta spelsätt helt förkastligt. Det inser Öst när Nord sätter i spaderdam och Syd i följande stick inte kan
bekänna på klöverdam. I stället för ett
övertrick blir det en iskall straff. Hela sitsen är denna:
N/N-S
♠ AJ3
		
♥ AJ4		
		
♦ A83
		
♣ A953
♠ 97652		
♠ Q8
♥ K962		 N
♥ Q108
W
E
♦ KJ104		 S
♦ Q975
♣ -		
♣ K1087
		
♠ K104
		
♥ 753
		
♦ 62
		
♣ QJ642
Rätt spelsätt är att sätta i bordets spaderknekt i första sticket. Nu gör det ingenting att Nord kommer med spaderdam.
Öst vinner med kungen, går in på bordets
spaderäss och drar en liten klöver mot
handen. Med det spelsättet får korten sitta
hur som helst, kontraktet är alltid hemma
och lagkamraterna nöjda.
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Hesarin
palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 1986
MM-PARITURNAUS OVELLA
Vajaan kuukauden päästä, syyskuun
toisella viikolla alkaa Miami Beachissä
Yhdysvalloissa MM-pariturnaus, johon
osallistuu myös pieni, mutta iskukykyinen
suomalaisryhmä. Kaksiviikkoisen turnauksen aikana kilpaillaan parimestaruuksista avoimessa, naisten ja mixedsarjassa.
Ohjelmaan kuuluu myös Rosenblum cup,
jossa on yhdistetty tavallinen cup-kilpa
”vihreään hissiin”.
Nuorekkaassa suomalaisjoukkueessa pelaavat Osmo Kiema - Kauko Koistinen,
Susanne Bäckström - Jari Ristolainen sekä
jo vanhempaan pelaajapolveen kuuluvat
Rainer Scholin - Paul Vogt. Avoimeen parikilpailun ja Rosenblum cupin lisäksi Jari
ja Sue osallistuvat myös mixedkilpailuun.
Suomalaiset eivät ole aikaisemmin MMturnauksissa menestyneet, mutta nyt ei
loppukilpailupaikka olisi mikään yllätys.
Meikäläisten otteet ovat ulkomaisissakin
kilpailuissa viime vuosina selvästi parantuneet. Useiden pienempien turnausten
voittojen Jussi Turunen ja Harry Wikholm
selvisivät vuosi sitten Eurooppa Cupin
finaalissa 11. sijalle, mitä on pidettävä
parhaana suomalaisaavutuksena parikilpailussa kautta aikojen.
Ilahduttavaa bridgemme tulevaisuuden
kannalta on se, että pitkälle ja kallille matkalle - liitto maksaa ainoastaan pelaajien
kilpailumaksut - uskaltautuu pelaajaryhmä, joista kolme pelasi kuukauden päivät
sitten juniorimaajoukkueessamme, jonka
kantaviin voimiin Koistisen Kaukokin
kuului vielä vuosi sitten. Vaikka nuoren
joukkueen menestys ei aivan toivotunlainen olisikaan, matkan anti on kuitenkin
kuin raha pankissa, kasvamassa korkoa
tulevien kilpailujen varalle
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Hanko Cup 1986, 136 paria
Kari Koivula on pelipöydässä varsin arvaamaton herra, mikä tekee elämän vaikeatakin vaikeammaksi vastustajille ja
miksei joskus partnerillekin. Voittaessaan
Hangon pääparikilpailun Matti Hanskin
kanssa Karin bravuureihin kuuluivat yllätykselliset tarjoukset, joilla pari keräsi
kosolti pisteitä. Cupin viimeisellä kierroksella Matti ja Kari saivat seuraavat kortit.
N/N-S
♠ KQ9
		
♥ AJ10		
		
♦7
		
♣ AQJ1053
♠ A86		
♠ J43
N
♥ 5		
♥ K8632
W
E
♦ Q98543
♦ K10
S
♣ 976		
♣ K42
		
♠ 10752
		
♥ Q974
		
♦ AJ62
		
♣8
Länsi
		
3♦

Pohjoinen Itä
1♣
pass
?		

Etelä
1♥

Vaikka Kari ja Matti ovat edullisissa vyöhykkeissä kuuluu kolme ruutua kovemman lajin tarjouksiin. Nyt se osui täysin
nappiin, eikä Pohjoisella ollut enää mitään
hyvää jatkotarjousta. Responsiivinen olisi
nähtävästi paras, mutta sellaista ei Pohjoinen-Etelä liene pelannut, kun Pohjoinen
täräytti neljä herttaa. Sen Hanskin Matti
kahdensi ja kaikki olivat tyytyväisiä.
Peliin tuli vähitellen kaksi pietiä, jonka
tuloksen jälkeen Pohjoinen - Etelä -pari
oli jakoon vähemmmän tyytyväinen. Pohjoisen tarjouspaikka on kuitenkin vaikea,
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ja moni muukin olisi ratkaissut sen samalla tavalla.
Moni panee nyt tietenkin nimen mieleen;
Koivula on heikoilla asialla, mutta katsotaanpa seuraava jako.
W/ALL ♠ Q83
		
♥ 73		
		
♦ Q9876
		
♣ Q52
♠ K		
♠ A652
♥ AK108654 W N E ♥ ♦ 1053		
♦ J42
S
♣ 97		
♣ AKJ1084
		
♠ J10974
		
♥ QJ92
		
♦ AK
		
♣ 63
Länsi
2♥

Pohjoinen Itä
pass
pass

Etelä
?

Veikkaanpa, että ainakin 90 prosenttia pelaajista avaisi Karin kädellä kolme
herttaa, mutta nyt ”Koivulainen” tyytyi
rauhalliseen kahden hertan avaukseen.
Huolimatta avauskädestään, Matilla ei
ollut siihen mitään lisättävää, sillä herttarenonssi ei ainakaan nosta käden pelivoimaa.
Etelä istui hankalassa paikassa Hanski - Koivula tiedetäään varsin kovaa tarjoavaksi pariksi, ja tarjousarjan valossa
partnerilla näytti olevan jonkin verran
kortteja. Niinpä Etelä rohkaisi mielensä ja
tarjosi kaksi pataa. Siitä ei kuitenkaan hyvää seurannut, sillä Matti Hanski kahdensi
ja savun hälvettyä pöytäkirjaan merkittiin
kaksi pietiä.
Itä - Länsi -parilla on jaossa täyspeli,
kolme sangia, mutta sitä ei monikaan tarjonnut sen jälkeen, kun Länsi oli avannut
kolmella hertalla. Kolme herttaa menee
tasan kotiin, sillä Länsi pääsee sakaamaan
yhden ruutumenevistään pataässälle.

IDÄN KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠Q83
♥932
♦ A K 10 7 6 4
♣A
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AKQJ7654
♥KQ65
♦K
♣		
3. JAKAJA ETELÄ, E-W VAARASSA,
IMP.
♠Q4
♥J6
♦A8
♣AJ97654
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP			
♠5
♥ 10
♦ K J 10 9 6 5
♣AKJ85
			
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AQ872
♥ K  
♦A76
♣AKQ2
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠AQ863
♥J64
♦875
♣KQ
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SopimuksiaJuhasopimattomille
II
Hämäläinen
Astro cue
Esitän anteeksipyyntöni sekä myöhästyneet kiitokseni pitkäaikaiselle partnerilleni Johan Herrgårdille. Hän nimittäin keksi
edellisessä numerossa kuvatun ”4k-pataMichaelsin”. Ei ehkä keksinyt ensimmäisenä, mutta keksi kuitenkin ja sai minutkin innostumaan asiasta. Ja vaikuttaa
ilmeiseltä, ettei innostus ole hiipumassa
kummankaan suunnalla.
Hyvä ja parempi tuki välitarjoukseen:
hyppy uudessa värissä
Jakaja avaa yksi väriä, partneri tarjoaa
väliin yhden yläväriä, vastaaja passaa ja
haluat neljäntenä kertoa inviittivoimaisesta tai vahvemmasta tukikädestä. Käytettävissäsi on yleensä cuetarjous, eli alin
tarjous vastustajan värissä (hyppäävänä
splinter), koska hyppykorotusta käytetään
ehkäisynä. Myös tuplahyppyä täyspeliin
pelataan viisaimmin ehkäisyluonteisena,
mutta voimaltaan ehkä melko epämääräisenä, koska ehkäisyn kohteena voi olla
vastustajan fitin löytyminen joko täyspeli- tai uhraustarkoituksessa. Cuetarjouksen skaala on silti laaja ja jos nykymallin
mukaisesti välitarjouskin on laaja-alainen
(amerikkalaisten kilpailuselostusten perusteella jopa 6-17 ap), ollaan melko karkeiden työkalujen varassa. Sopii kysyä
esimerkiksi, mikä on tällaiseen välitarjoukseen vastatessa inviittivoiman skaala,
samatko 6-17 ap kuin välitarjouksellakin?
Männätalvena jotakin systeemipäivitystä tehdessäni totesin taas, että taannoinen
suosikkikonventioni, hyppy uudessa värissä vastauksena välitarjoukseen, fit jump
tai mixed raise, oli sammaloitunut, ei tullut tarpeeseen ihan joka vuosi. Olisikohan
hyvälle tarjoukselle jotakin hyötykäyttöä?
Jospa uuden värin hyppyjä käytettäisiin
hyville tai sitäkin paremmille tukikäsille
vastattaessa välitarjoukseen? Muutaman
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viikon hartaan kehittelyn tulos oli seuraava. Oletetaan, että jakaja VPV avaa
1♦, partneri tarjoaa 1♠ (7-15 ap) ja OPV
passaa. Nyt cue 2♦ voisi näyttää: a) 3k
patatuen ja 12+p, b) sangikiinnostusta ja
10+ap ilman kunnon hollia, c) 4k hertan ja
10+ap tai d) omavärikäden ja 16+ap (jos
pelaa uutta väriä vaatimattomana). Hyppy
uudessa värissä näyttäisi 4+k patatuen ja
12+p.
Lasketaan tukipisteet: tp = ap+jp, jossa
jp = valttituen pituus miinus lyhimmän
värin pituus ja määritellään: 2♠ = 3-4kS,
7-11 tp, 2♦ = 3k ♠, 12+tp [tai b, c, d yllä],  
3♣ = 4k ♠, 16-17 tai 20+ tp (välitarjoajan
u.v. = inv/cue ja 3♠ = signoff 16-17tp:n
kädelle), 3♦ = 4k ♠, 14-15 tai 18-19 tp,
3♥ = 4k ♠, 12-13 tp. Hyppykorotus 3♠ on
ehkäisy ja 2♣, 2♥ ja 2NT luonnollisia.
Cueen 2♦ välitarjoaja näyttää 2♠:lla minimin, 7-10 ap, jolloin partneri passaa 1213 tp:llä tai tarkentaa vahvemman käden
voiman steppimenetelmällä: 3♦ = 16+tp
(siihen 3♥ = inv), 3♠ = 14-15 tp. 2NT on
yllä mainittu vaihtoehto b, mutta nyt 1517 ap; 3♣ ja 3♥ kertovat vahvan omavärikäden (4k hertta jäi välitarjoajan huoleksi,
paitsi jos hän on heikko ja partnerinsa tosi
vahva, jolloin tämä voi tiristää tarjoamatonta väriä uudella cuella).
Jos vastaaja korottaa, eli sarja alkaa (1♦)
- 1♠ - (2♦) - ?, neljäs käsi voi 3k tuella
aloittaa kahdennuksella ja jatkaa kolmen
tason tukitarjouksella yllä kuvattuun tapaan. Voimalla 12-14 tp kahdentanut neljäs käsi passaa välitarjoajan 2♠:aan, jonka
näyttää nyt 7-9ap. Vahvemmalla välitarjoaja tekee 2♥ (14-15 ap), 3♣ (12-13 ap) tai
3♦ (10-11 ap) ja 4. käsi pääsee kertomaan
sitoumuksen tai voimansa tarpeen mukaan.
Vastaajan korotuksen (2♦) jälkeenkin
2♥, 2NT ja 3♣ ovat luonnollisia, cue 3♦
= 4k ♠-tuki, 16-17 tai 20+ tp, 3♥ = 4+k
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♠-tuki, 14-15 tai 18-19 tp ja hyppykorotus (poikkeuksellisesti, kun ehkäisyn tarve
on nyt vähentynyt) näyttäisi 4+k ♠-tuen ja
12-13 tp. Skaalaa voi toki yksinkertaistaa,
määrittelemällä esimerkiksi: 3♦ = 18+tp,
3♥ = 15-17 tp ja 3♠ = 12-14 tp.
Jos avausväri ja partnerin välitarjousväri ovat peräkkäiset, jää vähemmän tilaa ja
voimaskaalan näyttäminen kaipaa hieman
säätämistä tai karkeistamista. Kannattaa
ehkä ottaa 2NT mukaan asteikkoon. Astro
cuen käyttäjiä ei kuitenkaan kiusaa tarve
etsiä välitarjousväriä ylempää 4-4 -fittiä.
Menetelmä voi näyttää aluksi vähän
mutkikkaalta, mikä johtuu osittain siitä, että se on hieman monimutkainen. Se
näyttää ehkä myös hieman alkeelliselta tarkkoine pisteskaaloineen. Pisteiden
laskemistarpeenhan pitäisi vähetä kokemuksen karttuessa, kun muut pelivoiman
arviointitavat kehittyvät. Kysymys kuuluu
kuitenkin: miten nykymenetelmillä pystytään tutkimaan edes käsien yhteinen voima, saati sitten (tälläkin metodilla pääosin
katveeseen jäävä) yhteensopivuus?
Yllä ja alla esitettävät pisterajat käden
voiman määrittelyssä ovat ymmärrettävästi vain suuntaa antavia, mutta tällaisessa arvioinnissa on melkein pakko käyttää
jotakin menetelmää. Ehdotan kuitenkin
käden arvostamisessa pelkkään pisteiden
laskemiseen jämähtäneelle seuraavaa terapiaksi ja kehittämisvälineeksi: arvioi
vaikka aluksi yhden istunnon ajan osaksesi tulleita käsiä laskematta pisteitä ollenkaan. Siis ei ollenkaan, ei poikkeuksia.
Luo yleissilmäys käteen, sen arvo- ja välikortteihin, värien voimaan ja pituuteen
ja tee siltä pohjalta arvio käden pelivoimasta sekä hyökkäyksessä (esim vastaajana: heikko, inviitti-, täyspeli- tai slammivihjekäsi) että puolustuksessa (montako
puolustustikkiä) ja myöhemmin tarjoussarjan edetessä muuttuvasta voimasta.
Pelisilmäsi kehittyy eikä tarvitse enää niin
usein sanoa löytämättä jääneen täyspelin
selitykseksi: ”mutta minulla oli vain kahdeksan pistettä”. Tallenna takaraivoon viimeistään nyt: bridge ei ole pistepeli, vaan

tikkipeli.
Esimerkiksi käsillä AT432, QJ4, AT753,
-- ja J876, K72, 6, K7643 tarjottiin (luontainen kainouteni estää nimien mainitsemisen) eräässä IMP-kilvassa: 1♠ - 2♠, 3♥
- 4♠. Hertta oli 4-3 ja puupekan edessä oli
ruutudubbeli, mutta täyspeli on muutenkin
kohtalaisen hyvä. Fitti on loistava, vaikka
♣K on lähes arvoton. Valttilähdöllä kyllä tarvitaan sekä valtti että ruutu tasan.
Mutta se voima: huolellinen ynnääminen
tuottaa: 11+7 = 18ap ja jos turha ♣K (turha meille, mutta ehkä vastus sotkeentuu
tarjoussarjaan, jos sillä on myös ♣K) jätetään laskuista, jää 11+4 = 15 ap, selvät
täyspelipisteet, vai?
Avaajalla 3k tuki vastaajan yläväriin
Vahvan ristin pelaajilla hyppysangi jää
helposti vaille käyttöä. Ehdin jo iloita
keksittyäni sille mielekkään merkityksen,
mutta elokuun The Bridge World -lehdestä näin sen olevan jo käytössä ainakin indonesialaisella naisparilla Lusje Bojoh &
Joice Tueje, vaikkakin heillä osana luonnollista heikkosangisysteemiä. Joka tapauksessa ristisysteemiä pelattaessa hyppysangi voisi näyttää 6-7k avausvärin, 3k
tuen vastaajan yläväriin ja maksimiavauksen, käsityypin, joka on tarjouspaneeleista
jonkin verran tuttu painajainen.
Oireiltaan hieman edellistä muistuttavaan tautiin on äskettäin eräässä pohjoismaisessa pääkaupungissa kehitelty lääkettä. Kun avaaja korottaa vastaajan 1♥,♠
kahteen, tuki voi olla 3k, varsinkin jos
avaajalla on tasainen käsi, jossa on heikko
dubbelton tarjoamattomassa värissä, jolloin normaalin tuntuinen sangitarjous veisi sangin usein väärään käteen. Tarkkaavainen lukija ihmetellee nyt, onko väärän
sangikäden välttäminen tärkeämpää kuin
4-3 -valtin välttäminen. Vastaus on ”molempi parempi” ja työkalu yksinkertainen:
vastaaja invitoi tai tarjoaa täyspelin sangissa, jos yläväri oli vain 4k, mutta tarjoaa
inviittinä uutta väriä tai hyppää täyspeliin
valtissa viidellä kortilla. Sen pituinen se.
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KILPAILUTULOKSIA
MIDSUMMERBRIDGE, 5.-7.6.2014
MP-IMP-PARIKILPAILU, 26 paria
1 Maija Romanovska - Janis Ilzins
2 Markku Pekkinen - Lasse Utter
3 Anne Tallgren - Marko Tallgren
4 Karlis Rubins - Martins Lorencs
5 Osmo Parviainen - Veijo Lösönen
6 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
7 Riitta-Liisa Mäkelä - Väinö Kelhä

681
416
399
381
342
334
328

MP-JOUKKUEKILPAILU, avoin, 31 joukkuetta
1 Pekka Uskali - Kaj Sundsten
131
Olli A. Manni - Olavi Kivipensas
2 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
122
Markku Pekkinen - Lasse Utter
3 Marcus A. Scheie - Joakim Saether 118
Espen Flått - Anders Holmen Gundersen
4 Bill Korsman - Reko Märsylä
113
Kari Patana - Anni Mäkelä
5 Jonatan Raudsepp - Martin Maasik 112
Johanna Piibor - Aleksis Zalitis
6 Kalle Pedak - Jarmo Laakso
112
Veijo Lösönen - Ranan Rimon
7 Rob Myers - Shivam Shah
109
James Paul - Alex Roberts
8 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
102
Kristina Fagerlund - Lauri Kurki

2.50
1.40
0.90
0.60
0.40
0.20
0.10
7.50
3.90
2.31
1.37
0.81
0.48
0.29
0.17

MP-JOUKKUEKILPAILU, alle 50MP, 14 joukkuetta
1 Mirja Aro - Tapani Isotalo
119 2.93
Väinö Vuorio - Paavo Isotalo
2 Nina Tyni - Sari Itäluoma
116 1.58
Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
3 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 115 0.84
Agneta Ekholm - Börje Ehn
4 Kaj G Backas - Finn Wardi
114 0.45
Arne Salovius - Heikki Vitie
MP-PARIKILPAILU, 54 paria
1 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund
2 Raija Tuomi - Anni Mäkelä
3 Sanna Kitti - Clas Nyberg
4 Paul Gipson - Kristian Ellingsen
5 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
6 Karlis Rubins - Martins Lorencs
7 Jonatan Raudsepp - Martin Maasik
8 Agneta Berglund - Martin Arle
9 Gints Dreimanis - Martins Balodis
10 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
11 James Paul - Alex Roberts
12 Hulda Ahonen - M Saastamoinen
13 Juha Saarikoski - Martti Meronen
14 Pia Erkkilä - Pekka Viitasalo
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62.4
61.5
60.8
60.3
59.8
59.8
58.7
56.8
56.7
56.0
55.1
54.6
54.5
54.4

4.70
2.30
1.50
1.10
0.80
0.60
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

TAMPERE, 11.-14.6.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Sanna Kitti - Vesa Paasivirta
2 Kati Sandström - Martti Meronen
3 Marko Ketola - Mika Sandström
4 Kari Patana - Aapo Nieminen
5 Osmo Parviainen - Lasse Utter
6 Heljä Penttinen - Perttu Heino

530
418
387
351
333
296

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

MP-MIXED, 23 paria
1 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä
2 Elina Laukkanen - Jouko Leander
3 Kati Sandström - Martti Meronen
4 Anni Mäkelä - Kari Patana
5 Jonna Kaminen - Osmo Parviainen
6 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
6 Nina Tyni - Janne Seppälä

65.4
63.2
60.0
58.3
57.3
55.7
55.7

2.30
1.30
0.80
0.60
0.40
0.10
0.10

MP-PARIKILPAILU, 32 paria
1 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
2 Janne Seppälä - Petteri Nieminen
3 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen
4 Sanna Kitti - Milko Nuutila
5 Jonna Kaminen - Vesa Leskelä
6 Marko Ketola - Kirsi Virtanen
7 Arkadi Glazov - Alexey Muschikhin
8 Mikko Koli - Janne Vesterinen

63.3
62.2
60.6
57.7
56.7
54.1
53.6
53.5

2.90
1.50
1.00
0.70
0.50
0.30
0.20
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 9 joukkuetta
1 Riku Mattila - Mika Karjalainen
Teodor Velkov - Jari Böling
2 Maria Mylläri - Oskari Koivu
Pauli Nieminen - Juho Granström
3 Kati Sandström - Martti Meronen
Olli Rahi - Robert Bjurström

100 1.90
97

1.10

87

0.58

163
88
80
76

0.80
0.50
0.40
0.20

MP-PARIKLPAILU, 23 paria
1 Juha Arponen - Mika Laitinen
59.7
2 Heikki Lehtinen - Ismo Koponen
58.5
3 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
58.3
4 Ari Pöppönen - Osmo Parviainen
55.6
5 Markku Seppänen - Martti Seppänen55.4
6 Juhani Sutinen - Kari Varto
54.4

2.30
1.30
0.90
0.60
0.40
0.20

KUOPIO, 26.-28.6.2015
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 13 pelaajaa
1 Toivo Tikkanen
2 Liisa Jalkanen
3 Pekka Söderlin
4 Lasse Utter
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MP-IMP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
127 1.20
2 Markku Seppänen - Martti Seppänen120 0.55
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
120 0.55
LAPPEENRANTA, 3.-5.7.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
2 Risto Nokka - Osmo Parviainen
3 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
4 Anna Porkka - Jari Torvela
5 Martti Meronen - Kati Sandström

435
380
97
86
82

2.00
1.10
0.80
0.50
0.30

MP-PARIKILPAILU (RALLY III), 26 paria
1 Eija Kinnunen - Esa Laitinen
2 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
3 Erkki Becker - Outi Rahi
4 Eija Tornio - Maria Tulonen
5 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
6 Piia Ruottinen - Kati Sandström
7 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen
12 Ilkka Uimonen - Lasse Utter

58.6
58.4
57.4
55.0
55.0
54.5
53.8
49.8

2.50
2.50
1.40
0.60
0.90
0.60
0.40
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 8 joukkuetta
1 Pasi Suominen - Tatu Heikkinen
Osmo Parviainen - Risto Nokka
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
Esa Väliaho - Markku Pekkinen

107 1.70
91

1.00

HANGON BRIDGEVIIKKO, 17.-26.7.2015
MP-PARIKILPAILU, 17.7., 20 paria
1 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
63.0
2 Mikko Toivonen - Kirsi Virtanen
58.8
3 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki 58.3
4 Lasse Utter - Osmo Parviainen
56.0
5 Kati Sandström - Timo Arppe
55.1

1,89
1,08
0,72
0,45
0,36

HANGÖ CUP, I SESSION, 18.7., 50 paria
1 Petri Ukkonen - Timo Ollila
71.3
2 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
67.4
3 Klaus Harjunen - Joakim Fabritius
64.1
4 Kari Engelbarth - Jukka Porkka
62.3
5 Veijo Lösönen - Timo Arppe
60.7
6 Marko Ketola - Robert Bjurström
60.5
7 Seppo Castren - Matti Sihvola
59.3
8 Markku Pekkinen - Lasse Utter
58.8
9 Christer Björkman - Mikko Toivonen 57.9
10 Birgit Bärlund - Lars Carlsson
56.3
11 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä
55.9
12 Milko Nuutila - Pasi Suominen
55.7
13 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
55.4

1.85
0.92
0.59
0.42
0.29
0.21
0.17
0.17
0.13
0.13
0.13
0.08
0.04

HANGÖ CUP, II SESSION, 18.7., 50 paria
1 Juha Saarikoski - Martti Meronen
65.0
2 Maria Nordgren - Fred Sundwall
64.9
3 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
62.9
4 Marko Ketola - Robert Bjurström
61.4
5 Kurt Berglund - Agneta Berglund
60.3
6 Birgit Bärlund - Lars Carlsson
60.0
7 Kari Engelbarth - Jukka Porkka
59.8
8 Seppo Castren - Matti Sihvola
58.8
9 Marjukka Raines - Eeva Parviainen 58.6
10 Johan Lindén - Osmo Parviainen 58.5
11 Veijo Lösönen - Timo Arppe
58.1
12 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 58.0
13 V Gusev - Aleksandra Nikitina
56.4

1.85
0.92
0.59
0.42
0.29
0.21
0.17
0.17
0.13
0.13
0.08
0.08
0.04

HANGÖ CUP, III SESSION, 19.7., 50 paria
1 Seppo Castren - Matti Sihvola
66.2
2 Markku Pekkinen - Lasse Utter
65.8
3 Christer Björkman - Mikko Toivonen 64.7
4 Johan Lindén - Osmo Parviainen
63.1
5 Marjukka Raines - Eeva Parviainen 60.3
6 Marko Ketola - Robert Bjurström
59.8
7 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
59.2
8 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 58.3
9 Carola Tengström - Per-Ivar Norberg 57.4
10 Klaus Harjunen - Joakim Fabritius 56.4
11 Bernadette Jokinen - K Vesterinen 56.0
12 Bill Korsman - Reko Märsylä
55.3
13 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä
54.9

1.85
0.92
0.59
0.42
0.29
0.21
0.17
0.17
0.13
0.13
0.08
0.08
0.04

HANGÖ CUP, IV SESSION, 19.7., 51 paria
1 Sanna Kitti - Clas Nyberg
66.6
2 Maria Nordgren - Fred Sundwall
62.1
3 Klaus Harjunen - Joakim Fabritius
60.8
4 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
60.2
5 Juha Saarikoski - Martti Meronen
59.6
6 Bill Korsman - Reko Märsylä
59.4
7 Patrik Eriksson - Arvo Priimägi
58.7
8 Veijo Lösönen - Timo Arppe
58.6
9 Jonna Kaminen - Olavi Kivipensas 56.4
10 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 56.3
11 Markku Pekkinen - Lasse Utter
56.3
12 Esa Auranen - Anni Mäkelä
56.1
13 Viacheslav Gusev - A Nikitina
55.9

1.89
0.92
0.59
0.42
0.29
0.21
0.17
0.17
0.13
0.13
0.08
0.08
0.04

MP-PARIKILPAILU, 20.7., 18 paria
1 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
2 Lasse Utter - Osmo Parviainen
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
4 Pia Petäjä - Birger Salonen
5 Sylvie Wegener - Henry Görnemann
5 Janne Seppälä - Robert Bjurström

1.39
0.81
0.51
0.37
0.11
0.11
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60.5
59.9
58.0
57.4
54.8
54,8
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HANGÖ CUP, KOKONAISKILPAILU
1 Matti Sihvola - Seppo Castren
2 Lasse Utter - Markku Pekkinen
3 Veijo Lösönen - Timo Arppe
4 Robert Bjurström - Marko Ketola
5 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
6 Joakim Fabritius - Klaus Harjunen
7 Mikko Toivonen - Christer Björkman
8 V Gusev - Aleksandra Nikitina
9 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
10 Jukka Porkka - Kari Engelbarth
11 Sakari Stubb - Jukka Pesonen
12 Timo Ollila - Petri Ukkonen
13 Martti Meronen - Juha Saarikoski

237.1
231.7
231.6
230.8
228.8
223.9
222.3
221.9
221.8
220.5
217.8
217.8
213.5

3.96
1.98
1.26
0.90
0.63
0.45
0.36
0.36
0.27
0.27
0.18
0.18
0.09

MP-PARIKILPAILU, 20.7., 60 paria
1 Sanna Kitti - Clas Nyberg
2 Riitta Backas - Kaj G Backas
3 Hulda Ahonen - Milko Nuutila
4 Janne Seppälä - Timo Arppe
5 Hannu Ojanen - Arto Puumalainen
5 Christina Hertzman - Johan Lindén
7 Pasi Kuokkanen - Pekka Viitasalo
8 Pasi Lehmus - Mika Karjalainen
9 Lauri Kurki - Mikko Nieminen
10 Veijo Lösönen - Olli A. Manni
11 Erkki Becker - Martti Meronen
12 Osmo Parviainen - Lasse Utter
13 Jaakko Elokorpi - Kaarlo Ylinen
14 Outi Rahi - Kati Sandström
15 Agneta Berglund - Maria Nordgren

61.1
61.0
60.7
59.4
59.2
59.2
59.0
57.7
57.3
56.2
55.9
54.8
54.5
54.4
54.1

4.50
2.34
1.53
1.08
0.72
0.72
0.45
0.45
0.36
0.36
0.27
0.27
0.18
0.18
0.09

SM-VETERAANIT, 21.7., 16 paria
1 Tuula Honkavuori - R Honkavuori
2 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
3 Mikko Nieminen - Ranan Rimon
4 Seppo Castren - Matti Sihvola

63.3
60.5
58.0
56.0

2.55
1.50
1.05
0.75

Veteraanimestarit 2015 Raimo ja Tuula Honkavuori
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MP-IMP-PARIKILPAILU, 21.7., 58 paria
1 Petri Ukkonen - Timo Ollila
2 Riku Mattila - Mika Karjalainen
3 Taru Suppula - Robert Bjurström
4 Pekka Viitasalo - Lasse Utter
5 Martin Arle - Matti Koivisto
6 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
7 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
8 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
9 Clas Nyberg - Osmo Kiema
10 Olavi Kivipensas - Olli A. Manni
11 Christer Englund - Jouko Paganus
12 Christina Hertzman - Johan Lindén
13 Veijo Lösönen - Timo Arppe
14 Erkki Becker - Arto Puumalainen
15 Joakim Fabritius - Heikki Lehtinen

1903
1723
1567
1542
1239
1135
1082
1066
923
883
723
671
653
616
604

5.00
2.50
1.60
1.10
0.90
0.70
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

MP-PARIKILPAILU, 21.7., 21 paria
1 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä
2 Janne Seppälä - Pasi Suominen
3 Lasse Utter - Osmo Kiema
4 Arto Puumalainen - Kari Spetz
4 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
6 Sanna Kitti - Robert Bjurström

62.2
59.8
59.7
59.2
59.2
57.3

1.54
0.88
0.59
0.33
0.33
0.15

MP-PARIKILPAILU, 22.7., 22 paria
1 Osmo Parviainen - Osmo Kiema
2 Lasse Utter - Klaus Harjunen
3 Janne Seppälä - Sanna Kitti
4 Kati Sandström - Mikko Nieminen
5 Juha Saarikoski - Timo Mäkelä
5 Kaj G Backas - Riitta Backas

70.4
69.3
60.5
57.3
56.6
56.6

1.61
0.88
0.59
0.44
0.22
0.22

MP-PARIKILPAILU, 22.7., 8 paria
1 Veijo Nikkanen - Bill Korsman
60.0 0.88
2 Agneta Berglund - Maria Nordgren 56.2 0.44
MP-JOUKKUEKILPAILU, 22.-23.7., 24 joukkuetta
A-FINAALI
1 Lasse Utter - Osmo Parviainen		
6.30
Mauri Saastamoinen, Juho Granström
2 Seppo Niemi - Osmo Kiema		
3.15
Vesa Leskelä - Clas Nyberg		
3 Jouko Paganus - Christer Englund		
1.79
Martin Arle - Johan Lindén
4 Timo Halttunen - Arvo Priimägi		
1.02
Mikko Toivonen - Pasi Kuokkanen
B-FINAALI
1 Birgit Bärlund - Tuula Keso 		
1.00
Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg
C-FINAALI
1 Kari Engelbarth - Jukka Porkka		
0.80
Timo Ollila - Petri Ukkonen
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D-FINAALI
1 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 		
John Laufer - Arto Keloharju
E-FINAALI
1 Juha Saarikoski - Kirsi Vesterinen 		
Orvo Backman - Tuomas Vihavainen

0.60

0.40

MP-PARIKILPAILU, 23.7., 23 paria
1 Eeva Parviainen - Marjukka Raines
2 Juho Granström - M Saastamoinen
3 Robert Bjurström - Kirsi Virtanen
4 Liisa Jalkanen - Janne Seppälä
5 Kati Sandström - Mikko Nieminen
6 Juha Saarikoski - Veijo Nikkanen

69.6
62.7
58.0
55.3
54.6
53.8

1.54
0.88
0.59
0.37
0.29
0.15

MP-PARIKILPAILU, 23.7., 13 paria
1 Jussi Pölkki - Elina Laukkanen
2 Bill Korsman - Reko Märsylä
3 Sanna Kitti - Pekka Viitasalo
4 Dariusz Morawski - Irmeli Salonen

59.7
59.1
58.2
53.3

1.17
0.72
0.54
0.36

MP-HENKILÖKOHTAINEN, 24.7., 36 pelaajaa
1 Martti Meronen
63.8
2 Ralf Jansson
63.3
3 Osmo Parviainen
62.9
4 Jarkko Kortemäki
58.8
5 Thomas Kraay
58.1
6 Markku Paavola
57.9
7 Birger Salonen
57.7
7 Lasse Utter
57.7
9 Raimo Raunto
57.1

1.90
1.00
0.70
0.40
0.30
0.30
0.10
0.10
0.10

MP-MIXED, 24.7., 54 paria
1 Jonna Kaminen - Clas Nyberg
2 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki
3 Meri Korhonen - A Mäki-Maukola
4 Outi Rahi - Olli Rahi
5 Taru Suppula - Jussi Tamminen
6 Paula Nurmi - Raimo Raunto
7 Teija Tuomi - Timo Halttunen
8 Anja Tuomi - Harry von Haartman
9 Kati Sandström - Martti Meronen
10 Annu Laukkanen - Teodor Velkov
11 Sari Pelttari - Robert Bjurström
12 Olivia Laufer - John Laufer
13 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
14 Elina Laukkanen - Kari Koivisto

4.23
2.07
1.35
0.99
0.72
0.54
0.45
0.36
0.36
0.27
0.27
0.18
0.18
0.09

67.6
56.7
56.6
56.1
55.9
55.6
55.2
54.5
54.4
54.3
54.2
54.0
53.8
53.0

MP-PARIKILPAILU, 24.7., 7 paria
1 Juhani Koski - Jorma Häll
60.8 0.77
2 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen 55.0 0.38

B-SM-PARIKILPAILU, 25.7., 19 paria
1 Sari Itäluoma - Ilona Vänni
2 Karri Kupari - Teija Tuomi
3 Antti Saarinen - Mikko Vänni
4 Göran Hemanus - Börje Eriksson
5 Anders Johansson - Jonny Barman

59.9
56.5
56.0
55.7
55.4

2.00
1.10
0.80
0.50
0.30

MP-PARIKILPAILU (GS III), 25.7., 32 paria
1 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo
60.0
2 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen
57.7
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
55.3
4 Seppo Castren - Kenneth Simonsen 54.6
5 Agneta Berglund - Martin Arle
54.4
6 Markku Pekkinen - Lasse Utter
53.9
7 Kari Koivisto - Timo Halttunen
53.7
8 Fred Sundwall - Maria Nordgren
53.6

3.63
1.88
1.25
0.88
0.63
0.38
0.25
0.13

B-SM-JOUKKUEKILPAILU, 26.7., 8 joukkuetta
1 Ari Kuuttola - Ari Kuisma
110 1.70
Kari Heinonen - Jani Kauranen
2 Nina Tyni - Sari Itäluoma
101 1.00
Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola
3 Antti Saarinen - Mikko Vänni
70 0.10
Riitta Jaakonaho - Pia Petäjä
MP-PARIKILPAILU, 26.7., 12 paria
1 Lasse Utter - Markku Pekkinen
2 Lassi Laine - Ilkka Lindén
3 Jarmo Laakso - Martti Meronen

60.7 1.30
59.1 0.80
58.4 0.50

KAJAANI, 31.7.-2.8.2015
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 25 pelaajaa
1 Vesa Leinonen
2 Ari Sippola
3 Lasse Utter
4 Matti Tapaninen
5 Timo Jalopaasi
5 Petri Pulkkinen
7 Osmo Haljoki

59.7
58.0
56.3
53.7
53.7
53.7
53.3

1.44
0.78
0.54
0.36
0.18
0.18
0.06

B-SM-joukkuemestarit 2015: Ari Kuisma, Ari
Kuuttola, Kari Heinonen ja Jani Kauranen
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MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
2 Vesa Leinonen - Veijo Nikkanen
3 Heikki Ala-Louko - Arto Peuraniemi
4 Pekka Heikkilä - Matti Tapaninen
5 Aapo Nieminen - Kari Patana

57.2
56.4
56.1
55.3
54.9

2.02
1.17
0.74
0.53
0.32

MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Timo Jalopaasi - Jussi Leviäkangas
2 Jonna Kaminen - Martti Meronen
3 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
4 Janne Seppälä - Ari Kyllönen

547
504
309
160

1.60
1.00
0.70
0.40

SALO, 7.-9.8.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 23 paria
1 Veijo Lösönen - Timo Arppe
2 Aimur Raudsepp - Urmas Virves
3 Patrik Eriksson - Timo Mäkelä
4 Kati Sandström - Martti Meronen
5 Sven Sester - Aarne Rummel
6 Janis Ozols - Alvils Berzinskis

64
46
36
33
32
23

2.30
1.30
0.80
0.60
0.40
0.20

MP-JOUKKUEKILPAILU, 12 joukkuetta
1 Sven Sester - Aarne Rummel
96.2 2.30
Peeter Lond - Arvo Priimägi
2 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
76.7 1.30
Martti Meronen - Kati Sandström
3 Maria Mylläri - Oskari Koivu
76.1 0.69
Aleksi Aalto - Antti Aimala
MP-PARIKILPAILU (RALLY IV), 46 paria
1 Janis Ozols - Alvils Bezinskis
2 Joakim Fabritius - Timo Halttunen
3 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson
4 Agneta Ekholm - Sanna Kitti
5 Fred Sundwall - Arto Keloharju
6 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
7 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen
8 Ilona Vänni - Riku Mattila
9 Liisa Kankaanpää - Anne Vesanen
10 Antti Aimala - Aleksi Aalto
11 Esa Auranen - Anni Mäkelä
12 Aimur Raudsepp - Urmas Virves
13 Peter Lond - Arvo Priimägi
19 Teodor Velkov - Outi Rahi
SEINÄJOKI, 15.-16.8.2015
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Riku Mattila - Mika Karjalainen
2 Aku Nieminen - Marko Jaakola
3 Lasse Utter - Tero Koivu

50

62.8
59.0
57.4
56.3
55.7
55.4
55.1
54.8
53.9
53.7
53.6
53.0
53.0
50.9

4.00
2.00
1.30
0.90
0.70
1.30
0.90
0.30
0.30
0.30
0.20
0.10
0.70
0.20

420 1.70
416 0.90
403 0.50

MP-PARIKILPAILU, 7 paria
1 Matti Kauma - Veikko Rintala
2 Mika Karjalainen - Riku Mattila

116 0.79
57 0.35

PYHÄSALMI, 21.-23.8.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Olli Perkiö - Juha Luostarinen
2 Matti Hietalahti - Timo Sairanen
3 Elina Laukkanen - Veijo Nikkanen

311 1.30
117 0.80
90 0.50

MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
2 Jani Kauranen - Mikko Kanervo
3 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
4 Arto Peuraniemi - Kauko Vartiainen

60.0
58.3
55.4
54.1

MP-JOUKKUEKILPAILU, 6 joukkuetta
1 Matti Kanervo - Mikko Kanervo
62
Matti Kinnunen - Jani Kauranen
2 Juha Luostarinen - Olli Perkiö
56
Kauko Vartiainen - Arto Peuraniemi
HÄMEENLINNA, 21.-22.8.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Riitta-Liisa Mäkelä - Birger Salonen 55
2 Jonna Kaminen - Pasi Kuokkanen
55
3 Alexey Musikhin - Ranan Rimon
44

1.70
1.00
0.70
0.50

1.30
0.80

1.05
1.05
0.50

MP-PARIKILPAILU, 9 paria
1 Jonna Kaminen - Pasi Kuokkanen
64.2 1.00
2 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen
59.6 0.50
3 Juha Toivanen - Jouko Kankaanpää 55.4 0.20
TAMMISAARI, 23.8.2015
MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Kari Noponen - Timo Halttunen
2 Carola Tengström - Joakim Fabritius
3 Johan Lindén - Seppo Niemi
4 Gunnar Almark - Jarmo Jäntti
5 Johan Herrgård - Fred Sundwall

59.8
59.2
58.6
57.0
53.9

2.00
1.14
0.76
0.48
0.38

TAPIOLAN TRIKKI, 24.8.2015
MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Kati Sandström - Mikko Nieminen
2 Markku Pekkinen - Raija Tuomi
3 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
4 Jussi Angervo - Seppo Niemi

61.9
61.0
58.0
56.2

1.70
1.00
0.70
0.40
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B55, HELSINKI, 26.8.2015
MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Sakari Stubb - Jukka Pesonen
2 Eero Auramaa - Tony Pohjanpalo
3 Martti Meronen - Juha Saarikoski
4 Kati Sandström - Johan Lindén
5 Jussi Angervo - Seija Lahtinen

64.1
58.1
57.8
57.2
56.1

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

SM-MIXEDPARI, 29.8.2015
33 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
59.2
2 Birgit Bärlund - Osmo Parviainen
58.6
3 Alexandra Nikitina - V Gusev
58.3
4 Christina Hertzman - Johan Lindén 55.8
5 Tuula Honkavuori - R Honkavuori
55.2
6 Marianna Kultalahti - Pauli Nieminen 54.8
7 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
54.0
8 Annika Hagros - Jukka Pesonen
53.9
9 Meri Korhonen - Pasi Suominen
53.2

4.50
2.40
1.50
1.05
0.75
0.45
0.30
0.15
0.15

SM-MIXEDJOUKKUE, 30.8.2015
12 joukkuetta
1 A Nikitina - Viacheslav Gusev
92
Alexey Musikhin - Elena Khonicheva
2 Christina Hertzman - Johan Lindén 79
Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
3 Sue Bäckström - Jari Bäckström
75
Kauko Koistinen - Heike Subra-Wiethoff
KUOPIO, 1.9.2015
MP-PARIKILPAILU, 11paria
1 Heikki Miettinen - Pertti Partanen
2 Matti Hanski - Ismo Koponen
3 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
TAMPERE, 5.-6.9.2015
MP-PARIKILPAILU, GS IV, 25 paria
1 Esa Väliaho - Timo Halttunen
2 Lasse Utter - Markku Pekkinen
3 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
4 Ranan Rimon - Steven Wallis
5 Pekka Viitasalo - Pasi Kuokkanen
6 Anne Tallgren - Marko Tallgren
7 Piia Ruottinen - Taru Suppula

LOKAKUU

3.45
1.95
1.04

67.5 1,20
65.0 0,70
55.4 0,40

62.1
60.1
59.8
52.3
52.2
52.0
51.6

KILPAILUKALENTERI

3.00
1.63
1.13
0.75
0.50
0.25
0.13

MP-JOUKKUEKILPAILU, 9 joukkuetta
1 Juuso Fagerlund - Vesa Fagerlund 111 1.90
Pasi Suominen - Jussi Pölkki
2 Taru Suppula - Jussi Tamminen
109 1.10
Martti Meronen - Robert Bjurström
3 Auli Ferm - Sami Mäki
90 0.58
Teodor Velkov - Jari Böling

3.-4. Vaasan Trikki
Vasa Bridge Center
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00
10. SM-pari, piirimestaruus
La 			
klo 11.00
12. AV, Helsinki
Annankatu 26
Ma MP-mixed

klo 18.00

16.-18. Åbo Bk
Pe MP-mixed
La MP-pari		
Su MP-joukkue

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

23.-25. Porin Bk
Yyterin kylpylä, Sipintie 1, Pori
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari klo 10.00
ks. ilmoitus s. 26
31.-1.11. SM-parifinaali
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La 			
klo 11.00
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7. BK Slam, Tampere
Ruotsalainen klubi
La MP-pari		
klo 11.00
9. Toppi, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Ma MP-pari		
klo 18.00

JOULUKUU
5.-6. AV, Helsinki
Annankatu 26
La MP-jouk. (BAM) klo 11.00
Su MP-pari Harald Nordbergin
muistokilpailu
klo 10.00
7.-11. Joulusimultaani

13.-14. Kouvolan Bk
Pe MP-IMP-pari
klo 18.00
La MP-joukkue
klo 11.00

9. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
Ke MP-mixed
klo 18.00

14. Tapiolan Trikki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La MP-pari (ABC) klo 11.00

11. Helsingin piirin kerhojen
joulujuhla
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
Pe 			
klo 18.00

17. Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
Ti MP-IMP-pari
klo 18.00
21. Seniorit SM-joukkue
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La 			
klo 11.00

12. Prof. Runeberg
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La MP-henk.koht. klo 11.00
14. Tapiolan Trikki, rav. Xin Long
Ma ”Kinkkukisa” klo 17.00

21 Juniorit SM-pari
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La 			
klo 11.00

28. Vasa Bk
Vasa Bridge Center
Su MP-pari		
klo 18.00

27.-29 Oulun yliopiston Bk
Pe MP-IMP-pari
klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00

28. Jyväskylän Bk
Ma MP-tukipari

klo 18.00
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Päätoimittajan kynästä
Huijausskandaalissa tänä syksynä kiinni
jääneiden pelaajien syyllisyys näyttää
olevan täysin varmaa. Tästä osoituksena
on kyseisten pelaajien täydellinen hiljaisuus ilman minkäänlaisia merkkejä
puolustuspuheenvuoroista. Syytettyjä
tullaan kuulemaan WBF:n järjestämässä
"oikeudenkäynnissä" ensi vuoden alkupuolella. Aika näyttää, tulevatko syytetyt
pelaajat puolustamaan itseään, vai onko
poissaolo tulkittavissa tunnustukseksi
vilpillisiin keinoihin syyllistymisestä.
Pitää kuitenkin muistaa, että kysymyksessä
on muutamasta kärähtämistapauksesta
lajimme aivan huipputasolla, missä
taistelu hyvistä sponsoreista on kovaa,
kohteena suuret rahat ja marginaalit
parhaiden parien välillä ovat hyvin
pieniä. Vaikka muutama maailmantähti
on tuhonnut uransa antamalla liiallisen
ahneuden sokaista itsensä, ei se tarkoita
sitä, että tavallisen harrastajan pitäisi
ryhtyä salapoliisiksi vahtimalla toistensa
käytöstä pelipöydässä. Ollessani ACBL:n
syysturnauksessa Denverissä, erään pelaamani jaon jälkeen vastustajani, vanhempi
herrasmies, halusi tulla keskustelemaan
kanssani. Hän sanoi huomaneensa, että
kun pelasin herttaa johonkin tikkiin,
pidin korttia sormissani. Paria tikkiä
myöhemmin ruutua pelatessani olin
kuulemma laittanut kortin pöytään eri
tavalla, koskematta korttiin laitettuani sen
pöytään. Vastustajani totesi, ettei hän syytä
minua mistään, mutta pelitapani vaikutti
epäilyttävältä! Toivottavasti tällainen
McCarthyismi ei jää pysyväksi ilmiöksi
kilpailubridgeen!

Saman peliviikon Blue Ribbon -parikilpailun finaalissa näkymä pelisalista oli
surrealistinen. Joka puolella pelipöytien
läheisyydessä oli mikrofoneja ja videokameroita. Tuntui, että ACBL oli todella
aloittanut sodan väärinpelaajia vastaan!
Sama linja tulee jatkumaan ensi kesän MMkilpailuissa Wroclawissa. Pudotuspelivaiheessa jokainen ottelu videoidaan ja
kaikki epäilyttävät tapahtumat tutkitaan.
Luulisi, ettei tämän jälkeen kenellekään
ole uskallusta yrittää parantaa tuloksiaan
kyseenalaisin keinoin!
Tämänkertaisessa tarjouspaneelissa on
taas ulkomainen vieras. Hollantilainen
Maarten Schollaardt oli joukkuetoverimme
ACBL:n Nationals-kilpailuissa Chicagossa
ja Denverissä. Hän on myös kuulunut
maansa edustusjoukkueeseen, parhaana
saavutuksena bridgeolympialaisten
toinen sija Istanbulissa 2004. Olen
taas tarkoituksella jättänyt kommentit
kääntämättä Suomen kielelle. Tekstiä
kääntäessä on aina vaarana, että sanoma
muuttuu, ei tietenkään ratkaisevasti, mutta
ehkä pienten vivahde-erojen kohdalla.
Ensi vuonna SBL juhlii taas tasavuosia.
80-v. juhlakilpailut järjestetään 21.5.2016
Pörssiklubilla Helsingissä. Hintaan 80€
kuuluvat pelit, lounas ja illallinen juhlan
arvoon sopivissa puitteissa. Pankaahan
päivämäärä kalenteriinne!
Hyvää joulua ja onnellista pelivuotta
2016!
Kauko Koistinen
Bridge Areenalla 10.12.2015
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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: ♠ AK4 ♥ QJ7 ♦ AQJ2 ♣ AK6.
Olet etelä, kaikki vaarassa, jakajana
avausvuorolla. Mitä tarjoat?
Kaksi ristiä. Keinotekoinen vahva avaus. Huolimatta 24 arvopisteestä kätesi ei
ole kovin pelivoimainen. Huonoimman jakautuman ja välikorttien täydellisen puutteen pitäisi varoittaa sinua liiasta innostumisesta. Partneri tarjoaa kaksi ruutua,
joka on rele eikä kerro mitään voimasta tai
jakautumasta. Vastustajat passaavat. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi sangia. Kerrot näin 23-24 arvopisteeen tasaisen käden. Partneri tarjoaa kolme sangia. Entä seuraavaksi?
Pass. Olet jo kertonut vahvan käden.
Partneri tietää tarkalleen voimasi ja hän
on siis jaon kapteeni. Länsi aloittaa patakakkosella.
♠ J3
		
♥ 653		
		
♦ K654
		
♣ 9542
W

		
		
		
		

4

N
S

E

♠ AK4
♥ QJ7
♦ AQJ2
♣ AK6

Länsi

pass
pass
pass

Pohjoinen

Itä

		
2♦
pass
3NT
pass

Etelä

2♣
2NT
pass

Vastustajat pelaavat 11-säännön mukaisia lähtökortteja. Miten puolustajien pataväri on jakautunut?
4-4. Patakakkonen paljastaa tämän asian. Vain jos länsi on päättänyt lähteä kolmen kortin pataväristä, niin tässä hyvin
epäluultavassa tapauksessa idällä voi olla
viisi korttia pataa. Montako pikatikkiä voit
laskea?
Kahdeksan. Kaksi pataa, neljä ruutua ja
kaksi ristiä. Minkä kortin pelaat pöydästä
ensimmäiseen tikkiin?
Sotamiehen. Hyviä puolustajia vastaan
tämä on ainoa mahdollisuus saada kolme
patatikkiä. Jos pelaat pöydästä lähtöön patakolmosen, itä ei pelaa rouvaa, vaan jonkin pienemmän patakortin, esim. yhdeksikön tai kympin. Kolmas käsi korkeaa,
mutta jos pöydässä on jokin korkea kortti,
kolmannen käden pitää vartioida tätä vielä
korkeammalla kortilla. Huonoksi onneksi
itä kuitenkin peittää sotamiehen rouvalla
ja voitat tikin ässällä. Kun kerran tiedät
puolustajien patavärin jakautumaksi 4-4,
ei lähtöä ole mitään syytä laistaa. Kun
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et saanut tikkiä patasotamiehellä, sinulla
on kaksi muuta mahdollisuutta saada yhdeksäs tikki. Jos pöytään olisi enemmän
yhteyskortteja, niin miten käsittelisit herttavärisi?
Pelaisit kaksi kertaa pöydästä herttaa
kohti käden kuvia. Jos idällä olisi ainakin
yksi korkea herttakuva, saisit kasvatettua
yhden lisätikin tästä väristä. Ristissä on
myös lisätikkipotentiaalia. Miten puolustuksen ristivärin pitäisi olla jakautunut,
jotta voisit saada kolme ristitikkiä?
3-3. Myös jos idällä on QJ-, Q10- tai
J10-dubbelton, niin pelaamalla ensin
ässän ja kuninkaan ja sitten jatkamalla
kuutosella kohti pöytää, saat kasvatettua
ristiyhdekikön vahvaksi. 3-3 tasajakautuman todennäköisyys on 36%. Kun tähän
lisätään kolme tiettyä dubbeltonkombinaatiota idän kädessä, päästään hieman yli
40%:n mahdollisuuteen. Jos voisit pelata
kaksi kertaa herttaa käden kuvia kohden,
onnistumismahdollisuutesi olisivat paljon
paremmat. Kuinka hyvät?
75%. Vain kerran neljästä lännellä on
molemmat herttakuvat. Jos sinulla olisi
kaksi yhteyttä pöytään, unohtaisit ristivärin kasvatuksen ja yrittäisit hertasta
yhdeksättä tikkiä. Voitit siis ensimmäisen
tikin pataässällä. Mitä pelaat kahteen seuraavaan tikkiin?
Ruutuässän ja -rouvan. Ruutuvärissä sinulla on yllättäviä mahdollisuuksia
luoda yksi uusi yhteyskortti pöytään. Oletetaan, että toinen puolustaja ei tunnusta
toiseen ruutukierrokseen. Miten jatkaisit
seuraavaksi?
Pelaa ristiässä, -kuningas ja pieni
risti. Jos puolustuksen ruutuväri on 4-1,

sinulla on vain yksi yhteyskortti pöytään
ja ristiväri antaa parhaan mahdollisuuden
puuttuvan kotipelitikin kasvattamiseen.
Aktuellissa jaossa kumpikin puolustaja
tunnustaa kahteen ensimmäiseen ruutukierrokseen, joten puolustuksen ruutuväri
on siis jakautunt tasan 3-2. Miten nyt jatkat kahteen seuraavaan tikkiin?
Ota ruutusotamies yli pöydän kuninkaalla ja pelaa herttaa kohti kättä.
Länsi voittaa herttarouvan ässällä ja jatkaa
pataa. Et häviä mitään laistamalla, mutta
puolustus jatkaa pataa ja voitat kuninkaalla tikin. Mitä seuraavaksi?
Pelaa ruutua pöydän kuutoselle ja jatka herttaa kohti sotamiestä. Koko jako:
		
♠ J3
		
♥ 653		
		
♦ K654
		
♣ 9542
♠ 10852		
♠ Q976
♥ A1082		 N
♥ K94
W
E
♦ 1083		 S
♦ 97
♣ Q7		
♣ J1083
		
♠ AK4
		
♥ QJ7
		
♦ AQJ2
		
♣ AK6
Itä voittaa tikin herttakuninkaalla, mutta
puolustus joutuu tyytymään kahteen pataja kahteen herttatikkiin. Jos lännellä olisi
ollut molemmat herttakuvat ja kolme ristiä, esim. ♠10852 ♥AK8 ♦1083 ♣Q107,
päätyy sitoumus kahteen pietiin, kun ristin
kasvattaminen olisi johtanut kotipeliin.
Huono pelinvienti olisi tietenkin ottaa
ensin kaikki vahvat ruututikkisi, koska tämän jälkeen pöytään ei olisi ainoatakaan
yhteyskorttia.
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Siirry seuraavaksi idän kortteihin
♠ J7642 ♥ 832 ♦ 3 ♣ 9862
Kaikki vaarattomassa, pohjoinen avaa
yhdellä ristillä, sinä passaat, etelä tarjoaa
yhden hertan ja länsi kaksi ruutua. Pohjoinen päättää tarjoussarjan hypyllä neljään
herttaan. Länsi aloittaa ruutuässällä.
		
♠ Q3
		
♥ AKQ10		
		
♦ Q8
		
♣ KQJ107
			
♠ J7642
N
			 W E ♥ 832
			
♦3
S
			
♣ 9862
Länsi

2♦
pass

Pohjoinen

1♣
4♥

Itä

pass
pass

Padan. Tämä on ainoa tapa pietittää sitoumus, kun koko jako on:

Etelä

1♥
pass

Pohjoisen hyppy suoraan täyspeliin oli
hieman optimistinen valinta. Hänellä
on tosin 19 ap, mutta pata- ja ruutuarvot
ovat hyvin kyseenalaisia. Partneri voittaa
ensimmäisen tikin ruutuässällä ja jatkaa
toiseen tikkiin ruutukuninkaalla. Tuntuisi, ettei ole paljoa merkitystä, mitä teet
tässä jaossa. Vaikka sinulla olisi kuinka
heikko käsi hyvänsä, älä kuitenkaan anna
keskittymisesi herpaantua. Puolustukselle kuuluu kaksi ruututikkiä, koska pelinviejällä on varmasti kädessään muutama
ruutukortti. Mitä kortteja lännellä pitäisi
olla, jotta sitoumukseen voisi tulla pieti?
Jos partnerilla on mustat ässät tai molemmat korkeat patakuvat, ottaa hän nopeasti
neljä ensimmäistä tikkiä. Valttitikkiä puolustuksella ei tietenkään voi olla. Vaikka
partnerilla olisi herttasotamies, on tämä
kortti korkeintaan toisena ja putoaa pöydän korkeille valteille. Minkä kortin pelaat kädestäsi toiseen tikkiin?

6

Valtin. Aivan oikein, varastat partnerin
vahvan kortin! Jos siis lännellä on mustat
ässät tai pataässä-kuningas, ei jaossa ole
ongelmaa. Mutta jos hänellä on ristiässä ja
patakuningas, puolustuksen on syytä olla
tarkkana. Saat tikin varastettuasi partnerisi ruutukuninkaan. Mitä käännät kolmanteen tikkiin?

		
♠ Q3
		
♥ AKQ10		
		
♦ Q8
		
♣ KQJ107
♠ K1085		
♠ J7642
N
♥ 4		
♥ 832
♦ AKJ965 W S E ♦ 3
♣ A3		
♣ 9862
		
♠ A9
		
♥ J9765
		
♦ 10742
		
♣ 54
Jos vain murehdit sitä, miksi sinulle on
taas jaettu vain yhden arvopisteen käsi ja
sitten sakaat toiseen tikkiin sitä mustaa
väriä, mikä on lähinnä peukaloasi, on jako
ohitse. Parasta mitä partneri voi tehdä, on
jatkaa ruutua kolmanteen tikkiin. Pelinviejä varastaa pöytään, ottaa vain yhden valttikierroksen ja pelaa korkean ristin. Länsi
puolustaa parhaiten ottamalla vasta toisen
ristikierroksen ja jatkamalla ruutua, jonka
pelinviejä varastaa taas pöytään. Jos sakasit kaksi ristiä partnerin pelaamiin ruutukierroksiin, joutuu pelinviejä arvaamaan
oikein lopputilanteen. Hänen pitää jatkaa
ristiä pöydästä, sinun pitää varastaa, pelinviejä ylikuppaa, menee valtilla pöytään ja
sakaa patamenevänsä ristille. Ethän vain
antanut pelinviejälle mahdollisuutta osoittaa hyvää pelinvientitekniikkaansa?
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Tarjouspaneeli 1/16
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 1.2.2016 mennessä. Postitse: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki. Sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com

1. Jakaja Länsi, NS vaarassa, IMP.
♠ 6 ♥ Q 9 6 4 ♦ A K J 7 ♣ A Q 10 9
Länsi
pass
pass

Pohjoinen
pass
1NT

Itä
1♠
2♠

Etelä
DBL
?

2. Jakaja Itä, kaikki vaarassa, IMP.
♠9762♥8♦J7♣KQJ963
Länsi Pohjoinen
			
1♦
1♥
3♦
DBL

Itä
pass
2♦
pass

Etelä
pass
pass
?

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

Etelä
1♣
?

10drymartini soåmex

Herra Piha, Bridgeklubben inom Arbetets vänner, Huvudföreningen, rf:n jäsen,
osallistui taannoin mixedMPparikilpaan.
Peli sujui aivan mallikkaasti kunnes kisan
loppuvaiheessa vastustajat pelasivat 4 pataa kotiin. Kun pitkähkö protokolla avattiin (tämä oli vielä sitä aikaa) P totesi että
hänelle tulla tupsahti puhdas nolla.

4. Jakaja Länsi, EW vaarassa, IMP.
♠ K 8 ♥ A J 2 ♦ A 10 8 6 4 ♣ 7 6 5
Länsi
pass
2♥

Pohjoinen
pass
DBL

Itä
1♥
3♥

Etelä
pass
?

5. Jakaja Itä, NS vaarassa, IMP.
♠ Q 4 2 ♥ A K 9 8 ♦ J 10 4 2 ♣ Q 4
Länsi Pohjoinen
			
1♥
pass
pass
DBL

Itä
1♦
2♦
pass

Etelä
pass
pass
?

6 Jakaja Pohjoinen, EW vaarassa, IMP.
♠ A Q J ♥ Q 3 2 ♦ 7 3 ♣ A K 10 9 2
Länsi
		
pass
1NT

Pohjoinen
pass
1♠
pass

Itä
1♦
pass
pass

Etelä
DBL
pass
?

P:n pyynnöstä hänen miellyttävä partnerinsa näytti korttinsa jonka jälkeen P
ihmetteli: 
- Miksi et lähtenyt singelton ruudullasi?
- Koska olemme sopineet että lähdemme
11-säännön mukaan....
Tähän ei P:llä ollut enää mitään sanottavaa.

BRIDGELEHTI 4/15

7

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 Mikael ja Ola Rimstedt ottavat tällä kertaa mittaa toisesta
veljesparista, Doron ja Israel Yadlin. Yadlinit ovat kuuluneet Israelin maajoukkueen vakiokalustoon jo vuosien ajan. Parhaimpana saavutuksenaan voidaan
pitää avoimen EM-joukkuekilpailun voittoa Mentonissa 2003.
Mestareiden systeemi on esitelty numerossa 3/2015.

8
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Haastajien systeemi

Luonnollinen, 5 kortin ylävärit
Avaus Selitys			
Jatkotarjoaminen
1♣/1♦ 10-22, väh. 3 korttia 1♦/1♥/1♠ voi olla 3 korttia, heikot hypyt
1♥/1♠ 10-22, väh. 5 korttia 1NT kierrosvaatimus, 2NT TPV-korotus,
3♣/3♦ Bergen korotus
1NT 15-17, tasainen
Stayman, 2♦/2♥ siirrot, 2♠ siirto ristiin
2NT siirto ruutuun, 3♣ Puppet Stayman
2♣
TPV tai 23-24 tas.
2♦ 4+, 2♥ 0-3
2♦
3-10, 6k yläväri
Yläväritarjous P/C, 2NT kysely
2♥
3-9, 5♥/4 toinen väri 2♠ P/C, 2NT kysely
2♠
3-9, 5♠/4 alaväri
2NT kysely
2NT 20-22, tasainen
Puppet Stayman, siirrot, 3♠ alavärit
3NT Gambling
4♣ P/C, 4♦ kysyy lyhyyttä
4♣/4♦ Namyats
4♦/4♥ kysyy renonssia
Konventiot			
Kontrollitarjoukset (1. tai 2.), Splinter, RKCB.
Negatiiviset kahdennukset 4♥ asti.
Two way reverse Drury

Doron Yadlin

Israel Yadlin
BRIDGELEHTI 4/15
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1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AJ 7 6
KJ
AQ J 4 3 2
Q

♠
♥
♦
♣

ITÄ
K985
A8 7 4
98
AK 10

Mikael Ola
Doron Israel
1♣1		
1♣
1♠
2♠
1♦
1♥
2NT2
3♠3
1♠1
2♠
4♣4
4♥4
4NT2 5♣3
6♦5
Pass
5♦4
5♠5
1) 12-14 tas/11+ 4+♣. 6♠
Pass
2) Kysely.		
1) 4. väri, TPV.
3) 4k♠, maksimi.
2) RKCB.
4) Kontrolli.
3) 0 tai 3 A/5
5) Peliehdotus.
4) Kysyy ♠Q.
			
5) Kieltää ♠Q.

Kilpailun ensimmäisessä jaossa tehtävänä on löytää paras slammi. Kuusi
ruutua tai kuusi sangia kaatuu vain, jos
pohjoisella on vähintään K10xx ruutua. Patapelissä pelinviejä on vaarassa
menettää ruutukuninkaan lisäksi myös
yhden tai kaksi valttitikkiä. Pataslammi on myös hyvä pelinvientitehtävä.

Tässä sitoumuksessa ruutumaski pitää
ottaa ensin. Jos tämä onnistuu, niin
valtissa on varaa safety-käsittelyyn
(ensin ässä ja sitten pieni kohti yhdeksikköä). Jos taas pohjoinen voittaa tikin ruutukuninkaalla, niin paras pelinvienti on pelata pataa sotamiehelle.
Mestareiden yksi risti oli joko 12-14
ap tasainen tai luonnollinen ristiavaus.
Yksi pata oli luonnollinen ja kaksi pataa oli korotus vähintään kolmen kortin tuella. Kaksi sangia kyseli ja kolme
pataa kertoi maksimikorotuksen neljän
kortin tuella. Neljä ristiä oli kontrollitarjous ja vahva slammi-inviitti, neljä
herttaa kertoi myös kontrollin ja kuusi
ruutua oli loppusitoumusehdotus. Ola
teki oikean ratkaisun passatessaan tähän. Mestareiden systeemissä vastaaja
tarjoaa yhteen ristiin ensin ylävärin,
vaikka hänellä olisi pitempi alaväri.
Haastajien alku oli luonnollinen.
Yksi risti lupasi vähintään kolmen
kortin värin, yksi pata oli neljäs väri
TPV ja kaksi pataa kertoi neljän kortin
värin. Sitä seurasi RKCB ja vastaus
0/3 avainkorttia. Viisi ruutua kysyi
patarouvaa ja kun Israel kielsi valttirouvan viidellä padalla, ei Doron enää
haaveillut isoslammista vaan lopetti
sarjan kuuteen pataan.

PISTEET					
JAKO 1
6♦/6NT
10				
Mestarit
10
6♠
8				
Haastajat
8
5♦/5♠/4NT 5				
TILANNE
5NT
4				
Mestarit
10
7♦/7NT
3				
Haastajat
8
7♠
1							
10
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2. JAKAJA ITÄ, NS VAARASSA,
IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
542
♠ AQ 9 8 7
♥
Q94
♥ K732
♦
7652
♦ A
♣
KJ3
♣ A 10 6
Mikael Ola
Doron Israel
1♠		
1♠
1NT
2♣1
2♠
4♠
2♠2
3♥
Pass
4♠
Pass
1) 11-14 luonnollinen
tai mikä tahansa 15+
2) 2-7, (1)2-3s
3) 15+, 4+h

Kumpikin pari ajautui tässä jaossa
pahasti yli laidan. Neljä pataa on aivan
liian optimistinen yritys. Patakuninkaan pitää olla toisena tai kolmantena
pohjoisen kädessä, hertan pitää olla
3-3 tai toisella puolustajista ässä toisena, jonka lisäksi ristimaski pitää ottaa
oikeaan suuntaan. Noin 10% onnistumismahdollisuudet.
Mestarit aloittivat viiden kortin pata-avauksella ja luonnollisella yhden

sangin vastauksella, joka voi myös
sisältää heikon korotuksen partnerin
avausvärissä. Suora korotus kahteen
pataan kertoo 8-11 ap ja kolmen kortin tuen. Olan kaksi ristiä oli Gazillityyppinen tarjous, joko luonnollinen
tarjous, 5-4 pata-risti ja 11-14 ap tai
mikä tahansa 15+ ap käsi viiden kortin
padalla. Kaksi pataa kertoi heikon käden ja yleensä kaksi tai kolme korttia
pataa. Kolme herttaa oli luonnollinen
tarjous, joka sai Mikaelin käden näyttämään paremmalta, olihan herttarouva nyt varmasti toimiva kortti. Tilaa
invitointiin ei enää kuitenkaan ollut ja
Mikael päätti rohkeasti korottaa neljään, mikä tällä kertaa ei ollut oikea
ratkaisu. Myös Olan kolme herttaa oli
turhan optimistinen valinta. Jos parterilla on korkeintaan seitsemän pistettä
ja 2-3 pataa, tarjoussarjan jatkaminen
johtaa liian usein kotipelistä pietiin.
Haastajat päätyivät täyspeliin nopeammin. Israel kertoi, että hän ei tyydy
inviittiin viiden menevän kädellä. Jos
hän olisi tehnyt inviitin kolmella hertalla, Doron olisi ollut pahan paikan
edessä. Herttarouva toimii, mutta käsi
on muuten aivan minimi eikä valttituki
voisi olla paljoa huonompi.

PISTEET					
2♠
10				
2♥/3♠
7				
1NT
6				
2NT
4				
3♥/4♠
2				
4♥
1
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JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

2
2
12
10

11

3. JAKAJA ETELÄ, JOKAAVAA 1♦,
EW VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
A K 10
♠ J875
♥
AQ 9
♥ K8765
♦
KQ42
♦ J 10 7
♣
J96
♣ 4

Mikael
(1♦)DBL
1NT
2♥
3♥
Pass

Ola
1♥
2♦
2♠
4♥

Doron
(1♦)DBL
1NT
3♥
Pass

Israel
1♥
2♠
4♥

Tällä kertaa molemmat parit löysivät
parhaan sitoumuksen. Mikael ilmaisukahdensi ja Olan kerrottua heikon
käden ja herttavärin hän jatkoi yhdellä
sangilla kertoen tasaisen 18-20 ap:n
käden ja ruutupidon. Kaksi ruutua
kertoi maksimin aikaisempaan tarjoukseen nähden, 5-8 ap. Kaksi herttaa
lupasi kolmen kortin tuen ja kaksi pataa lupasi neljä korttia. Huonommalla
hertalla ja paremmalla ristillä Mikael
olisi tarjonnut nyt kaksi sangia, mutta
aktuellilla kädellä kolme herttaa ku-

vasi käden paremmin. Olalla oli selvä
korotus täyspeliin. Voima on alarajalla, mutta ruutukombinaatio J107 on
varmasti toimiva partnerin luvattua
ruutupidon.
Haastajien alku oli sama, mutta Israel jatkoi yhteen sangiin luonnollisella kahdella padalla, joka myös lupasi
jonkin verran voimaa. Kolme herttaa
kertoi kolmen kortin tuen ja myös nyt
idällä oli helppo työ korottaa täyspeliin.
Kumpi on parempi tarjous idältä,
kaksi ruutua vai kaksi pataa? Yksi asia
puoltaa kahta ruutua. Jos lännellä sattuisi olemaan neljän kortin pata, hän
tarjoaa kahteen ruutuun kaksi pataa
ja patatäyspeli päätyy lännen käteen.
Tällä ruutukombinaatiolla ei ole suurta
merkitystä, missä kädessä pelinvienti
on, mutta jos lännellä olisi esim. AQx
ruutua, lähdön olisi syytä olla pohjoisen kädessä. Myös toinen asia puhuu
kahden ruudun puolesta. Mestareiden
sarjassa itä tiesi kolmen hertan kohdalla, että lännellä on hyvä kolmen kortin
herttaväri. Haastajien sarjassa kolme
herttaa lupasi vain kolmen kortin tuen
kertomatta tuen laadusta yhtään mitään.

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

10
10
22
20

4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
A K 10
♠ 83
♥
K542
♥ Q 10 9 8 7
♦
KQ84
♦ 5
♣
KJ
♣ A Q 10 9 3

Mikael Ola
Doron Israel
2♦1
2♠2
1♦
1♥
2NT3
3♦4
4♥
5♣1
3
5
1
3♥
3♠
5♦
5♥
4♦6
5♣7
6♥
Pass
6♥
Pass
1) Kontrolli.
1) 18-19 ap, tas.
2) Tasainen, hertta tai alaväri.
3) Pakotettu.
4) ♥+♣ tai 6+♣ ja lyhyt ♦.
5) 5+♥, 4+♣.
6) Maksimi, sopii hertan valtiksi.
7) Kontrolli, kieltää patakontrollin.

Tiesin, että tässä tehtävässä oli hyvin
vaikea pysähtyä parhaaseen sitoumukseen, neljään herttaan. Oletin, että tarjoussarjat päättyisivät ässäkyselyn jälkeen viiteen herttaan, sitoumus, joka

olisi jo vaarassa päätyä pietiin, jos pelinviejä menettää kaksi valttitikkiä.
Mestareiden sarjassa kaksi ruutua
kertoi tasaisen 18-19 ap:n käden, kaksi
pataa lupasi joko tasaisen käden, herttavärin tai alavärin ja pakotti avaajan
tarjoamaan kaksi sangia. Kolme ruutua
kertoi joko hertta-ristikäden tai kuuden
kortin ristin lyhyellä ruudulla. Taas
pakotettuun kolmeen herttaan kolme
pataa lupasi vähintään 5-4 hertta-ristikäden. Neljä ruutua lupasi maksimin
ja sopi hertan valtiksi, viisi ristiä kertoi
ristikontrollin ja kielsi patakontrollin,
jonka jälkeen Mikael katsoi korttien
riittävän pikkuslammiin.
Haastajien sarja oli luonnollinen.
Neljään herttaan itä kahdella patahakulla ei voi kysyä ässiä, vaan joutui
tekemään kontrollitarjouksen viisi
ristiä, joka tietenkin samalla kielsi
patakontrollin. Doron lupasi pata- ja
ruutukontrollit viidellä ruudulla, Israel
katsoi tehneensä riittävästi, mutta Doron korotti slammiin.
Mielestäni idän korotukset slammiin
eivät olleet perusteltuja. Jos partnerilla
olisi kaksi ässää ja valttirouva, hänen
tehtävänään olisi tarjota kuusi herttaa.

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

0
0
22
20

13

5. JAKAJA POHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
A4
♠ 75
♥
8
♥ AK 9 2
♦
A8 5 3
♦ Q6
♣
A J 10 9 7 4
♣ KQ653
Mikael Ola
Doron Israel
1♣1 		
1♣
2♠2
2NT3
2♣1
2♥2
3♥4
4♣5
4♠3
5♥4
6
6
4♦
4♥
6♣
Pass
4♠7
5♣
1) Väh. inviitti.
Pass			
2) Pito.
1) 12-14 tas/11+ 4+♣. 3) Exclusion.
2) 6+♣, TPV.
4) 2A + ♣Q
3) Rele
4) Slammi-inv., lyhyt ♥.
5) Sopii ristin valtiksi.
6) Kontrolli.
7) ”Last train”.

Mestarit aloittivat jo tutuksi tulleella
ristiavauksella, johon kaksi pataa oli
TPV vähintään kuuden kortin ristivärillä. Kaksi sangia oli rele, johon kolme herttaa oli slammi-inviitti lyhyellä
hertalla. Neljä ristiä sopi ristin valtiksi ja oli mieto slammi-inviitti. Tätä
seurasi kaksi kontrollitarjousta sekä
”Last train” neljä pataa. ”Last train”

on Jeff Meckstrothin kehittämä konventio, jossa viimeinen vapaa väri alle
yhteisen valtin täyspelitasolla kertoo
slammivalmiudesta vain jos partnerin
voima on ylärajalla aikaisemmin tarjoussarjassa luvattuun nähden. Olalla
oli hertassa hukka-arvoja eikä muutenkaan ylimääräistä voimaa ja näin
hän päätti tyytyä täyspeliin.
Haastajien sarjassa kaksi ristiä oli
käännetty korotus, johon kaksi herttaa lupasi pidon sangia varten kietäen
samalla minimiavauskäden. Tämän
jälkeen Doron päätti olla slammissa,
kunhan vain avainkortit riittävät. Jostain syystä hän päätti käyttää Exclusion Blackwoodia, kysyen avainkortteja
padan ulkopuolelta neljällä padalla.
Tämähän on toki mahdollista, kun
hänellä on pataässä itsellään. Kun
vastaus kertoi kaksi avainkorttia ja
valttirouvan, päätti Doron tarjoussarjan kuuteen ristiin. Hän katsoi, ettei
käsi ole riittävän hyvä viiteen sangiin,
joka invitoisi isoslammiin ja takaisi,
että parilla löytyy kaikki avainkortit
sekä valttirouva. Mielestäni arveluttava valinta kysyä ässiä näin aikaisessa
vaiheessa. Seiska olisi jäänyt pakkaan,
jos Israelilla olisi ollut pata- ja ruutuvoimaa, koska hän ei tietenkään voi
korottaa kuutta ristiä seitsemään.

PISTEET					
6♣
10				
4NT
5				
5♣
4				
4♣/7♣
1				
							
14

BRIDGELEHTI 4/15

JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

4
10
26
30

6. JAKAJA ITÄ, EW VAARASSA, IMP.
LÄNSI
ITÄ
♠
KQ8542
♠ A6
♥
A
♥ Q97
♦
98
♦ AK 7
♣
AJ 6 2
♣ KQ987
Mikael Ola
Doron Israel
2♦1		
1♣
2♥2
2♠3
1♠
2NT
2NT4
3♣5
3♦1
3NT
3♥6
3♠7
4♣2
4♠3
8
9
3NT
4♣
6♠
Pass
4♥10
4NT11
1) New minor
5♦12
5♥13
forcing.
14
5NT
7♠
2) Ässäkysely.
Pass			
3) 2A.
1) 18-19 tas.
2) Pataväri tai jokin yksivärikäsi.
3) 2-3 ♠.
4) Yksivärikäsi tai 4♠5♣ heikko.
5) Pakotettu.
6) 6+♠, slammi-inv. 7) Sopii valtin.
8) Herttakontrolli. 9) Kontrolli.
10) Ei ruutukontrollia. 11) RKCB.
12) 0/3 13) ♠Q? 14) ♠Q, ei ekstraa.

Jälleen hyvin pitkä relesarja mestareilta! Kaksi ruutua oli tasainen 18-19
ap, kaksi herttaa kertoi pataa tai minkä tahansa yksivärikäden, kaksi pataa
kertoi kaksi tai kolme korttia värissä
ja kaksi sangia kertoi joko yksivärikä-

den tai heikon käden ja 4-5 pata-ristin.
Kolme ristiä oli pakotettu tarjous, johon kolme herttaa kertoi kuuden kortin
padan ja slammi-inviitin. Kolme pataa
sopi padan valtiksi ja kolme sangia lupasi herttakontrollin. Neljä ristiä kertoi
kontrollin ja neljä herttaa kielsi ruutukontrollin. Seuraavaksi RKCB, 0 tai
3 avainkorttia, valttirouvakysely viisi
herttaa, johon viisi sangia lupasi valttirouvan, mutta kielsi näyttämättömän
lisävoiman. Ola päätti sarjan seitsemään pataan.
Haastajien sarja alkoi luonnollisesti
ja Israel kertoi tasaisen 18-19 ap:n käden. Kolme ruutua oli keinotekoinen
vaatimus, johon kolme sangia kielsi
kolmen kortin patatuen. Neljä ristiä
kysyi ässiä, vastaus oli kaksi, jonka
jälkeen Doron päätti tyytyä pikkuslammiin.
Seitsemän ristiä on tietenkin paras
sitoumus, koska pataisoslammi edellyttää 3-2 valttijakautuman.
Jännittävä kaksintaistelu päättyy israelilaisveljesten eduksi kahden pisteen
marginaalilla. Jos Rimstedtit olisivat
löytäneet oikean seiskan viimeisessä
jaossa, olisivat he voittaneet yhden
pisteen erolla!
Tack Mikael och Ola! Vi träffas vid
spelbordet i den närmaste framtiden.

PISTEET					
7♣
10				
7♠/7NT
7				
6♠ /6NT
5				
6♣
4				
5♣/5♠/5NT 1				
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JAKO 6
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

7
5
33
35
15

TARJOUSPANEELI
4/15
Kauko Koistinen

				

1. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP.
♠ Q J ♥ 6 4 ♦ J 10 8 7 3 ♣ K Q 4 3
Länsi
		
pass

Pohjoinen
1♣
3♣

Tarjous Pisteet
3♠
10
3♦
9
3NT 5
5♣
4
4♣
2

Itä
pass
pass

Paneeli
4
3
2
1
0

Etelä
1♦
?

Lukijat
3
0
4
8
5

Täyspeli on enemmän kuin todennäköinen ja kauniina päivänä ristislammikin on
mahdollinen. Jos täyspeliä pelataan, niin
kolme sangia on oikein, jos kummassakin
ylävärissä löytyy pidot. Lähes puolet panelisteista päättää kertoa patapidon ilmaisten huolensa herttavärin suhteen.
NIEMI: 3♠. Lupailen hollia ja haluan
täyspeliin.
PATANA: 3♠. Kolmeen sangiin voisi
olla tikit, joten koetan sitä hakea. Pass tai
5♣ voisivat hyvin myös olla oikein.
PEKKINEN: 3♠. Paremman puutteessa,
olkoon joku holli. 3NT on kuitenkin yleisin
loppusitoumus ja jos herttaheikkous havaitaan, niin pelataan ristiä. Toki pata voi
olla heikko kohta, mutta ei tee mieli tällä
jaolla sitoutua ristipeliin.
FAGERLUND: 3♠. QJ saa luvan kelvata pidoksi sangia varten. Hertta näyttää
aralta, mutta usein tikit riittävät 3NT:ssä,
jos partnerilla vain on pito. 5♣:ssä voi
usein olla liikaa kansimeneviä.
Kolme pataa johtaa tietenkin pietipeliin, jos partnerilla on yksi tai kaksi
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patahakkua. Tämän vuoksi kolme ruutua
voisi olla parempi tapa edetä kohti oikeaa
täyspeliä. Tarjous on tietenkin vaatimus,
koska heikolla kädellä ja pitkällä ruudulla
olisimme heti hypänneet kahteen ruutuun.
SCHOLLAARDT: 3♦. Can’t really
pass at IMPs, although that could easily be right. Hoping for 3NT obviously. If
partner shows only one stopper with 3M,
I hope we discussed that 4♣ is now passable.
VIITASALO: 3♦. Koska minulla on
nämä ristit, partnerilla on usein 7k risti.
Todennäköisin pelimme on 3NT, johon
partneri tarvitsee yläväripidot. 3♦ on
vaatimus, koska kaikilla heikoilla korteilla passataan. Jos partneri tarjoaa 4♦,
korjaan sitoumuksen 5 ristiin. Tyypillinen käsi partnerilla voisi olla Ax AQx, x,
AJTxxxx ja jokin iso kortti ehkä lisää.
GRANSTRÖM: 3♦. 3NT näyttää ainoalta todennäköiseltä täyspeliltä, ja
sekin voi olla tuurista kiinni, jos partneri
ei pysty sitä tarjoamaan. Passaan 4♣:iin,
vaikka se on vaatimus ja muuten teen 5♣.
VALTA: 3NT. Sangitäyspeli on useimmiten oikea sitoumus ja jonkun on se tarjottava. Jos pataa olisi QJx, tarjoaisimme
3♠ mutta nyt tarjous ei oikein kuvaa
ylävärejämme. Voisin kliseisesti vedota
myös Hammanin sääntöön...
MÄKIKANGAS: 3NT. Arvataan näin.
Miksi arvata 3NT:n ja 5♣:n välillä, kun
voi antaa partnerin tehdä ratkaisun?
SAASTAMOINEN: 5♣. Partnerilla on
huono ristiväri - siispä hänellä on aikamoinen jakauma. Jos partnerilla on kortit AKx,Kxx,-,AJxxxxx, jää superslammi
pakkaan, mutta muutoin täyspeli lienee
oikeampi taso.
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2. Jakaja Pohjoinen, kaikki vaarassa,
IMP.
♠ 10 5 3 ♥ A J 7 ♦ 8 6 5 2 ♣ A 9 3
Länsi
		

Pohjoinen
3♠

Tarjous Pisteet
Pass 10
DBL 4
4♠
3

Itä
3NT

Paneeli
9
1
0

Etelä
?

Lukijat
7
6
8

Kolme selkeää tarjousvaihtoehtoa. Kun
partneri näissä vyöhykkeissä avaa kolmella padalla, on hänellä tyypillisimmillään
kuusi tai seitsemän pelitikkiä. Patapelissä
meillä tuskin on siis kymmentä tikkiä.
Vain jos herttasotamies toimii, partnerilla
esim. 109x, voi neljä pataa mennä kotiin.
Entäpä kolme sangia? Voiko tässä sitoumuksessa olla yhdeksän tikkiä ja pitäisikö
meidän tarjota neljä pataa uhraustarjouksena? Tuskin. Vaikka idän sangitarjous
perustuisi seitsemän kortin ruutuväriin
ja patapitoon, hänellä on otettavissa vain
kahdeksan tikkiä. Vain jos idällä on padassa tuplapito, voi hänellä olla mahdollisuuksia saada yhdeksän tikkiä. Useimmiten kolme sangia päätyykiin siis yhteen
tai kahteen pietiin. Pitäisikö meidän siis
kahdentaa ja ottaa 200-500 tyhjän päälle?
Ei! Lähes koko paneeli passaakin ja syystä. Jos ahneesti kahdennamme ja vastustajat karkaavatkin neljän tason väripeliin,
olemme auttaneet heitä löytämään kotipelin, pahimmassa tapauksessa herttatäyspelin.
SCHOLLAARDT: Pass. And lead a low
spade. Not sure. Double could be right.
4♠ will not make opposite my preempts.
FAGERLUND: Pass. Passaan sillä perusteella, etten halua vastustajan vaihtavan sitoumusta 4♥, jonka päälle joudun
miettimään 4♠ uhrausta. On totta, että

4♠ voi jopa hyvänä päivänä mennä kotiin
ja 3NT voi mennä useaan pietiin kahdennettuna. En usko että 3NT on kotona ja
haluan yrittää plus-merkintää tästä.
GRANSTRÖM: Pass. Ensimmäisestä
kädestä annan partnerin avata tavallista
heikommilla, joten 4♠ tai DBL ei ole vaihtoehto minulle.
VALTA: Pass. 4♠ ei mene kotiin ja 3NT
on usein pieti, ainakin jos idällä on vain
yksinkertainen pataholli.
VIITASALO: Pass. Partnerin vaaravyöhykeavausta vastaan tämä sitoumus
normaalisti kaatuu, vaikka pelinviejällä
olisi 7k solidi ruutu. Meillä tuskin on
omaa täyspeliä. En kahdenna, koska en
tiedä, miten vastustajan 4 tason väripeleissä käy.
NIEMI: Pass. En usko, että meidän neljä
pataa menee kotiin. 3NT menee luultavasti pietiin, mutta en halua kahdentaa, sillä
en uskalla kahdentaa mitään, mihin vastustaja mahdollisesti karkaa.
PATANA: Pass. Neljä pataa ei yleensä
mene, joten pietin yrittäminen tähän
vaikuttaa paremmalta. Ehkä vastustajalla
on vain yksi patapito tai ehkä pelinviejän
pitää ajaa molemmat ässäni alas.
PEKKINEN: Pass. Tuntuu, ettei meillä
ole mitään ja itä on nostanut itseään tukasta. Puolustetaan.
SAASTAMOINEN: Pass. Jos partnerilla on padassa ainoastaan ässä, niin toivottavasti hän ymmärtää laistaa kahdesti
jos pelinviejällä on KQx padassa. Lyödä
ei voi ja 4♠ voi joko maksaa liikaa tai voi
olla huudettu pietipelin päälle.
MÄKIKANGAS: DBL. Aika rivakka,
mutta ei idällä aina ole tykkejä.
Oikea ratkaisu, vaikka idällä olisi tykit,
jos hänellä on vain yksinkertainen patapito eikä kukaan päätä vaihtaa sitoumusta
neljän tason väripeliin.
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3. Jakaja Pohjoinen, ei kukaan vaarassa,
IMP.
♠ - ♥ A K J 3 ♦ Q 7 5 4 ♣ A Q 10 4 3
Länsi
		
DBL

Pohjoinen
pass
1♠

Tarjous Pisteet
2♣
10
1NT 5
2♦
4
2♥
4

Itä
pass
pass

Paneeli
6
2
1
1

Etelä
1♣
?

Lukijat
4
7
3
5

Avaushetkellä hyvännäköinen käsi, ja
jos partneri olisi ilahduttanut tarjoamalla
punaista väriä, olisimme voineet tarjota
kolmen padan Splinter-tarjouksen kertoen samalla massiivisen pelivoimamme.
Lännen ilmaisukahdennuksen ja partnerin
patatarjouksen jälkeen kätemme pelivoima on heikentynyt huomattavasti. Tämän
vuoksi lähes kaikki panelistit päättävät
olla reversoimatta kahdella punaista väriä.
Eniten kannatusta sai ristivärin uudelleen
tarjoaminen.
PATANA: 2♣. Tämän tarjoaisin ilman
kahdennusta, joten se vaikuttaa normaalilta nytkin. Sangi voisi olla oikea peli,
mutta voimaa on liikaa ja pataa liian
vähän.
SAASTAMOINEN: 2♣. Call me chicken. Jos fittiä ei löydy, niin ei sitten löydy
oikein tikkejäkään.
VIITASALO: 2♣. En olisi tehnyt reverseä passannutta kättä vastaan ilman
kahdennustakaan, joten vaihtoehtoja ei
oikein ole (reverse on kierroksen vaatimus,
johon partneri yleensä tarjoaa 5 k patansa; mistäs nyt kotipeli?). 1NT valehtelee
sekä voiman että jakauman. Passaaminen
silloin, kun meillä on pisteylivoima ja n.
viisi valttia, ei ole pitkän päälle voittavaa
bridgeä.
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FAGERLUND: 2♣. En halua poissulkea kumpaakaan punaista valttia, mikä
helposti tapahtuu, jos tarjoan 2♦ tai 2♥
reversenä. Lisäksi täyspelin missaaminen
vaikuttaa epätodennäköiseltä, ellei partneri pysty jatkamaan.
GRANSTRÖM: 2♣. Liikaa voimaa
1NT:iin, liian vähän punaiseen reverseen.
MÄKIKANGAS: 2♣. Kaikki korkeammat tarjoukset tuntuvat ylitarjouksilta.
VALTA: 1NT. Alitarjous, myönnetään,
mutta renonssi partnerin väreissä ja voima useimmiten herttavärin kera niskassa
saavat minut varovaiselle kannalle.
Sangitarjousta vastaan puhuu mielestäni
kaksi asiaa. Tarjous lupaa n. 12-14 ap,
joten kätemme on liian vahva tähän tarjoukseen. Vaikka totta on, että partnerin
passattua tuskin missaamme täyspeliä
varsinkaan hänen patatarjouksensa jälkeen. Sangitarjous ei myöskään kerro jakautumaa oikein, ja tämän takia voimme
joutua väärään sitoumukseen. Partneri
saattaa tarjota joskus patansa uudelleen
kuvitellen meillä olevan hieman tasaisemman käden.
NIEMI: 1NT. Voimaa minulla on vähän
liikaa, mutta misfitin ja partnerin passin
takia emme voi mielestäni joutua ihan
väärään sitoumukseen. En usko, että
makaamme tämän takia täyspelin.
PEKKINEN: 2♦. Ei selvää tarjousta,
mutta kerron viisi ristiä ja hyvät.
SCHOLLAARDT: 2♥. Don’t want to
miss that fit. Looks like partner has only
5♠ (no opening & no jump now), so it’s
not very likely that he will bid them again.
Second choice: 2♣.
Maarten on oikeassa siinä, että partnerilla tuskin on kuuden kortin pataväriä.
Mutta paneelistandardissa partneri tarjoaa
reversen jälkeen viiden kortin ylävärinsä
uudelleen rajoittamatta kätensä voimaa. Ja
silloin olemme jo luultavasti pietitasolla.
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4. Jakaja Länsi, I-L vaarassa, parik.
♠ Q 8 7 4 2 ♥ - ♦ A 10 8 7 6 2 ♣ A 4
Länsi Pohjoinen
1♥
pass
* Inviitti
Tarjous Pisteet
4♦
10
Pass 6
DBL 6
4♥
6
3♠
4

Itä
3♥*

Paneeli
3
2
2
2
1

Etelä
?

Lukijat
2
8
1
6
3

Edulliset vyöhykkeet, 6-5 jakautuma ja
renonssi vastustajien värissä. On liian suuri houkutus tulla mukaan sarjaan, mutta
millä tavalla? Niukasti eniten paneeliääniä
sai luonnollisin tapa edetä tarjoamalla pisintä väriämme. Ja mahdollisesti tarjota
myöhemmin toista väriämme.
PATANA: 4♦. Suunnitelmana on tarjota
vielä 4♠, ellei partneri kahdenna.
PEKKINEN: 4♦. Jos fittiä olisi, niin kortit on tosi hyvät. Tila on vähissä ja pata
heikohko, mutta jotain kuitenkin tekee
mieli tarjota.
FAGERLUND: 4♦. Joskus voi maksaa,
mutta en rupea passailemaan 6-5 jakaumaa. Olen uuden harkinnan edessä, jos
vastustaja tarjoaa 4♥, eikä partnerilta
löydy kahdennusta. Tarjoanko 4♠ sen
päälle.
Vain kaksi panelistia päätti olla osallistumatta tarjoussarjaan. Tähänkin on hyvät
perusteet. Herttapeliä vastaan meillä on
myös puolustusta. Kädessämme on kaksi
ässää ja valtissa on pahin mahdollinen
vinojakautuma. Uhrautuessa pietipeli hyvin usein vaihtaa omistajaa.
VIITASALO: Pass. Partnerille jää tässä
sarjassa korkeintaan 8 pinnaa ja yleensä
4k hertta. Jos voisin olla varma, että löydän parhaan sitoumuksemme, luultavasti

tarjoaisin, mutta nyt ei ole mitään takeita
sellaisesta. Vastustaja on helposti menossa
pietitasolle, koska kortit eivät istu hyvin.
En halua pelastaa enkä varoittaa heitä.
NIEMI: Pass. Liian huonot värit tarjottaviksi. Meillä ei välttämättä ole mitään
suunnatonta fittiä, jos partnerilla on
neljän kortin hertta. Yritän mieluummin
plusmerkintää puolustamalla, kun hertan
jakauma voi olla vastustajille epämiellyttävä yllätys.
Kaksi panelistia päättää ilmaisukahdentaa, mikä on myös mielenkiintoinen valinta. Tämä johtaa parhaaseen lopputulokseen, jos partneri hyvillä hertoilla pääsee
rankaisukahdentamaan lännen mahdollisesti tarjoaman neljä herttaa. Kahdennusta
vastaan taas puhuu partnerin mahdollinen
into tarjota ristiä.
MÄKIKANGAS: DBL. 4 herttaa olisi
selkeämpi, mutta hieman liian kova. Toivottavasti partneri tajuaa, ettei minulla
ole sikana voimaa ja toivottavasti en
seuraavaksi ole ottamassa kantaa hänen
5 ristiinsä.
VALTA: DBL. Ilmaisukahdennan ja korjaan 4 ristiä 4 ruutuun. Jos partneri jättää
sisään on meillä sentään kaksi ässää puolustusta.
SCHOLLAARDT: 4♥. I have to do that
- could be wrong of course. I notice now
that it is pairs - well I still bid the same.
Kumpikin Michaels-tyylisen neljän hertan tarjoaja toteaa, että valinta voi olla
joskus väärin.
GRANSTRÖM: 4♥. Kun ei ole tietoa
vastustajan tarjoustyylistä (6p + singeli
= inviitti?) niin en anna heidän varastaa
kun minulla molemmat ylemmät värit.
Joskus käy huonosti.
SAASTAMOINEN: 3♠. Tähän voisi todeta nykymallin mukaisesti: noita ylävärejä minä tarjoan. Ei minulla muuta.
Onhan sinulla. Ruutuja!
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5. Jakaja Etelä, ei kukaan vaarassa, IMP.
♠ A K 2 ♥ A J 9 6 4 3 ♦ A J ♣ 10 8
Länsi Pohjoinen
Itä
				
pass
1♠
pass
Tarjous Pisteet
2NT 10
3♥
9
3♦
4
3♠
4

Paneeli
4
4
1
1

Etelä
1♥
?

Lukijat
0
16
1
2

Luonnollisen systeemin heikkoja kohtia.
Oppikirjatarjous kolme herttaa ei ole kaunis valinta. Voima tähän on oikein, mutta
hertan laatu saisi olla luokkaa parempi.
Myös hyvä kolmen kortin patatuki huolestuttaa. Herttahypyn jälkeen hyvän patavaltin löytyminen saattaa olla mahdotonta.
Päätinkin, että täydet pisteet saa kaksi
sangia. Käden kertominen hyppysangina
kadottaa 6-2 herttavaltin, mutta löytää 5-3
patavaltin. Sangipeli saattaa olla oikein,
vaikka partnerilla olisi dubbeltonhertta,
esim. kättä Jxxx xx Kxx QJxx vastaan
herttapelissä voi olla neljä menevää, kun
taas sangissa on usein yhdeksän tikkiä.
FAGERLUND: 2NT. Hyppääminen hertassa kadottaa 5-3 patafitin liian helposti,
joten valitsen käden kertomisen hyppysangina. Padan tukeminen heti puolestaan
voi johtaa hölmöön 4-3 valttiin, kun olisi
parempi 6-2 herttaosuma. Mainoskäsi
Gazilli-konventiolle.
Gazzilli-konventio lyhyesti: kun avaaja
tarjoaa tässä tilanteessa kaksi ristiä, hän
lupaa joko luonnollisen hertta-ristikäden
tai minkä tahansa 17+ ap herttakäden.
SCHOLLAARDT: 2NT. What’s Gazilli
in Finnish? This hand is ideal for 2♣ natural or 17+.
NIEMI: 2NT. Kun ei ole mitään oikein
hyvää tarjousta, pitää jostakin valehdella.

20

Tarjous kertoo voimani mielestäni oikein
(hyvät kontrollit ja kuudes hertta oikeuttavat voiman arvioinnin ylöspäin). Näin
löydämme varmasti 5-3-patavaltin, mutta
kohtuullisen usein hukkaamme 6-2-herttavaltin. Tosin hertta ei ole välttämättä
hyvä pelivaihtoehto, ellei partnerilla ole
siinä kuvadubbelia. Silloin taas hertta
olisi hyvä tikkiväri sangipeliinkin.
GRANSTRÖM: 2NT. 3♥:ssa saisi olla
parempi väri tai huonompi tuki.
VIITASALO: 3♥. Taas kerran BWDH,
mutta nyt kuitenkin vain niin vähän
voimaa, ettei 3♥ ole alitarjous, ja riittävän
hyvä väri, ettei 3♥ ole yököttävä. Vaihtoehtona voisi olla 2NT, mutta lähtökortin ja
lepääjän korttien odotus voisi olla turhan
tuskaisaa, jos partneri vain korottaisi kolmeen ilman muuta tutkimista.
Bridge World Death Hand. Avaajan vahva käsi, jossa ei ole toista hyvää tarjousta.
Useimmiten 6-3-2-2 tyyppinen, jossa kolmen kortin tuki vastaajan väriin.
MÄKIKANGAS: 3♥. En ole ylpeä tästä.
2NT on toinen vaihtoehto.
PATANA: 3♥. Muistuipa mieleen, että
junnusysteemin pitäisi kirjoittaa Gazilli
optioksi.
PEKKINEN: 3♥. Luonnollisen kuoppakohtia. Tähän tarjokseen hertta on liian
heikko ja pata liian hyvä, mutta muitakaan
värejä ei voi tarjota. Gazillia kaivataan.
SAASTAMOINEN: 3♦. Täyspeliin pusketaan. Jos partneri tarjoaa 3NT, niin
toivottavasti se on parempi kuin 4♥.
VALTA: 3♠. Usein paneelissa esiintyvä
teema: vahva yksivärikäsi kolmen kortin
tuella partnerin yläväriin. Tällä kertaa
valitsen hyppykorotuksen vahvalla kolmen
kortin tuella, kun kätemme ei ole täyspelivaatimuksen väärtti. Kolmeen herttaan
väri on aivan liian huono ja kaksi tai
kolme alaväriä antaa aivan väärän kuvan
kädestämme.

BRIDGELEHTI 4/15

6 Jakaja Pohjoinen, ei kukaan
vaarassa, IMP.
♠ 7 6 5 ♥ AJ 7 6 ♦ K 8 ♣ K Q 7 2
Länsi
		
pass

Pohjoinen
pass
DBL

Tarjous Pisteet
Pass 10
DBL 6
2NT 6
3♣
4

Itä
1♥
2♥

Paneeli
5
2
2
1

Etelä
pass
?

Lukijat
2
4
12
0

Jos partneri balanssikahdentaisi passaamattomalla kädellä, niin meidän olisi
tarjottava jotain tässä tarjouspaikassa.
Nyt kun partneri on kieltänyt avauskäden
voiman, niin tilanne on toinen. Varmuuttaa omasta yhteisestä valtista ei ole. Kaksi
herttaa menee useammin pietiin kuin kotiin, mutta IMP-kilpailussa kahdennus on
turhan vaarallinen. Luonnollinen kaksi
sangia kuvaa käden hyvin, mutta johtaa
turhan usein pietipelistä toiseen. Puolet
panelisteista päättääkin rauhallisesti passata.
FAGERLUND: Pass. Ei ole tietoa, että
löytyisi yhteistä valttia ja oma täyspeli
vaikuttaa epätodennäköiseltä. Vaikuttaisi
paremmalta yrittää saada omalle puolelle
tulos rauhallisesti puolustamalla.
MÄKIKANGAS: Pass. Kaksi herttaa ei
vaikuta pietijuhlalta eikä meillä aina ole
8 kortin ristiosumaa. Pelipöydässä idän
henkilöllisyys vaikuttaisi ratkaisuuni. Parikilpailussa tarjoaisin varmasti jotain,
vaikkakin silloin partnerilla voi olla nihkeämmät.
Parikilpailussa kahdennus olisi ehdottomasti oma valintani. Odotan saavani
+100, joskus enemmän, mutta pahana
päivänä tosin annan 470 vastustajille.
NIEMI: Pass. Systeemi ei ota kantaa

kahdennuksen merkitykseen tässä kohdassa. Käteni ei ole niin hyvä, että haluaisin
varmasti rankaista (vaikka kahdennukseni
olisi sovittu rankkariksi), joten passaan.
Partneri voi ilmaista vielä uudelleen, jos
hänellä on oikein hyvä jakauma ja maksimipass.
Jos kädellä päätetään passata, niin tämä
on tehtävä ilman miettimisaikaa, koska
muuten partnerilta on viety mahdollisuus
uuteen ilmaisukahdennukseen.
PATANA: Pass. Parikisassa kahdennus houkuttaisi, mutta ehkä kuuden tikin
saaminen on silti tiukassa.
PEKKINEN: Pass. Ei varmaan mikään
yleinen valinta, mutta tekee mieli puolustaa tai pelata mustaa osumaa. Ongelma
on, että varmuutta osumasta ei ole. Jos
kahdennus olisi kortteja osoittava, niin se
olisi valintani.
VALTA: DBL. Haen pientä plussaa
(100-500) rankaisukahdentamalla, kun
omasta täyspelistäkään ei ole ainakaan
pistevoiman valossa takeita.
VIITASALO: DBL. Paneelistandardissa ei ole kahdennuksia juurikaan sovittu.
Tämä käy sekä korttikahdennuksesta että
rankkarista. Passannutta kättä vastaan
3NT olisi ylitarjous. Toivottavasti partneri
tulkitsee tarjouksen rankkariksi.
Ja toivottavasti partnerilla on riittävän
hyvät, että kaksi herttaa päätyy pietiin.
SAASTAMOINEN: 2NT. Myös pass voi
olla oikein.
SCHOLLAARDT: 2NT. Natural. Partner should be able to reopen light, so I’m
not going to bid 3NT myself.
GRANSTRÖM: 3♣. Kahden vaiheilla,
joten tyylini mukaan tarjoan, passannutta
vastaan täyspelissä on oltava tuuria.
Tarjous toimii hyvin, jos partnerilla on
neljä korttia ristiä, mutta vaihtaa pietipelin omistajaa, jos hänellä on vain kolmen
kortin tuki.
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PANEELI 4/15

1
Vesa Fagerlund		
3♠
Juho Granström		
3♦
Kari Mäkikangas
3NT
Matti Niemi		
3♠
Kari Patana		
3♠
Markku Pekkinen
3♠
Mauri Saastamoinen 5♣
Maarten Schollaardt 3♦
Jorma Valta		
3NT
Pekka Viitasalo		
3♦

2
Pass
Pass
DBL
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

3
2♣
2♣
2♣
1NT
2♣
2♦
2♣
2♥
1NT
2♣

4
4♦
4♥
DBL
Pass
4♦
4♦
3♠
4♥
DBL
Pass

5
2NT
2NT
3♥
2NT
3♥
3♥
3♦
2NT
3♠
3♥

6
Pass
3♣
Pass
Pass
Pass
Pass
2NT
2NT
DBL
DBL

Paneelin enemmistö 3♠ Pass 2♣ 4♦ 2NT/ Pass
						
3♥		
Lukijoiden suosikki 5♣ 4♠ 1NT Pass 3♥ 2NT
					

LUKIJAKILPAILUN 4/15
PARHAAT
Juha Hämäläinen		
46
Timo Järvi		
44
Risto Maunula		
43
Pekka Ranta		
40
Björn-Olof Lindholm
40
Kalevi Paavola		
38
Jorma Isaksson		
36
Jyrki Hakala		
33
Mauri Maunula		
33
Paula Nurmi		
33
Pietro Rizzo		
33
Matti Rosen 		
33
Henry Görnemann
32
Mauri Laasonen		
32
Martin Holmberg		
31
Pasi Kattilakoski		
31
Markku Lainevirta
31
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VUOSIKILPAILUN
PARHAAT
Björn-Olof Lindholm
191
Juha Hämäläinen		
189
Martin Holmberg		
178
Aimo Salmi		
176
Pekka Ranta		
172
Matti Rosen		
170
Jorma Isaksson		
168
Timo Järvi		
167
Jyrki Parkkinen		
166
Markku Lainevirta
165
Mauri Maunula		
161
Harry von Haartman
160
Kalevi Paavola		
155
Paula Nurmi		
152
Jyrki Hakala		
151
Mauri Laasonen		
149
Mauri Äyräväinen
146

BRIDGELEHTI 4/15

The IBPAKauko
awards
2015
Koistinen

				

Kansainvälinen Bridgejournalistiliitto,
IBPA, jakoi Chennain MM-kilpailujen
yhteydessä vuotuiset tunnustuksensa.
Personality of the Year
Boye Brogeland, Norja
Brogeland olisi voinut voittaa tämän
tunnustuksen aikaisemminkin pelillisistä
ansioistaan. Tämän vuoden Personality of
the Year -palkinnon hän voitti kuitenkin
aivan eri syistä. IBPA kuitenkin korostaa,
ettei palkinnon myöntäminen ole, eikä sitä
saa tulkita minkäänlaiseksi kannanotoksi
väärinpeluun epäilyn alaisina olevien pelaajien syyllisyyteen. Syytetyt pysyvät
syyttöminä, kunnes toisin todistetaan.
Mutta 2015 tullaan bridgemaailmassa
muistamaan Boye Brogelandin vuotena.
Meillä on uusi sheriffi kaupungissa!
Master Point Press Book of the Year
Professional Slam Bidding, osat 1 ja 2
Krzysztof Martens, Puola
Martens on muutaman viime vuoden
aikana ollut hyvin tuottelias bridgekirjailija. Sarjassa Martens Bridge University
on julkaistu jo kaikkiaan 17 kirjaa. Viimeisintä, kaksiosaista Professional Slam
Bidding voidaan nyt jo pitää klassikkona.
Tällä kirjalla Martens voitti IBPA:n parhaan kirjan palkinnon jo toisen kerran
kirjoittajauransa aikana. Saavutus, johon
vain Roy Hughes ja Julian Pottage ovat
aiemmin yltäneet.
Kirjassa esitetään huippuparien slammitarjoussarjoja eri arvokilpailuista. Kirja
sisältää 150 pelipöydässä tarjottua slammijakoa, joita Martens kommentoi sekä
esittää ratkaisuja ja konventioita. Kirjaan

kuuluu myös CD-levy, joka sisältää paljon harjoitusmateriaalia koskien slammitarjoamista.
Professional Slam Bidding on suunnattu
vain kokeneille pelaajille. Martens esittää
hyvin perusteltuja loogisia vaihtoehtoja,
kun pelipöydässä edustuspelaajat olivat
tehneet huonoja ratkaisuja slammitarjoamisessa ja kertoo myös syyt epäonnistumisiin.
Tässä yksi esimerkki, missä Martensin
maanmiehet Adam Zmudzinski ja Cesary
Balicki päätyivät toivottomaan isoslammiin vuoden 2001 Bermuda Bowl -kilpailun semifinaaliottelussa.
JAKO 59 ♠ AJ84
S/♥ AJ975
		
♦ K3
		
♣ K5
♠ Q10		
♠ K9732
N
♥ 83		
♥W
E
♦ J652		
♦ Q1098
S
♣ QJ1097		
♣ 6432
		
♠ 65
		
♥ KQ10642
		
♦ A74
		
♣ A8
Länsi
Sontag
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pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Pohjoinen
Balicki

Itä
Etelä
Weichsel Zmudzinski

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

1♥
2♥
3♦
4♣
4NT
5NT
7♥
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Krzysztof Martens, Puola

Balickin viiden padan vastaus RKCBkyselyyn näytti kaksi avainkorttia ja herttarouvan. Kun ässäkyselyn vastaaja tietää
parilla olevan kymmenen korttia valttia,
hän kertoo omistavansa valttirouvan,
vaikka hänellä tätä korttia ei olisikaan.
Martensin mukaan tämä sarja on esimerkki seurauksista, kun parilla ei ole
käytössä ”tarvitsen lisää tietoa” -tarjousta.
Balickin semiluonnollinen kolme ristiä ei
johtanut mihinkään ja melko epäselvän
tarjoussarjan jälkeen puolalaispari päätyi
toivottomaan isoslammiin.
Martens esittää, että tässä sarjassa 2NT
kannattaa pelata vaatimuksena. Tähän
avaajan 3NT olisi 2-6-(3-2). Tarjoussarjan
pitäisi olla seuraava:
Länsi
		

pass
pass
pass
pass
pass
pass

Espen Lindqvist, Norja

Dennis Bilde, Tanska
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Pohjoinen

Itä

		
1♠
pass
2NT
pass
4♣
pass
4♥
pass
6♥
pass

Etelä

1♥
2♥
3NT
4♦
5♣
pass

Tässä sarjassa vastaaja tietää, ettei partnerilla ole patalyhyyttä eikä patakuningasta, minkä vuoksi parilla on väistämätön
patamenevä. Muut kolme paria semifinaaleissa (Martel/Stansby, Helness/Helgemo
ja Bocchi/Duboin) päätyivät kaikki kuuteen herttaan Jacoby 2NT vastauksen jälkeen. Myöhemmin pareille selvisi toisen
asteen patakontrollin puuttuminen.
Keri Klinger Memorial
Declarer Play of the Year
Espen Lindqvist, Norja
Avoimet MM-kilpailut Kiinassa eivät
olleet menestys norjalaisille, mutta seuraavassa jaossa parifinaalista Espen Lindqvist esiintyi edukseen.
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N/ALL ♠ J2
		
♥ 106
		
♦ Q974
		
♣ A6543
♠ Q1098		
♠ K54
N
♥ KJ875		
♥ 42
♦ 3		 W S E ♦ J52
♣ J107		
♣ KQ982
		
♠ A763
		
♥ AQ93
		
♦ AK1086
		
♣Länsi
Pohjoinen
			
		
pass

1♥
pass
pass

2♦
5♦

Itä

pass
DBL
pass

Lindqvist viimeisteli upean pelinvientinsä pelaamalla herttarouvan ja ablokeeraten pöydän herttakympin. Saatuaan tikin
herttakuninkaalla länsi joutui kääntämään
lisää väriä pelinviejän A9-haarukkaan.

Etelä
Lindqvist

1♦
4♣
pass

Länsi aloitti patakympillä, jolla sai pitää
tikin. Lindqvist voitti patajatkon ässällään,
varasti padan, sakasi ristiässälle hertan ja
varasti ristin ruutukympillä. Lindqvist
jatkoi neljännellä padallaan ja kun länsi
tunnusti, pöytä varasti ruuturouvalla. Seuraavaksi Lindqvist antoi ruutuyhdeksikön
juosta ja varasti tämän jälkeen ristinx§
poistaen lännen viimeisen kortin tässä
värissä. Kahden valttikierroksen jälkeen
tilanne oli seuraava:
		
♠		
♥ 106
		
♦		
♣6
♠ -		
♥ KJ8		 N
♦ -		W E
S
♣ -		
		
♠		
♥ AQ9
		
♦		
♣-

♠♥ 42
♦♣K

Gidwani Family Trust
Defence of the Year
Dennis Bilde/Chris Willenken
Tanska/USA
Tämänvuotisessa Yeh Bros Cup-kilpailussa tanskalaisvahvisteinen USA:n joukkue ei yltänyt aivan kärkisijoille, vaikka
seuraavassa jaossa japanilaisjoukkuetta
vastaan Dennis Bilde ja Chris Willenken
esittivät näyttävän puolustuksen.
JAKO 28 ♠ J853
W/N-S ♥ 1087632
		
♦ 986
		
♣♠ A		
♠ Q972
♥ Q954		 N
♥J
W
E
♦ A105		
♦ K73
S
♣ J9864		
♣ AK1075
		
♠ K1064
		
♥ AK
		
♦ QJ42
		
♣ Q32
Länsi
Tanaka

1♣
1NT
2♥
pass

Pohjoinen
Bilde

pass
pass
pass
pass

Itä
Yokoi

1♠
2♦
3NT

Etelä
Willenken

pass
pass
pass

Kaksi ruutua oli keinotekoinen täyspelivaatimus, johon länsi kertoi neljän kortin
herttavärin. Jos lännellä ei olisi ollut neljän kortin herttaa, itä ilmeisesti olisi hypännyt viiteen ristiin. Myös tällä kertaa
alaväritäyspeli olisi ollut parempi valinta.
Kun etelän herttakuvat putoaa varastamal-
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la, pelinviejä menettää vain yhden ristin ja
yhden hertan.
Bilde aloitti ruutuyhdeksiköllä, kolmonen rouva ja ässä. Seuraavaksi pelinviejä pelasi kolme ristikierrosta pohjoisen
sakatessa kaksi herttaa ja yhden ruudun.
Saatuaan tikin ristirouvalla Willenken jatkoi pataa, pelinviejä voitti ässällä tikin ja
jatkoi herttaa sotamiehelle ja etelän kuninkaalle. Willenken näki uhkaavan loppupelin edessään ja käänsi hyvin patakympin
seuraavaan tikkiin. Pöydän patarouva
voitti tämän tikin pelinviejän sakatessa
herttaa. Tilanne oli seuraava:
		
♠ J8
		
♥ 1087
		
♦8
		
♣♠ -		
♥ Q9		 N
W
E
♦ 105		 S
♣ J9		
		
♠ K6
		
♥A
		
♦ J42
		
♣-

JAKO 60 ♠ 1076
E/E-W ♥ J65
		
♦ 109542
		
♣ 104
♠ A8		
♠ KQ53
N
♥ A982		 W E ♥ 43
♦ AKJ7		 S
♦ Q86
♣ QJ7		
♣ AK32
		
♠ J942
		
♥ KQ107
		
♦3
		
♣ 9865
Länsi
Pohjoinen
Galand
Silver
			

♠ 97
♥♦ K7
♣ 107

Pöydästä pelattuun ristiseiskaan etelä
sakasi ruudun, länsi voitti yhdeksiköllä ja
jatkoi sotamiehellä, jolle Willenken sakasi
patakuninkaansa! Seuraavaksi pelinviejä
istutti etelän kiinni herttaässällä, mutta samassa tikissä pöytä oli kiristyksessä. Kun
pöydästä sakattiin pieni ruutu, Willenken
jatkoi ruutua pöydän kuninkaalle ja Bilde
voitti kaksi viimeistä patatikkiä.
Jos pelinviejä olisi ottanut ristiseiskan
yli sotamiehellä ja jatkanut ristiä kympille, Willenken olisi taas sakannut patakuninkaansa. Teki pelinviejä tämän jälkeen
mitä tahansa, hän saa vain yhden tikin
ruutukuninkaallaan
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Yeh Bros Best Bid Deal of the Year
Martin Kirr/Katie Thorpe (Canada)

Itä
Etelä
McCully Carruthers

1NT(1) pass
2♣
pass
2♠
pass
6NT
pass
pass
pass
(1) 14-16 ap.
McCully levitti lähdöstä 12 tikkiä.
Tämä oli viimeinen jako Kanadan seniorijoukkueen karsinnoista Chennain MMkilpailuihin. Kun jako oli pelattu, John
Carruthers ja Joey Silver avasivat IPadinsa ja totesivat joukkueensa olevan 9 IMP
tappiolla kun vain yksi jako oli pelaamatta vastinpöydässä (BBO:n kirjausvirheen
vuoksi ero oli todellisuudessa 11 IMP).
”Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia,”
Carruthers totesi, ”viimeisessä jaossa vastustajamme tarjosivat kuusi sangia, missä
oli kaksitoista kansitikkiä, eikä mitään
mahdollisuutta kolmeentoista. Ylävärikiristys ei toimi, kun pohjoinen pitää kiinni
hertoistaan.” Silver huomautti: ”Ei vielä
onnitella vastustajiamme. Seitsemän ristiä
näyttäisi olevan pelattavissa kotiin.” ”Totta todellakin”, John myönsi, ”mutta tämän
löytämiseen kenelläkään ei voi olla keinoja.” Carruthers oli kuitenkin onnekseen
pahasti väärässä!
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Länsi
Pohjoinen
Kirr
Scholes
			

1♦
2♥
3♥
4NT
5♥
7♣

pass
pass
pass
pass
pass
pass

Itä
Thorpe

1♣
1♠
3♦
3♠
5♣
6♣
pass

Etelä
Herold

pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Yksi risti lupasi vähintään kolme korttia
ja vahvalla kädellään Marty Kirr tarjosi
4-4 väreistään ensin alempaa. Yhdellä padalla Katie Thorpe lupasi vähintään neljä korttia molemmissa mustissa väreissä.
Kaksi herttaa oli keinotekoinen täyspelivaatimus ja kolme ruutua lupasi kolmen
kortin tuen tai jakautuman 4-1-4-4 tai
4-4-0-5. Kolme herttaa ja kolme pataa
lupasivat arvoja tarjotussa värissä. Neljä
sangia kysyi avainkortteja ruutu valttina
ja viisi ristiä kertoi yhden tai neljä. Viisi
herttaa kysyi valttirouvaa ja Thorpen vastaus lupasi ruuturouvan ja ristikuninkaan.
Kirr päätteli, että kolmen padan voimaa
kertova tarjous lupaa sekä kuninkaan että
rouvan. Heikommalla padalla Thorpe olisi tarjonnut kolme sangia kolmen hertan
jälkeen. Kirr näki, että mahdollinen herttamenevä voitaisiin sakata neljännelle
ruudulle. Patavarkaus lännen käteen olisi
pelinviejän kolmastoista tikki. Seitsemän
ristiä oli ”valitse oikea seiska” -tarjous.
Jakautumalla 4-1-4-4 tai 4-0-4-5 itä olisi
tietenkin korjannut seitsemään ruutuun.
Mutta jaolla 4-2-3-4 tai 4-1-3-5 hän passaa seitsemään ristiin. Aivan kuten Kirr oli
visualisoinut, patavarkaus lyhyeen valttiin
oli pelinviejän kolmastoista tikki. 2140 ja
12 IMP sekä matkaliput Intiaan vaivaisen
yhden IMP:n marginaalilla!
Kuten tarkemmat lukijat ovat jo huomanneet, ruutulähtö olisi tehnyt pelinviejän tehtävästä liian vaikean.

Richard Freeman
Junior Deal of the Year
Ben Norton/Freddie Illingworth (ENG)
Englannin U20 joukkue osallistui nelihenkisenä Prahassa pidettyyn junioriturnaukseen. Ilman kolmatta paria urakka oli
melkoinen, yhtenä pelipäivänä pelattiin
kaikkiaan 96 jakoa! Seuraava jako pääsi
bulletiinin sivuille.
JAKO 5 ♠ Q98
N/N-S
♥ J7
		
♦ KQ10975
		
♣ K8
♠ A32		
♠ KJ
♥ KQ10842 W N E ♥ A965
♦ A62		
♦S
♣ 3		
♣ AQJ9764
		
♠ 107654
		
♥3
		
♦ J843
		
♣ 1052
Länsi
Pohjoinen
Norton		
		
1♦

2♥
6♣
7♥

pass
pass
pass

Itä
Etelä
Illingworth

2♣
5♦
6♦
pass

pass
pass
pass
pass

Pohjoisen avattua yhdellä ruudulla Freddie Illingworth tyytyi rauhalliseen kahteen
ristiin. Ben Norton tarjosi kaksi herttaa,
joka oli kierroksen vaatimus. Viisi ruutua
oli Exclusion Blackwood, kysyen avainkortteja ruudun ulkopuolelta. Kuusi ristiä
lupasi kaksi sekä herttarouvan, jonka jälkeen kuusi ruutua kysyi onko partnerilla
apuja ristiväriin. Norton näki, että singelton on arvokas, koska parilla on hyvin
pitkä valtti. Seitsemän herttaa oli tietenkin
helppo tehtävä, kun idän ristiväri voitiin
kasvattaa varastamalla vahvaksi.
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TURUN
MAINOS

28
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JYVÄSKYLÄN
MAINOS
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PIEKSÄMÄEN
MAINOS

30
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SM-parifinaali
2015
Kauko Koistinen

				

Pohjanmaan piiri ei ole helppo paikka
karsia SM-parifinaaliin! Jo toisen kerran
muutaman vuoden sisään kahden parhaan
joukkoon pääseminen kolmen pöydän kilpailussa osoittautui ylivoimaiseksi tehtäväksi Clas Nybergille ja minulle. Onneksi
tämänvuotinen kolmas sija kuitenkin riitti
jatkopaikkaan, kun jotkut karsinnoista
selvinneet joutuivat jättämään finaalipaikkansa ja näin varasijoilta mekin pääsimme
mukaan kuin takaoven kautta.
Parifinaali pelattiin perinteiseen tapaan
36 parin kesken, kolme jakoa jokaista
vastustajaa vastaan. Viikonlopun urakaksi
kertyi siis kaikkiaan 105 jakoa. Yhdennellätoista kierroksella oli kaksi mielenkiintoista slammijakoa.
JAKO 31 ♠ A32
S/N-S
♥ 10652
		
♦ AQ9
		
♣ K106
♠ Q5		
♠ 984
N
♥ QJ4		
♥ 9873
♦ K108432 W S E ♦ 65
♣ Q5		
♣ J432
		
♠ KJ1076
		
♥ AK
		
♦ J7
		
♣ A987
Kuusi pataa ei ole parhaimmasta päästä
oleva sitoumus, mutta tähän oli päädytty
kolmessa pöydässä. Kaksi kertaa pelinviejä oli onnistunut tehtävässään herttarouvalähdön jälkeen. Kun pelinviejä pelaa pataa
ässälle ja maskaa pataa sotamiehellä, on
länsi vaikean paikan edessä. Jos hän osaa
kääntää pienen hertan, joutuu pelinviejä
todella uurastamaan saadakseen slammin

kotiin. Hän poistaa idän viimeisen valtin, pelaa ruutusotamiehen kuninkaalle ja
ässälle, varastaa hertan, pelaa ruutua yhdeksikölle ja sakaa kaksi ristimeneväänsä kahdelle vahvalle pöydän punaiselle
kortille. Clas pääsi vähemmällä, kun länsi
päätti aloittaa pienellä ruudulla. Sotamies
voitti ensimmäisen tikin ja sitä seurasi
pata ässälle ja epäonnistunut valttimaski.
Herttarouvajatkon Clas voitti ässällä, seuraavaksi patakuningas ja herttakuningas,
ruutumaskilla pöytään ja herttavarkaus.
Herttasotamiehen pudotessa kaksitoista
tikkiä oli valmiina. Clas ei kuitenkaan ollut niin onnekas miltä vaikutti. Sitoumus
menee tätä puolustusta vastaan kotiin,
vaikka idällä olisi herttasotamies neljäntenä. Tilanne herttavarkauden jälkeen olisi
seuraava:
		
♠		
♥ 10
		
♦A
		
♣ K106
♠ -		
♠♥ -		 N
♥J
W
E
♦ K108		 S
♦♣ Q5		
♣ J432
		
♠ 10
		
♥		
♦		
♣ A987
Patakympille pöydästä sakataan risti, ristikuninkaalla pöytään ja ruutuässä kiristää
itää hertassa ja ristissä. Tosin länsi voisi
estää tämän lopputilanteen syntymisen
kääntämällä ruutua patarouvan jälkeen.
Nyt pelinviejällä ei ole riittävästi yhteyksiä eristää herttauhkaa yhdellä herttavarkaudella. Jos joku pari olisi sekoillut
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itsensä seitsemään pataan, menisi tämä
sitoumus myös kotiin! Kun länsi ei lähde
valttia, voi pelinviejä sijoittaa hänelle patarouvan ja maskaa valttirouvan häneltä.
Kun punaiset värit istuvat onnekkaasti,
puolustukselle ei kuulu tikkiäkään.
Oppikirjat väittävät, että isoslammia
vastaan valttilähtö on suositeltavin. Tämä
ei aina pidä paikaansa.
JAKO 33 ♠ J83
N/♥ AK9642
		
♦ AKJ8
		
♣♠ K		
♠ 42
N
♥ QJ85		 W E ♥ 7
♦ Q52		
♦ 97643
S
♣ K10985
♣ J7432
		
♠ AQ109765
		
♥ 103
		
♦ 10
		
♣ AQ6
Hulda Ahonen ja Pia Erkkilä eivät olisi
voittaneet ”the Best Bid Hand of the Year”
-palkintoa päätymällä seitsemään pataan
pohjoisen korteista. Epäonnekseen itä oli
lukenut oppikirjansa ja lähti pienellä valtilla. Tämän jälkeen Pialla oli helppo tehtävä arvata väri oikein!
Vielä ahneempi pari oli Markku Pekkinen ja Esa Väliaho, joka oli päätynyt
seitsemään sangiin. Toppi jäi kuitenkin
saamatta, kun pelinviejä pelasi patavärin
todennäköisyyksien mukaisesti. Jos pelinviejä osaisi pudottaa patakuningassingeltonin, olisi hänellä vasta kaksitoista tikkiä
valmiina, mutta kun lännellä on kaikki
puolustuksen tärkeät kortit, kaikki kiristykset toimisivat häntä vastaan.
Jos normaalimpaa kuutta pataa vastaan
puolustus löytää herttalähdön, pitää pelinviejän pelata ensin kaksi korkeaa ruutua
herttasakauksella ja vasta tämän jälkeen

32

ottaa valttimaski. Muuten pikkuslammikin päätyy pietiin, kun länsi antaa partnerilleen herttavarkauden.
Heti seuraava jako oli hyvin mielenkiintoinen.
JAKO 34 ♠ 5
E/N-S
♥ Q9763
		
♦ QJ64
		
♣ J86
♠ 43		
N
♥ 108		 W E
♦ K10982
S
♣ Q953		
		
♠ KQJ7
		
♥ A54
		
♦ A753
		
♣ AK
Länsi
Koistinen

Pohjoinen
Halttunen

			
2♣
2♥
pass
pass

♠ A109862
♥ KJ2
♦♣ 10742

Itä
Nyberg

1♠
pass
pass

Etelä
Koivisto

DBL
3NT

Clasin pata-avaus lupasi 8-11 ap ja ristitarjoukseni lupasi ruutuvärin. Aloitin
patanelosella ja Clas puolusti erinomaisesti pelaamalla ensimmäiseen tikkiin
kahdeksikon. Pataässän ottamisen jälkeen
pelinviejällä ei olisi mitään vaikeuksia yhdeksän tikin saamisessa. Pataässä olisi tietenkin oikein, jos länsi olisi lähtenyt Q74kombinaatiosta, mutta Clas päätteli aivan
oikein, että olisin luultavammin tukenut
pataa kolmella kortilla ruutuvärin kertomisen sijasta. Kari Koivisto voitti patalähdön käteensä ja pelasi herttaässän ja lisää
herttaa rouvalle ja kuninkaalle. Clas jatkoi
hyvää puolustuspeliään kääntämällä ristiä.
Tämän jälkeen pelinviejälle ei kuulunut
seitsemää tikkiä enempää. Avokortein sitoumus olisi ollut pelattavissa kotiin. Mitä
pelinviejän piti pelata toiseen tikkiin?
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Intra-maski hertassa pelastaa pelinviejän. Toiseen tikkiin pitää jatkaa herttaa
pöydän yhdeksikölle ja idän sotamiehelle.
Itä puolustaa parhaiten kääntämällä ristiä,
mutta pelinviejä voittaa tikin sekä pelaa
ruutua kohti pöytää. Ei ole merkitystä,
missä vaiheessa länsi ottaa kuninkaallaan
tikin. Pelinviejä pääsee kaksi kertaa pöytään kiinni, kerran kierrättämään herttarouvan ja toisen kerran hakemaan kaksi
kasvanutta herttatikkiä. Sitoumus päätyy
jopa ylitikkiin, kun pelinviejä saa padan,
neljä herttaa, kolme ruutua ja kaksi ristiä.
Jaossa oli useimmiten päädytty neljään
herttaan, joko etelän kädestä pataneloslähdöllä tai pohjoisen kädestä pataässälähdöllä. Herttasitoumuksessa itä on pahan
dilemman edessä. Jos hän ottaa tikin pataässällä, pelinviejä sakaa ruutumenevänsä patakuville. Jos taas ei, niin pelinvejä
menettää vain yhden ruudun ja kaksi valttia. Pöydän kolmas risti voidaan varastaa
etelän käteen. Entäpä jos puolustus lähtee
ristiä. Miten pelinviejä etenee silloin?
Nyt pelinviejää uhkaa yhden ruutu- ja
yhden patatikin menetys, joten hänen pitää
ottaa hertassa intra-maski. Mutta jos hän
pelaa toiseen tikkiin herttaa yhdeksikölle,
sitoumus päätyy pietiin. Itä voittaa herttasotamiehellä tikin ja jatkaa ristiä. Etelä
voi jatkaa patakuvalla, mutta tämä kortti tulee auttamatta myöhässä. Itä voittaa
pataässällä tikin ja jatkaa ristiä pakottaen
pelinviejän varastamaan pienellä valtilla
ja varmistaen näin tikin herttakuninkaalle.
Pelinviejä vetää pitemmän korren, jos hän
ristilähdön jälkeen jatkaa patakuninkaalla
toiseen tikkiin. Itä voittaa ässällä tikin ja
jatkaa ristiä, mutta pelinviejä pääsee sakaamaan pöydän kolmannen ristikortin,
minkä jälkeen valttiväri voidaan selvittää
yhdellä menevällä.
Mestaruus ratkesi eduksemme kierroksella 30, kun kohtasimme yhden mielestä-

ni vahvimmista ennakkosuosikeista, Mika
Salomaan ja Pekka Viitasalon. Voitimme
kohtaamisen pistein 92-10, minkä jälkeen
ero toisena olevaan repesi 150 pisteeseen.
Systeemimme vuoksi herttatäyspeliä pelattiin seuraavassa jaossa poikkeuksellisesti pohjoisen kädestä.
JAKO 88
W/		
		

♠ Q854
♥ J74
♦ 754
♣ K53
W

		
		
		
		
Länsi
Viitasalo

pass
pass
pass
pass

N
S

E

♠K
♥ AKQ106
♦ AJ10
♣ Q1086
Pohjoinen
Koistinen

pass
1♥
3♥
pass

Itä
Salomaa

pass
pass
pass
pass

Etelä
Nyberg

1♦
2♥
4♥

Ruutuavaus oli 17+ap, herttavastaus 0-7
ap ja loppu luonnollista. Mika aloitti herttayhdeksiköllä eikä sitoumus vaikuttanut
ollenkaan hyvältä. Patarouvalle pääsen
sakaamaan yhden pöydän risteistä, minkä
jälkeen voisin ottaa kaksoismaskin ruudussa ja toivoa idän käteen ristisotamiestä.
Yhteyksiä pohjoisen käteen ei kuitenkaan
ollut liikaa. Otin lähdön pöydän ässällä ja
jatkoin toiseen tikkiin patakuninkaalla,
Mika otti tikin ässällä ja jatkoi herttakahdeksikolla. Tämä oli hyvä uutinen! Nyt
pystyin pelaamaan pöydästä herttakympin
ja ottamaan yli sotamiehellä. Sakasin patarouvalle ristin ja pelasin ruutua kympille ja Pekan rouvalle. Varastin patajatkon
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pöydän kuvalla, tulin käteeni ottamalla
kuutosen yli seiskalla (Pekan tunnustaessa
viitosella) ja pelasin ruutua sotamiehelle,
jolla sai tikin. Ristiä kuninkaalle ja ristiä
kohti pöytää johti kotipelilevitykseen kun
Mikalla oli ♠ A962 ♥ 98 ♦ K8632 ♣ J9.
Mestaruuden voittamiseen tarvitaan tietenkin myös onnea, jota meillä todella oli
seuraavassa jaossa. Ja taas sen vuoksi, että
pelasimme systeemimme vuoksi herttatäyspeliä eri kädestä kuin muissa pöydissä.
JAKO 90 ♠ AK8
E/ALL ♥ QJ97
		
♦ J9
		
♣ KQJ9
♠ J10972		
N
♥ K52		 W E
♦ Q10763
S
♣ -		
		
♠Q
		
♥ 8643
		
♦ AK854
		
♣ 1087
Länsi
Viitasalo

Pohjoinen
Koistinen

			
pass
2NT
pass
4♥
pass

♠ 6543
♥ A10
♦2
♣ A65432

JAKO 100
W/ALL		
♠ QJ106		
♥ J76		 N
W
E
♦ A93		 S
♣ 976		
		
♠ 742
		
♥ K53
		
♦ 85
		
♣ AKJ108
Länsi
Koistinen

pass
pass

Itä
Salomaa

pass
pass
pass

Etelä
Nyberg

1♥
3♣
pass

Clasin hertta-avaus oli 8-11 ap, mahdollinen alaväricanapé, kaksi sangia lupasi tuen sekä vähintään inviittivoiman ja
kolme ristiä kertoi minimin. Pekka aloitti
patasotamiehellä, Clas voitti rouvalla tikin
ja jatkoi herttaa rouvalle ja ässälle. Mika
käänsi tietenkin ruutusingeltoninsa, mutta
Clas voitti käteensä ja jatkoi valttia Pekan
kuninkaalle. Tämän jälkeen ristiässä oli
puolustuksen viimeinen tikki. Kaikissa
muissa pöydissä neljää herttaa pelattiin
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pohjoisen kädestä. Idän korteista lähdettiin joko ruutukakkosella tai ristiässällä,
mutta kummassakin tapauksessa puolustus sai alavärivarkautensa ja herttatäyspelit päätyivät kahteen pietiin.
Voiton varmistuttua keskittyminen herpaantuu väkisin. Tästä esimerkki toiseksi
viimeiseltä kierrokselta.

Pohjoinen
Nieminen

1NT
pass

Itä
Nyberg

pass
pass

Etelä
Seppälä

3NT

Clas aloitti herttakakkosella (3/5) ja Petteri Nieminen voitti sotamieheni rouvalla.
Toiseen tikkiin pelattiin ristiä sotamiehelle, sitten ruutua pelinviejän kuninkaalle
ja uusi ristimaski kympillä. Seuraavaan
kolmeen ristikierrokseen pelinviejä sakasi kaksi pataa ja yhden hertan sekä Clas
yhden padan ja yhden ruudun. Itse päätin
sakata yhden hertan ja yhden ruudun. Pöydästä jatketun ruudun voitin ässällä ja nyt
minun piti keksiä seuraava kääntö korteista ♠ QJ106 ♥ 7. En paljoakaan vaivautunut miettimään ja jatkoin patarouvalla,
Petteri kiitti ja otti tyytyväisenä loput tikit
korteilla ♠ AK98 ♥ Q9 ♦ KQJ74 ♣ 42.
Jos luoja on jakanut sinulle QJ10-kombinaation, ei hän välttämättä käske sinua pelaamaan rouvaa ensi tilaisuudessa! Herttakäännön piti tietenkin olla automaattinen.
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Hesarin
palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 15.2.1983

		

Viikon jako 15.2.1983
Viikon jakomme pelattiin KUB:n MPbarometrissa ja siinä nuoret lupaukset
Eero Salmenkivi ja Pekka Viitasalo puolustivat taitavasti Johan Lindenin pelaamaa ristislammia.
N/ALL ♠ 2
		
♥ K964		
		
♦ AQJ62
		
♣ KQ3
♠ A8643		
♠ KJ109
♥ 73		 N
♥ QJ10
♦ 953		 W E ♦ K10874
S
♣ J92		
♣4
		
♠ Q75
		
♥ A852
		
♦		
♣ A108765
Länsi
Viitasalo

		
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Pohjoinen
Paganus

1♦
2♥
3♣
4♣
4NT
6♣

Itä
Etelä
Salmenkivi Linden

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

4NT oli neljän ässän Blackwood ja 5♥
ilmoitti Lindenin omistavan kaksi naulaa.
Viitasalo aloitti pataässällä ja jatkoi taitavasti toiseen tikkiin hertan. Ellei hän jatka
herttaa, peli menee helposti kotiin, saahan
etelä kiristyksen joko hertassa ja padassa tai hertassa ja ruudussa itää vastaan.
Herttajatko katkoo kuitenkin pelinviejän
yhteydet, eikä em. kiristystä synny niiden
puuttuessa. Koska lännellä on ♣J kolman-

tena ja vain kolmen kortin ruutu, Linden
ei voi järjestää yksinkertaista kiristystä.
Edellytyksenä on kuitenkin se, että myös
Salmenkiven on oltava valppaana. Kun
pelinviejä pelaa pöydästä ♦Q:n hänen on
peitettävä se. Näin pöydässä kävikin ja
Johan Linden joutui tyytymään 11 tikkiin.
Tuskinpa tätä puolustusta vastaan olisi
parempaan pystynyt moni muukaan, kuin
tämä eräs maamme parhaista kortinkäsittelijöistä.
Jako jäi kuitenkin vaivaamaan Tapani Fräkiä ja Erkki Malkamäkeä, jotka
jälkianalyysissä keksivät, kuinka se on
pelattavissa kotiin. Etelän tulee voittaa
herttajatko käteen ja pelata valtti pöydän
kuninkaalle. Sitä seuraavat ♦A ja ♦Q,
jonka itä peittää kuninkaalla. Ruutuvarkauden jälkeen etelä varastaa padan pöytään,
ottaa ♣Q:n ja varastaa käteen ruutuhakun.
Tilanne on nyt seuraava:
N/ALL ♠ 		
♥ K96		
		
♦ J6
		
♣♠ 864		
♠K
♥ 3		 N
♥ QJ
W
E
♦ -		 S
♦ 108
♣ J		
♣		
♠Q
		
♥ 85
		
♦		
♣ A10
Kun etelä ottaa nyt ♣A:n, pöydästä sakataan hertta ja itä joutuu hyvin erikoiseen
kolmivärikiristyseen. Sakaapa hän mitä
tahansa, hän joutuu antamaan pelinviejälle sakausvärissä 12. tikin.
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♥8 ♥8 ♥8 ♥8Martin
♥8
♥8 ♥8 ♥8 ♥8
Arle

				

Vi börjar med ett skojigt slutläge, som
levererats av Birgit Bärlund, som i sin tur
fått det av sin mixedlagFM partner Ranan
Rimon. Syd, som gjort slut på alla sina
trumf (dom var inte så många från början
heller) är spelförare i ett hjärterkontrakt,
är inne på egen hand och får endast förlora
ett stick.
♠ 65
		
♥ 82		
		
♦ 743
		
♣♠ K43		
♠♥ 6		 N
♥7
W
E
♦ 62		 S
♦ 95
♣ 10		
♣ AQ86
		
♠ A2
		
♥		
♦ 108
		
♣ KJ9
Ni kan fundera ett tag på hur det här skall
bedrivas. Vi återkommer.
----------♥---------Efter att Öst öppnat budgivningen med
1 hjärter hissade NordSyd upp sig i 6 spader efter en inbördes kamp om man skulle
spela spader, ruter, sang eller klöver (!).
		
♠Q
		
♥ AJ10		
		
♦ 1086543
		
♣ KQJ
			
N
W
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S

E

♠ AKJ10986
♥ 743
♦♣ A97

Väst startade med hjärterfem enligt
principen högsta från dubbelton, mellersta från trippelton och lägsta från honnör
tredje. Spelplan?
Innan Syd gjorde något alls frågade han
Väst, vad paret öppnade med ifall man
hade fyra korts hjärter och en annan fyra
korts färg. Svaret var att det nog var hjärter,
om inte kvalitetsskillnaden var betydande.
Ett uttömmande och för spelföraren helt
värdelöst svar. Väst kunde ha 1-3 hjärtrar
innehållande 0-1 honnörskort. Öst i sin tur
kunde ha 4-6 hjärtrar med 1-2 honnörer.
Hur som helst, Syd bad om hjärtertio och
Öst vann med damen för att fortsätta med
trumf till bordets dam.
I stället för att bara satsa på kung tredje
i hjärter hos Väst, beslutade sig Syd för
att se, om den långa rutern kunde vara till
någon hjälp, alltså ruter i tredje sticket till
Östs äss och stöld. Sitter rutern 4-3 går det
att resa färgen, men tyvärr finns det sedan
ingen ingång kvar för att plocka den mogna frukten. Förutom hjärtermask över Väst
kunde det finnas en skvis mot Öst om han
hade fyra korts ruter, alltså skulle sitsen i
så fall kunna vara denna:
		
♠Q
		
♥ AJ10		
		
♦ 1086543
		
♣ KQJ
♠ 74		
♠ 532
♥ 652		 N
♥ KQ98
W
E
♦ K72		
♦ AQJ9
S
♣ 86532		
♣ 104
		
♠ AKJ10986
		
♥ 743
		
♦		
♣ A97
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Syd trumfade ut i fjärde och femte sticket
och sakade två rutrar från bordet, medan
Väst kastade en klöver. I nästa stick följde
klöver till knekten, sedan ruterstöld och
läget var detta:
		
♠		
♥ AJ		
		
♦ 108
		
♣ KQ
♠ -		
♠♥ 62		 N
♥ K98
W
E
♦ K		 S
♦ QJ
♣ 865		
♣ 10
		
♠ J10
		
♥ 74
		
♦		
♣ A9
På spaderknekt försvann Nords vapenkollega och även Öst sakade hjärter, men
när äss och kung i klöver spelades mådde
Öst dåligt. Om han kastade hjärter, skulle
Syd ta ut bordets hjärteräss och sedan stjäla in sig till sin höga hjärtersjua. Om Öst i
stället valde att kasta ruter, skulle Syd stjäla färgen hög och ha hjärteräss som ingång
till rutertian
En skojig poäng i spelet är att om Västs
hjärtersexa och Östs ♥8 byter plats fungerar inte trumfskvisen. Öst kan lugnt saka
hjärter eftersom Västs åtta bevakar Syds
sjua.

Dansken Martin Buch, som har många
vänner i Finland från millenieskiftet då
han jobbade i Helsingfors, står till tjänst
med följande problemspel:
		
♠		
♥ A1094		
		
♦ AK954
		
♣ AJ109
♠ 432		
♠ QJ10987
♥ KQ65		 N
♥ 87
♦ Q102		 W S E ♦ 876
♣ 543		
♣ Q2
		
♠ AK65
		
♥ J32
		
♦ J3
		
♣ K876
Kontraktet är 6NT och utspelet hjärterkung. Finns det någon chans till hemgång? Med den gynnsamma rutersitsen
ser det vid första anblicken ut att finnas
två spader, tre hjärter, fem ruter- och fyra
klöverstick, alltså 14 stick inalles. Problemet är bara att komma åt tillräckligt många d.v.s. 12 utan att försvaret lyckas lägga
vantarna på två. Fundera lite på det innan
vi går vidare.
Klöverkung är en säker ingång till Syd,
men det gäller att få en till. När det inte går
för egen maskin, får man ta motståndarna
till hjälp. Hur skulle det vara att ge Öst
ett stick för klöverdam i ett sådant läge att
han förutom detta kort endast har ruter och
spader kvar? Alltså klövernio till kungen
i andra sticket, sedan ruterknekt till dam
och kung, hjärtertio som Väst måste släppa för att inte hjärterknekt skall bli ingång
till ny rutermask och sedan in med Öst på
klöverdam. En alldeles utmärkt plan, som
Öst dock spolierar genom att klämma i
klöverdamen i andra sticket. Dit försvann
den inpetningen. Men om man skulle börja med klöveräss i andra sticket. Lönlöst,
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Öst är på alerten och slänger sin dam under ässet. Andra idéer? Inte? Tips 1: Vilket kort har haft stor betydelse på dagens
två övriga uppgifter? Tips 2: Se rubriken!
Nåja, naturligtvis ♥8.
Så här skall det alltså bedrivas efter hjärteräss i första sticket: Klöveräss då Öst
slänger sin dam, klöverknekt och hjärterfyra till Östs ♥8 och Syd kryper med trean.
Väst kan inte ta över med sin dam ty i så
fall blir Syds hjärterknekt ingång för att
användas till rutermask. Inne på ♥8 är Öst
nu tvungen att hjälpa till med rutervända
eller ge Syd en entrée i spader. I vartdera
fallet får Syd två spader, ett hjärter, fem
ruter, och fyra klöverstick; summa 12 och
det var ju precis det som behövdes för att
uppfylla kontraktet.
----------♥---------Efter denna hjärngymnastik förefaller
inledningsuppgiften barnsligt enkel.
		
♠ 65
		
♥ 82		
		
♦ 743
		
♣♠ K43		
♠♥ 6		W N E ♥ 7
♦ 62		 S
♦ 95
♣ 10		
♣ AQ86
		
♠ A2
		
♥		
♦ 108
		
♣ KJ9
Syd skulle inne på egen hand ta sex stick
i ett hjärterkontrakt. Klöver till stöld med
tvåan, uttrumfning med ♥8 då Syd gör sig
av med spaderäss(!), rutermask med åttan, rutertio och spadertvå. Väst kan ta sin
kung nu eller senare, men kan inte hindra
Syd från att komma åt sin höga rutersjua.
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lännen KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠AJ76
♥KJ
♦AQJ432
♣Q
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ 5 4 2  
♥Q94
♦7652
♣KJ3
		
3. JAKAJA ETELÄ, JOKAAVAA 1♦,
E-W VAARASSA, IMP.			
		
♠ A K 10
♥AQ9
♦ K Q 4 2  
♣ J 9 6  
		
4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP.			
♠ A K 10
♥K542
♦KQ84
♣KJ
			
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ A 4  
♥8
♦A853
♣ A J 10 9 7 4
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠ K Q 8 5 4 2  
♥A
♦ 9 8  
♣ A J 6 2  
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

				

Olet etelä ja sinulle on jaettu melko huono käsi: ♠7542 ♥7 ♦753 ♣KQJ97. Kaikki
vaarassa pohjoinen avaa yhdellä ruudulla
ja itä passaa. Mitä tarjoat?
Yksi pata. Patavärisi on laadultaan surkea, mutta tarjouksella et lupaakaan muuta kuin vähintään neljä korttia tässä värissä. Yhdellä sangilla kieltäisit neljän kortin
ylävärit ja kahteen ristiin voimasi ei ole
läheskään riittävä. Länsi passaa ja partnerisi hyppää kolmeen pataan. Entä nyt?
Korota neljään pataan. Ruutuavauksen
jälkeen kätesi oli vain kuuden pisteen
arvoinen, kun yhteisestä valtista ei ollut
vielä tietoa. Mutta partnerin patakorotuksen jälkeen voit nostaa kätesi arvoa parilla pisteellä herttasingeltonin vuoksi. Älä
ole turhaan huolissasi patavärisi laadusta.
Partneri on luvannut vahvan käden, joten
hänellä on luultavasti myös patavoimaa.
Länsi

		
pass
pass
N/ALL
		
		
		

Pohjoinen

1♦
3♠
pass

♠ AQJ8
♥ K8		
♦ AKJ9
♣ 654
W

		
		
		
		

Itä

N
S

E

♠ 7542
♥7
♦ 753
♣ KQJ97

Etelä

pass
1♠
pass
4♠
pass		

Länsi aloittaa ristikakkosella, joka pahasti vaikuttaa singeltonlähdöltä. Pahat
aavistukset osoittautuvat todeksi, kun itä
voittaa ensimmäisen tikin ristiässällä, jatkaa toiseen tikkiin kolmosella ja länsi varastaa kuninkaasi patakuutosella. Seuraavaan tikkiin länsi kääntää ruutunelosen.
Miltä sitoumus vaikuttaa tässä vaiheessa?
Olet menettänyt kaksi tikkiä, joten yhden saat vielä antaa puolustukselle. Voitko
jo tietää, kummalla puolustajista on herttaässä?
Jos voit yhtään luottaa vastustajien puolustustaitoihin, voit olla varma, että herttaässä on lännen kädessä. Jos idällä olisi
herttaässä, olisi hän palauttanut toiseen
tikkiin ristikympin ja puolustus olisi ottanut neljä ensimmäistä tikkiä toisen ristivarkauden avulla. Jos kerran herttaässä
on lännellä, voit päästä eroon kätesi ruutumenevästä pelaamalla jossain vaiheessa herttaa kohti pöydän kuningasta. Olemattomat yhteydet käteesi ovat kuitenkin
paha ongelma. Miten korttien pitäisi istua
ja miten suunnittelet pelinviennin?
Joudut kahden ensimmäisen tikin lisäksi
antamaan tikin herttaässälle, minkä vuoksi patamaskin on syytä onnistua. Ruuturouvan sijainnilla ei ole merkitystä. Saat
sakattua pöydästä kaksi ruutukorttia kätesi
vahvoille risteille. Ainoa tapa tulla käteen
patamaskia varten on herttavarkaus. Mitä
siis pelaat seuraavaksi, kun olet pöydässä
kiinni ruutuässällä?
Herttakuninkaan. Jos pelaat laiskasti
pienen hertan, itä voittaa tikin ja puolustus
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ottaa neljännen tikkinsä ristivarkaudella.
Mutta kun pelaat pöydästä herttakuninkaan, puolustus on voimaton. Länsi voittaa ässällä tikin ja kääntää lisää ruutua,
mutta voitat tikin kuninkaalla, tulet herttavarkaudella käteesi ja maskaat pataa.
Koko jako:
N/ALL ♠ AQJ8
		
♥ K8		
		
♦ AKJ9
		
♣ 654
♠ K106		
♠ 93
♥ AJ432		 N
♥ Q10965
W
E
♦ 1084		 S
♦ Q62
♣ 2		
♣ A1083
		
♠ 7542
		
♥7
		
♦ 753
		
♣ KQJ97
Jos lännellä on patakuningas toisena tai
kolmantena, olet kotona. Poistat kaikki
puolustuksen valtit, pelaat ristiä ja sakaat
pöydästä ruutuyhdeksikön ja -sotamiehen.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin
♠ 3 ♥ 8432 ♦ J10843 ♣ 832
Tarjoussarja:
Länsi

passs
pass
pass

Pohjoinen

Itä

		
2♣
pass
3♠
pass
pass
pass

Etelä

1♠
2♠
4♠

Mikä on aloituskorttisi?
Ruutusotamies on paras valinta. Hertta
tai risti voi joskus olla myös oikein, mutta ethän vain harkinnutkaan valttilähtöä?
Singeltonvaltti on usein erittäin huono
valinta aloitukortiksi, koska tällä tavoin
autat pelinviejää maskaamaan partnerin
valttikombinaation, esim. J10xx.
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S/♠ 105
		
♥ AQ106		
		
♦ Q7
		
♣ K10964
♠ 3		
N
♥ 8432		
♦ J10843		 W E
S
♣ 832		
Ruutusotamiehen pelinviejä peittää rouvalla ja partnerisi voittaa kuninkaalla tikin
pelinviejän tunnustaessa viitosella. Toiseen tikkiin partneri jatkaa ruutuyhdeksiköllä ja pelinviejä tunnustaa kuutosella.
Entä sinä?
Lähtö oli näköjään hyvin onnistunut.
Kahden ensimmäisen tikin perusteella
partnerilla näyttäisi olevan sekä ässä että
kuningas ruudussa. Mutta miksi partneri
jatkoi toiseen tikkiin yhdeksiköllä eikä
ässällä?
Hän haluaa sinun voittavan toisen tikin,
jotta kääntö kolmanteen tikkiin tulisi sinun puoleltasi pöytää. Otatkin siis yhdeksikön yli kympillä. Seuraavaksi sinun
pitäisi päättää, käännätkö herttaa vai ristiä kolmanteen tikkiin. Valttikääntö ei voi
olla oikein. Jos puolustuksen olisi pitänyt
estää ruutuvarkauksia pöytään valttikäännöillä, niin partneri olisi pelannut pataa
ruudun sijasta. Katsotaan vielä tilannetta
ruutuvärissä. Ruutuässä on siis vielä idän
kädessä, mutta yksi pieni ruutukortti on
vielä piilossa sinulta. Mikä?
Kakkonen. Joko siis tiedät, mitä sinun
pitää kääntää kolmanteen tikkiin? Partneri
näyttää antavan Lavinthal -merkinantoa
herttaan kääntämällä ruutuyhdeksikön
AK92-kombinaatiosta. Herttajatkolla onkin kiire, jos koko jako on:
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S/♠ 105
		
♥ AQ106		
		
♦ Q7
		
♣ K10964
♠ 3		
♠ 8742
N
♥ 8432		
♥ KJ5
♦ J10843		 W S E ♦ AK92
♣ 832		
♣ A7
		
♠ AKQJ96
		
♥ 97
		
♦ 65
		
♣ QJ5
Jos käännät mustaa väriä kolmanteen
tikkiin, pelinviejä poistaa valtit, kasvattaa
pöydän ristivärin ja sakaa herttamenevänsä vahvalle ristille. Ylpeänä hyvästä
analyysistä käännätkin siis herttaa, mikä
osoittautuu katastrofiksi, kun koko jako
olikin seuraava:
S/♠ 105
		
♥ AQ106		
		
♦ Q7
		
♣ K10964
♠ 3		
♠ 8742
N
♥ 8432		
♥ 975
W
E
♦ J10843		
♦ AK9
S
♣ 832		
♣ AQJ
		
♠ AKQJ96
		
♥ KJ
		
♦ 652
		
♣ 75
Pelinviejä voittaa herttakäännön käteensä, varastaa ruudun pöytään kympillä,
poistaa valtit ja sakaa ristimenevänsä pöydän hertoille. Yksi ylitikki, kun ristijatkolla sitoumus olisi päätynyt nopeaan pietiin!
Kumpi oli syyllinen huonoon tulokseen,
itä vai länsi?
Länsi. Lavinthal annettiinkin jo ensimmäisessä tikissä, kun kerran toisessa ti-

kissä tähän ei ollut mahdollisuutta. Jos itä
haluaisi herttajatkoa kolmanteen tikkiin,
hän voittaisi ensimmäisen tikin ässällä ja
kääntäisi toiseen tikkiin yhdeksikön. Jos
hän taas haluaisi lännen jatkavan ristiä,
pitää hänen voittaa ensimmäinen tikki
ruutukuninkaalla.
Pelinviejä pelasi hyvin kätkiessään ruutukakkosen. Mutta hän teki myös yhden
virheen. Minkä?
Jos hän pelaisi pienen ruudun pöydästä
ensimmäiseen tikkiin, joutuisi itä pelaamaan yhdeksikön AK9-kombinaatiosta ja
olisi puhdas arvaus, mitä väriä lännen pitäisi seuraavaksi kääntää. Länsi luultavasti arvaisi väärin ja kääntäisi herttaa, koska
jos idällä olisi neljä korttia ruutua, olisi
yhdeksikkö selkeä herttapyyntö.
Itä oli hieman laiska tarjoussarjan aikana. Mitä hänen piti tehdä toisin, jotta
patatäyspelin pietittäminen olisi ollut helpompaa?
Kahteen ristiin hänellä ei tietenkään ole
mitään tarjottavaa, huolimatta hyvästä
avauskädestään. Kun pohjoinen tarjoaa
2-yli-1 vastauksen, itä tietää, ettei hänen
partnerillaan ole juuri mitään voimaa. Mutta kun vastustajat etenevät inviittisarjan
kautta neljään pataan, paikka on otollinen
Lightner-kahdennukselle. Lähes kaikki
parit pelaavat Lightner-kahdennusta slammitasolla, mutta yhä yleisempää on käyttää tätä konventiota myös täyspelitasolla.
Kahdennus pyytää epätavallista lähtöä,
yleensä pöydän ensimmäiseksi tarjoamaa
väriä. Itä ei voi olla varma, että ristilähtö
kaataa sitoumuksen, mutta kahdennus on
yrittämisen arvoinen riski, varsinkin kuin
inviittisarjan jälkeen partnerillakin voi
olla jokin tärkeä kortti kädessään.
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Avoimet EM-kilpailut
Tromssassa
Juha Luostarinen

				

Päätin kirjoittaa jutun, koska sitä minulta
on pyydetty ja tunnen sen velvollisuudekseni oltuani ainut pelaaja Suomesta avoimissa luokissa. Senioreissa olivat mukana
Honkavuoret ja Juuri-Ojat.
Norjalainen pikkuveljeni Trond Bårdsen
soitti minulle torstaina 2.7. illalla: ”Nyt
sinulle olisi joukkue ja pari EM-kisoihin
hommattuna”. Siis: minulla oli yksi vuorokausi hiilata itseni reilun 900 km päähän Tromssaan… ”Hmmmm, vastasin.
Tutkin tilannetta.” Sain Luca -koiralleni
hoitopaikan pelien ajaksi ja soitin Trondille tulevani, epäillen kuitenkin ehtiväni
aivan pelien alkuun, joten ainakin ensimmäiselle kierrokselle joukkueen olisi hyvä
hankkia joku tilalleni. Seuraavana aamuna pakkasin tavarani moottoripyörälauk-
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kuuni, hyppäsin Hondani selkään ja olin
ennen ilta kymmentä Trondin luona, jossa
majoittauduin kisojen ajan. Illan aikana
tuli vielä joukkisparini Mathias Bayer ja
sovimme minulle kokonaan uuden systeemin - toki perustuen luonnolliseen, mutta
konventiot ja tyyli oli heidän kulttuurinsa
mukaista.
Seuraavana päivänä menin jo aamusta
Trondin kanssa tutustumaan pelipaikkaan
ja ilmoittautumaan kisoihin.
Joukkuekilpailu 4. – 6. 7.
Joukkueemme nimi oli Mathiaksen mukaan Bayer. Joukkueen jäsenet vasemmalta: Fredrik Helness (Torin poika), Svein
Arild Olsen, itse keskellä, Mathias ja Ragnar Davidsen. Pelasin enimmäkseen Mat-
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hiaksen kanssa mutta myös kaksi matsia
Ragnarin kanssa. Kaksi ottelua huilasin.
Tuloksemme kierroksittain:
1 SCANDIC HOLMENKOLLEN 1.56
2 ATLAS 			
4.25
3 BRAENDVANG 		
17.16
4 STAR 			
17.34
5 BRENO 			
6.28
6 PENFOLD 			
17.16
7 CAYNE  
11.5   
8 NORWAY JUNIORS BLUE    4.95  
9 HOFF 			
10
10 SAYPJOHANSEN  
8.86
Kierroksen seitsemän muistan aina. Vastaamme tuli Cayne. Istahtaessani pöytään
mitalit sädehtivät silmiä häikäisten. Kun
vihdoin sain näköni takaisin, huomasin
pöydässämme istuvan Jimmy Caynen ja
Michael Seamonin. Toisessa pöydässä
istuivat Adam Zmudzinski ja Cezary Balicki, pari, joka on voittanut Euroopassa ja
maailmassa kaikenlaista ollen kaikkien aikojen pelaajien joukossa rankattuna sijalle
26. Cayne ja Seamon ovat myös maailman
parhaimmistoa. Meckwell, eli Jeff Mecksroth ja Eric Rodwell olivat lepovuorossa.
Jotenkin onnistuimme kuitenkin voittamaan ottelun 11,50 - 8,50, ja sijoituksemme oli nyt kisamme paras ollen 40.
JAKO 8 ♠ Q74
W/♥ 75
		
♦ KQJ10864
		
♣Q
♠ AJ1083		
♠ K652
N
♥ KQJ108
♥ 963
W
E
♦ -		
♦A
S
♣ AK2		
♣ 108765
		
♠9
		
♥ A42
		
♦ 97532
		
♣ J943

x§Tässä sattui hassu tilanne, kun Mathias ei oikein tahtonut uskoa minulle ruuturenoa. Ja vaikeaahan se onkin uskoa
varsinkin kun mestarit eivät ruutua olleet
edes tarjonneet.
Avasin 1♠, johon Mathias 2 ♠. Seuraava
tarjoukseni olikin jo 5♦ osoittaen renonssin ja kysyen ässiä. Partneri vastasi yhden,
koska ruutuässää ei tietenkään kerrota ja
korotin kuuteen pataan. Cayne, joka istui
samalla puolella sermiä hänen kanssaan,
kyseli kovin tarjoukseni merkitystä. Vastustajat eivät tarjonneet mitään. Lähtö oli
♦K, ja ässälle lensi ristimenevä. Tulos oli
-1 kun en löytänyt Caynen patarouvaa.
Vastinpöydässä meidän joukkue tarjosi
NS:n korteilla 5♦ dbl -2. Hävisimme 8
IMP.
JAKO 9 ♠ AK43
N/E-W ♥ K94
		
♦ AJ65
		
♣ 64
♠ Q752		
N
♥ AJ10863 W E
S
♦ 4		
♣ 72		
		
♠ J1098
		
♥ 752
		
♦ 872
		
♣ 1085

♠6
♥Q
♦ KQ1093
♣ AKQJ93

Cayne pohjoisena avasi 1NT, johon Mathias tarjosi 3NT (alavärit ja hyvät kortit).
Tarjosin 4♣ koska minulla oli vain kaksi korttia ristiä ja ruutukuppien saaminen
olisi vaikeaa valttilähdöllä. Jimmy lähti ♠A ja jatkoi ♥K. Kun partnerini näki
hertta ässäni, alkoi pulputus. Ottelun jälkeen kerroin tietenkin tarjoavani 5♣ kolmen kortin tuella. ♥A siis toisessa tikissä
sai ja jatkoin ruudun, jonka Cayne laistoi.
Muutapa ei tarvittukaan 12 tikkiin. Ruutukuppi, patakuppi, ruutukuppi ja kaksi
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kierrosta herttaa sakaten loput ruudut.
Sijoituksemme oli 55/102, ja lopputuloksenamme 99,1, joka on karvan alle medelin, kun keskitulos oli 10/ottelu.
Avoimen Euroopan mestaruuden voitti
joukkue Team Orange White Hollannista:
Bob Drijver, Danny Molenaar, Bart Nab,
Tim Verbeek, Anton Maas (kapteeni), Ton
Bakkeren (valmentaja).
Parikilpailu 7. – 10. 7.
Runkosarja
Parikilpailussa partnerinani toimi Jonny
Reinholdtsen, tavattoman tarkka ja kekseliäs pelaaja.
Turnauksessa oli 210 paria. Jokaisessa
sessiossa oli 10 jakoa ja kohtasimme 5
paria per sessio, eli siis kaksi jakoa pari.
Runkosarjaa pelasimme kaksi päivää ja
yhteensä 100 jakoa. Näiden kahden päivän jälkeen pääsi 100 parasta semifinaliin,
josta pääsi 46 parasta paria finaaliin. Loput 110 paria runkosarjasta voivat myös
karsia finaaliin pääsystä, mutta vain kuusi
parasta sinne pääsi. Järjestäjät pyrkivät
järjestämään parhaat parit kohtaamaan,
muttei koskaan kahta kertaa. Siis: Mitä
pienemmässä pöydässä pelasi, sitä paremmin olitte parina menestyneet. Finaalissa
pelasi siis 52 paria samoin kisajärjestelyin
kahtena päivänä, kumpanakin 50 jakoa.

Jonny Reinholdtsen
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Aloitamme mittelön 56 prosentilla,
mutta kolmannella kierroksella kävi notkahdus ja tipuimme 101. sijalle prosentin
kuitenkin pysyessä yli medelin. Ensimmäisen päivän jälkeen olimme 48. 53,5
prosentilla.
Yhtään nollaa emme saaneet, mutta seuraavassa on parikisan huonoin tuloksemme 3,85 %. Kyseessä oli toisen päivän
toinen kierros.
JAKO 3 ♠ Q107543
S/E-W ♥ 3
		
♦ Q43
		
♣ A96
♠ -		
♠ A2
N
♥ QJ10874
♥ K965
♦ A1052		 W S E ♦ 76
♣ K43		
♣ QJ1072
		
♠ KJ986
		
♥ A2
		
♦ KJ98
		
♣ 85
Länsi
Pohjoinen
Minä		

Itä
Jonny

				
2♥
3♥
4♥
pass
pass
DBL
pass
pass

Etelä

1♠
4♠
pass

Herttarouva tielle, nopea muutama kortti ja levitys 10 tikkiä. Oma pelimme olisi
myös ollut kotona. Kyseessä pitäisi olla
normaalibridgeä ja joskus 4♠ myös kahdennetaan, joten en oikein ymmärrä huonoa tulostamme. Ilmeisesti minun olisi
pitänyt tarjota vielä 5♥.
Ennen runkosarjan viimeistä kierrosta
sijoituksemme oli 58. 53,4 prosentilla.
Viimeinen kierros ei kuitenkaan mennyt
aivan nappiin ja putosimme sijalle 85.,
kun prosenttimme oli 51,2. Mutta jatkoon
mentiin, eikä rima edes värissyt.
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Semifinaali
Semifinaali pelattiin yksipäiväisenä 50
jakoa samoin järjestelyin kuin aikaisemminkin. Ensimmäinen kierros meni huonosti ja meidän oli tyytyminen aloittamaan
toinen kierros vasta sijalta 83 ja surkealla
41,1 prosentilla.
Sattui tuolloin yksi positiivinenkin asia,
joka antoi meille 91 %.
JAKO 9 ♠ A532
N/E-W ♥ A4
		
♦ AQJ4
		
♣ AK5
♠ K		
♠ Q974
N
♥ KJ5		
♥ Q87
W E
♦ K106		
♦ 952
S
♣ QJ10987
♣ 632
		
♠ J1086
		
♥ 109632
		
♦ 873
		
♣4
Länsi
		

		
pass
pass
pass
pass

Pohjoinen Itä
Jonny		

2♣
2NT
3♥
4♠

Etelä
Minä

pass
2♦
pass
3♦
pass
3♠
pass		pass

Koska avaus 2NT meillä oli 20-21 ap,
Jonny avasi 2♣. Kolme ruutua oli siirto
herttaan. Lähtökortti oli ♣Q, jonka pöytä
sai. Koska yhteydet käteen olivat surkeat
sekä padan että ruudun käsittelyyn, päätin pelata pataässän, johon iloinen uutinen
♠K. Jos menetän kaksi pataa ja hertan,
tulee ruutumaskin toimia, eli siihen oli
keskityttävä. Nyt minulle oli muodostunut
ristikupin lisäksi patayhteys Toki voisin
myös kupata hakun lisäksi toisen isoista
risteistä, tai sakata ristille ruudun ja leikkauksen jälkeen kupata yhden ruudun.

No, nyt ei tarvinnut muuta miettiä. Lisää
pataa, jonka rouva otti. Tuli lisää ristiä,
jonka kuppasin ja otin ruutumaskin. Lisää
pataa vei viimeisen valttini ja yhteyteni
käteeni, mutta se riittikin kotipeliin, kun
ruutukalle oli kolmantena.
Toinen kierros menikin jo paremmin ja
saimme sijoitukseksi 54. ja 48,7 %.
Viimeisen kierroksen jälkeen sijoituksemme oli 60. ja 49,19 %. Tämä jäi himpun verran finaalin jatkopaikasta, sillä 46.
sijan prosentti oli tasan 50. Kun olisi jaksanut vääntää 0,82 prosentin verran. Mutta ensi kerralla…
Lopputulokset
Kilpailun lopputuloksia en ole tässä jäsennellyt muuten kuin omalta osaltamme. Tulosluettelot löytyvät tämän linkin
kautta: http://eurobridge.org/repository/
competitions/15Tromso/microsite/Results.htm
Kisajärjestelyt menivät hyvin – tietenkin
monivuotisen kokemuksen voimalla. Ilmat olivat kosteat ja koleat melkein koko
ajan. Mielestäni nämä eivät olleet oikeat
EM-kisat, koska monta maata, varsinkin
Pohjoismaat, puuttui paikalta. Tanskalaiset olivat järjestäneet omat mestaruuskisansa samaan aikaan, yhtään islantilaista
paria ei näkynyt ja itsekin olin ainoana
suomalaisena avoimissa luokissa.
Matka oli onnistunut, norjalaiset oikein
mukavia, ja se luonto – mahtavaa. Kaikki haukkuvat Norjaa kalliiksi maaksi. En
minä vain sellaista havainnut. Tromssassa olisi ollut hotelliasuminen suomalaisia vastaavissa paikoissa jopa halvempaa
kuin Suomessa.
Paluumatkani Kajaaniin oli vähintäänkin
yhtä vauhdikas Hondani satulassa kuin tulomatka.
Pitäkää kaikki hauskaa ja nauttikaa bridgestä!
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KullervoJuhakuppisuuna
Hämäläinen

				

Kerhopelaaja Kullervo Keskivertoa ei
naurattanut. Kaapo oli aloittanut kerhoillan kolmen vartin painokkaalla oppitunnilla pelinviennin suunnittelusta ja antanut sen myötä ymmärtää, että Kullervon
pelinvienneissä riittäisi kehittämistä.
Heti alkukierroksilla Kullervon hoidettavaksi tuli seuraavan näköinen sitoumus:
		
♠ K873
		
♥ J86
		
♦ Q6
		
♣ A642
♠ Q10		
♠ 9542
♥ A732		 N
♥9
W
E
♦ J109		
♦ A432
S
♣ K1073		
♣ Q985
		
♠ AJ6
		
♥ KQ1064
		
♦ K875
		
♣J
Tarjonta oli nuukaa: 1♥ - pass - 2♥ - kp.
Länsi löi eteen pikku hertan ja Kullervo
ihmetteli Kaapon vaisua korotusta, mutta Kaapo vakuutti, että tällaisilla irtokuvatuksilla invitoidessa saa usein piedin
kolmen tasolla. Kaikki se tietää, kaikki se
päättää...
K arveli saaneensa oppikirjalähdön ässä
kolmannesta. Nyt saisi kumpi tahansa
vastus tulla kiinni ruutuässällä ja puolustus voisi pelata toisen ja kolmannen valttikierroksen. Hyvästi ruutukuppi ja ylitikki,
ellei sitten pataleikkaus luonnistu tai tapahdu jotakin muuta mukavaa.
Padassa voi parhaimmillaan olla neljä
tikkiä ja huonoimmillaan yksi, jos maskaa ennen valttaamista, ruutuässä voi olla
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lännellä dubbelina, tai jospa kolmen ristin
kuppaaminen pitkään valttiin toisi lisätikin. Mikä lienee paras sauma, voiko saumoja yhdistellä ja missä järjestyksessä?
Jos yrittää viljellä pataa, pitää valtata ensin, mutta silloin menettää kupposet. Jos
taas hyppää kuppari-Kaisan kyytiin, saa
kai tyytyä kahteen patatikkiin. Revi nyt
siitä.
Mitä lähtö kertoo? Sivuvärien voima on
ilmeisesti kokoontunut länteen valttipituuden kylkeen. Ruutuässädubbelia lähtijällä
voisi tutkia. Mahtaako kuitenkaan haitata,
jos ottaa aluksi ristikupin ja sitten vasta
kokeilee, onko ruutudaamista entriksi? Ja
jos ei daamista, niin ehkä kuitenkin kupista?
Valttilähtöön siis pieni pöydästä. Idältä
putosi yhdeksäinen eli seiska lienee lännessä. Ilmeisesti patamaski ei kuitenkaan
onnaa, joten dummy reversal taitaa olla
päivän sana. Ristiä ässälle, ristikuppi ja
ruutua rouvalle ja ässälle. ja valttia takaisin, tietty. Ei, miettii. Mitähän kääntää, jos
valttiysi oli viimeinen?
Jos itä katselee patakymppiä ilman ysiä,
hän ei uskalla lyödä sitä väriä, ristijatko
taas näyttää edistävän pelinviejän pyrkimyksiä. Ruutukustaa voisi ehkä juuri ja
juuri olla lännellä, joten itä yritti sitä siinä
toivossa, että partneri pääsisi jatkamaan
valttaamista.
K otti kurkon, sitten ruutukupin ja ristikupin. Nyt pataässä ja pataa kustille, etteivät joudu varkaiden kynsiin. Länneltä
putosi daami, mutta siitä ei nyt enää taida
olla vahingoniloa suurempaa.
Sitten kolmas ristikuppi. Jos läntinen
kuppaa ässällä yli ja lyö valttia, saadaan
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kaksi pataa, kaksi valttia, ruutu, ruutukuppi, risti ja kaksi ristikuppia, yhteensä yhdeksän. Ellei länsi voi tai halua kupata yli,
joudutaan ottamaan kaksi pataa, yksi valtti, ruutu, kaksi ruutukuppia, risti ja kolme
ristikuppia, kymmenen tikkiä.
Länsi tunnusti neljänteen ristiin, joten
pöydän tai käden viimeisellä valtilla tuli
kymppi täyteen. Miten se Kaapo noin
maitoilee?
- Kohtuullinen pelinvienti, Kullervo!
Miten tiesit, ettei itä voi jatkaa valttia?
- Eihän sitä voinut tietää, mutta ruutua
piti pelata joka tapauksessa.
- Aivan. Joo, sorry, se oli vähän testiluonteinen kysymys. Sitä paitsi jos ruutuässä
olisi ollut lännellä, olisit saanut rouvasta
entrin kolmanteen ristikuppiin tai jos länsi
hyökkää ässällä jatkaakseen pari kiekkaa
valttia, niin saat kaksi pataa, kaksi valttia,
kaksi ruutua, ristin ja kolme ristikuppia,
kymmenen tikkiä.
- Niinpä. Mitä se ”kohtuullinen” tarkoitti?
- No jaa, olisihan ruutua voinut lyödä
heti toiseen tikkiin, jottei puolustus näe
niin helposti, mitä ollaan yrittämässä.
- Yksi entri ristikuppeihin tulisi käytetyksi ennen aikojaan. Riittäisivätkö yhteydet?
- Juu, niin, siinäpä kysymys, joka pelinviejän pitää esittää itselleen melkein joka
jaossa. Eikä vain omalta kannaltaan, vaan
myös puolustuksen. Tietty puolustuksenkin pitää kysellä samaa ja myös kahdelta
kantilta. Tässä tapauksessa jos itä ruutuässän otettuaan näkee korskuppi- tai reverse
dummy -pelinviennin olevan suunnitelmissa, hän voi ilman valttiakin yrittää luoda ongelmaa lyömällä ...
- Et tainnut vastata kysymykseeni.
- Se ei ole ihan yksipiippuinen asia. Puolustus voi lipsahtaa auttamaan pelinviejää sitä helpommin, mitä aikaisemmin se

joutuu tekemään ratkaisuja. Mutta kuten
sanoin, ihan kelvollinen pelinvienti. Ellei
tuota ruutua nyt löisi heti toiseen tikkiin,
niin ehkä parannus olisi pataässän ja -kurkon ottaminen heti ennen ruutukuppia,
jottei puolustus pääse kuppailemaan niitä
vaikkapa sakattuaan….
- Et kärsi myöntää virhettä ensianalyysissäsi? No, ei puhuta sitten.
Seuraava jako.
- Poika - poika!
♠♥♦♣
Seuraavassa Kullervon pelinviennissä
vastustaja lähti väärästä kädestä, kun ei
osannut tai viitsinyt lyödä lähtökorttia
kuvapuoli alaspäin. K:n iloksi siitä hyvästä saattoi kieltää yritetyn värin lähdön ja
saada aikaa sivuvärin kehittämiseksi. Tuli
tikki enemmän kuin useimmille muille.
Kaapo näytti tyytyväiseltä, mutta puhkesi sitten puhumaan:
- Tämän tuo kilpailunjohtaja osasi, sitähän nyt sattuukin käsittämättömän usein,
mutta muistatkos, kuin hää taannoin pani
omiaan siinä riittämättömän tarjouksen
asiassa?
- En, mitä siinä tapahtui?
- Hää kielsi ketään muuta kuin vuorossa olevaa vastustajaa puuttumasta asiaan,
vaikka huomauttaminen on kaikkien neljän pelaajan oikeus.
- Onko tosiaan näin?
- Jo vain. Tarkistin vielä lakikirjasta,
unohdin vain kertoa sinulle. Ajattelin kai,
ettet tarvitse sitä tietoa, kun et yleensä
huomaa riittämätöntä maalausta.
- Oletko miettinyt tätä kohteliaisuutta
kauankin, vai tulevatko sellaiset sinulta
ihan luonnostaan?
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Illan loppupuolella Kullervo pääsi pohjoisena vihdoin käyttämään rakastamaansa ristiavausta, 16+ap. VPV yritti pilata
ilon tarjoamalla väliin ruudun, jolloin
Kaapo pääsi kertomaan Sputnikilla 3+ap
ja ylävärin tai kaksi. Kullervo tarjosi yhden padan, Kaapo sangin, jonka Kullervo
korotti kahteen ja Kaapo vielä kolmeen.
		
♠ AJ82
		
♥ AK
		
♦ 9642
		
♣ AQ6
♠ K9765		
♥ 10943		 N
♦ 10		 W S E
♣ K83		
		
♠ 104
		
♥ 8765
		
♦ A73
		
♣ J1075

♠ Q3
♥ QJ2
♦ KQJ85
♣ 942

Länsi lähti ruutukympillä. Kun Kaapo
näki pöydän, hän pudisteli päätään.
- Muistatko, että olet määritellyt ruutuvastaajan sangin 3-5 pinnaksi?
- Pitäisikö sen päteä tässäkin?
- Totta kai, ei ole mitään estettä. Pitäisikö neljällä pinnalla jäädä pelaamaan 4-2
-valttia? No, näillä on yritettävä, kiitos.
Pieni.
Itä tunnusti viitosella ja Kaapo kolmosella. Länsi käänsi herttakolmosen ja itä
tunnusti kakkosella. Kaapo määräsi ristiässän ja perään daamin. Kun silläkin sai,
hän jatkoi pöydän viimeisen ristin, itä tunnusti ja länsi tuli kiinni. Herttajatkon jälkeen Kaapo pyysi pöydästä pienen padan,
kolmonen, kymppi ja kustaa. Tuli pieni
hertta idän rouvalle ja sieltä ruutukustaa.
Kaapo otti ässän ja tilanne oli:
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♠ AJ8
		
♥		
♦9
		
♣♠ K97		
♥ 10		 N
W
E
♦ -		 S
♣ -		
		
♠4
		
♥8
		
♦7
		
♣J

♠Q
♥♦ QJ8
♣-

Kun Kaapo nautti ristinikkarin, länsi oli
pulassa. Hänen piti vahtia herttaa, joten
hän luopui kolmannesta padastaan. Kaapo
pelasi patanelosen, kahdeksikko ja pöydästä… kesti lähes kymmenen sekuntia,
ennen kuin Kaapo määräsi ässän. Kullervon mielestä se oli melkein ihme, mikä
tapahtui, daami putosi ja pöydän padat
olivat kivikovat. Kotipeli.
- Hienosti pelattu, partneri! Eihän se ollutkaan liian kovaa tarjottu.
- Kuule poika, siinä tarvittiin onnekasta
sitsiä ja liian vaikeaa tehtävää vastukselle.
Huomasitko, miten piti puolustaa?
- No en!
- Kun länsi pelasi ensimmäisen hertan,
idän piti tuollaisilla näkymillä - hertassa
siis - tunnustaa rutiininomaisesti daamilla.
Kun länsi lyö toisen hertan, itä voisi nähdä
tulevaisuuteen sen verran, että ablokeeraisi nikkarinkin. Silloin länsi ottaisi ruudun,
ristin ja padan jatkoksi kaksi herttatikkiä.
Itä voisi varmistella asiaa ottamalla pöydästä pelatun padan daamilla (jos kysyisi,
saisi kuulla sen 3-5ap - kun joutuisin korjaamaan virheellisen deklaraatiosi - eli pelinviejällä ei ♦A:n lisäksi voi olla ♠K:a)
ja lyödä pikkuherttansa siltä varalta, että
lännellä olisi hertassa esim 108 jäljellä.
- Okei, mutta miten tulit pelanneeksi pataa pöydästä käsin?
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- Siinä vaiheessa ainoa realistinen kotipelisauma näytti olevan, että kumpikin
patakuva olisi lännellä. Silloin voi löydä
ensin pienen kympille.
Sitä paitsi entritilanne pakotti. Tosiaankin, ”tulin pelanneeksi”.
- Sorry, mutta olisiko idän nyt pitänyt ottaa patadaami? Sehän on vastoin syntyvän
maskitilanteen yleisiä vaatimuksia.
- Onhan se, mutta dubbelikuva on vähän
arempi juttu. Sitä voi tosin olla vaikea pudottaa, niin kuin ehkä osasit arvata pitkästä funtsistani.
Varsinkin, kun länsi voisi partneriaan
harhauttamatta pelata ensin isomman kuvan. Tosin nyt kun eivät olleet kyselleet
tarkkaa voimaani, uskoin, että kustaa on
rehellinen kortti. Silloinhan toppaaminen
on itsestään selvää.
- Ilman muuta!
- Puolustuksella oli tarjolla hyviä linjoja kuin Kalliossa, vaikkei kovin helppoja.
Mainitsin jo idän tarpeelliset uroteot hertan avblokeerausurakassa. Toinen sauma
on, että jos länsi malttaa patakustin jälkeen
olla antamatta idälle herttatikkiä, vaan jatkaa pataa, koko kiristys kuivahtaa yhteyden puutteessa. Kolmatta linjaa takaperin
taas itä ottaa patarouvan ja jatkaa pataa
pöydän hahloon samoin seurauksin. Neljättä linjaa itä pelaa lähtöön ison ruudun
ja jatkaa isolla. Nyt vältän ristimenevän,
mutta käsi saa vilkuttaa hyvästit. En voi
laistaakaan toista ruutua, koska luultavasti
on vielä menossa pari pataa ja hertta. Ja
viides, ehkä huonoimmin näkyvä linja on
puolustuksen laistaa kokonaan ensimmäinen pata. Saisin kaksi pataa, kaksi herttaa
ja ruudun, jolloin tarvitsisin neljä ristitikkiä tai skviisin. En ehtinyt vielä laskea,
miten kiristystempo silloin rakennettaisiin, luultavasti ei mitenkään.
♠♥♦♣

Viimeisellä kierroksella K joutui viemään lievästi alimitoitettua neljän hertan
sitoumusta. Hän avasi etelästä vahvalla
ristillä, partneri hypähti kahteen ruutuun
näyttäen 5+k hertan ja 8+ap. K:n otti siirron vastaan kahdella hertalla ja pantteri
pomppasi taas, nyt kolmeen pataan, splinter. Ei hyvältä näytä, K tuumi, mutta jatkoi
kuuliaisesti neljän ristin cuella. Partnerin
neljän ruudun jälkeen K jarrutti neljällä
hertalla, johon partneri passasi keskiraskaasti huokaisten.
		
♠		
♥ Q10432
		
♦ A9754
		
♣ AJ7
♠ J9763		
♠ K8542
♥ 96		 N
♥ 87
W
E
♦ KQ3		 S
♦ J2
♣ Q43		
♣ 10986
		
♠ AQ10
		
♥ AKJ5
		
♦ 1086
		
♣ K52
Länsi lähti ruutukuninkaalla ja K tarkasteli aseistustaan. Pataässä, kaksi kuppia,
neljä valttia, ruutu ja 2-3 ristiä. Ylitikki
on aika lähellä. Jos ruutu on tasan, sitä ei
oikeastaan voi välttää, kun pöydän kolmas
risti kuopataan pataässän alle.
Onkohan kahdestoista tikki mahdollinen? Kaksi ruutumenevää vaikuttaa olevan pakollisia, mutta jos kaikki istuu oikein sievästi, niin ehkei sittenkään.
- Kiitos, hyvät on. Ässä. Ja pieni valtti.
K otti valttiässän, pelasi ristiä nikkarille,
tuli valttikurkolla käteen, sakasi pataässälle ruudun, kuppasi padan, tuli ristikustilla
käteen, kuppasi viimeisen patansa, otti ristiässän ja vaati pöydästä pikku ruudun. Itä
tunnusti nikkarilla ja länsi hieroi niskaansa ja korvallistaan ja esitti ruutukolmosen.

BRIDGELEHTI 4/15

49

Itä huokaisi alistuneesti, käänsi pataa ja
K levitti korttinsa muikeasti hymyillen ja
lupasi sakata kädestä ruutunsa ja kupata
pöytään.
Kaksitoista tikkiä. Täällä sen kun maataan, sanoi perämies, kun silakkalootan
avasi. Onkohan Kaapolla alkamassa D
niin kuin vanhuus? Ei ainakaan hyökkäyksen terävyydestä päätellen.
- Kui sää sillai jarrua painoit?
- Seitsemäntoista pojoa, ympäripyöreä
jako ja tuhma rouva splintervärissä.
- Neljän tuki ja käsi ässiä ja kuninkaita
puolillaan!
- Itsehän tuota slammia välttelit, vaikka
katselit renoa ja kahta ässää valttirouvan
tukena. Mutta turha tässä kai on kinata.
Eihän tuo ollut mikään herkkuslammi,
kortit vain istuivat kuin elokuvissa. Puhumattakaan - kröhöm - ”kohtuullisesta”
pelinviennistä.
- Kohtuullinenpa hyvinkin, suorastaan
etevä. Mutta laskitko, miten käy, jos valtti
on vinossa ja ristidaami takana?
- Laskitko ja laskitko. Tällaisessa kerhokilvassa on kai lupa tiirailla, millaisia
seikkailuja on näkyvissä ilman pakkoa ruveta varmistelemaan kotipeliä tai jotakin
pahaista ylitikkiä.
- Unohdatko, että sinulla on partneri,
joka ei ole oikein tottunut kestämään toistuvia kakkos- ja kolmossijoja?
- 90%:n brikka, ylivoimainen voitto ja
tuollaiset kommentit! Minä en puhu sinulle enää.
- Kääntyisikö Kullervo kuppisuuksi? Älä
nyt sentään. Minulle on kai jäänyt kritiikkilevy päälle, kun en ole oikein riittävästi
noteerannut, köh, huomattavaa kehittymistäsi viimeisen vuoden aikana. Pyydän
anteeksi. Ihan totta, olen pahoillani. Lähdettäiskö ottamaan pienet voittorahoilla?
Eikun minä tarjoan.
- No jos nyt kupit tai parit…
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IDÄN KORTIT
1. JAKAJAPOHJOINEN, EI KUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠K985
♥A874
♦98
♣ A K 10
		
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠AQ987
♥K732
♦A
♣ A 10 6
		
3. JAKAJA ETELÄ, JOKAAVAA 1♦,
E-W VAARASSA, IMP.			
		
♠J875
♥ K 8 7 6 5  
♦ J 10 7
♣4
		
4. JAKAJA LÄNSI, KAIKKI
VAARASSA, IMP.			
♠83
♥ Q 10 9 8 7
♦5
♣ A Q 10 9 3
			
5. JAKAJA POHJOINEN, N-S VAARASSA, IMP.
		
♠ 7 5  
♥AK92
♦ Q 6  
♣KQ653
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
		
♠A6
♥Q97
♦AK7
♣KQ987
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Martti Mäkelän muistolle

				

Martti Mäkelä jätti maalliset pelipöydät 15.9. 2015. Martti oli moninkertainen
suomenmestari ja maajoukkuepelaaja.
Hän kuului siihen turkulaiseen pelaajapolveen, jotka ottivat 1970-luvulla käyttöön vahvaan ristiavaukseen perustuvan
siniristin. Yhdessä Juhani Tyrkön kanssa
he olivat silloin maan ykköspari ja voittivat 1976 sekä pari että joukkuemestaruudet. Seuraavalla vuosikymmenellä Martti
voitti useita mestaruuksia yhdessä Pekka
Uskalin kanssa. Minullakin oli ilo silloin
tällöin pelata Martin kanssa vielä 2006
olla samassa joukkueessa voittamassa
SM-kultaa.
En uskalla väittää, että Martti olisi ollut
Suomen paras bridgen pelaaja, mutta hän
oli varmasti maan paras partneri. Pelipöydässä hän ei vahingossakaan korottanut

ääntään ja mahdollisia väärinkäsityksiä
oikaistiin aina rakentavasti. Hän myös
pelasi mielellään aloittelevien pelaajien
kanssa ja opasti heitä jopa maan huipulle
asti.
Martti ei ollut varsinainen systeeminikkari, mutta hän pystyi nopeasti omaksumaan uusia järjestelmiä ja sopimuksia.
Hänellä oli myös ilmiömäinen muisti.
Parikymmentä vuotta sitten, jolloin jaot
vielä tehtiin käsin, pelasimme Turussa
piirikarsintaa. Kesken tarjoussarjan Martti
pyysi kilpailunjohtajan paikalle ja kaikkien hämmästykseksi luetteli meidän kaikkien muiden kortit virheettömästi. Kävi
ilmi, että suurinumeroinen prikka oli pelattu viimeksi kaksi vuotta aikaisemmin
ja jäänyt sekoittamatta. Kukaan muu ei
ollut huomannut mitään erikoista. Bridgen lisäksi Martti rakasti visailuja sekä
tietokilpailuja ja jaksoi pelimatkoilla huvittaa meitä muita mitä ihmeellisimmillä
kysymyksillä.
Martti sairastui melko nuorena parkinsonin tautiin. Muistan hänen ensi kertaa
valittaneen koordinaatiovaikeuksista jo
1992 Salsomaggioren bridgeolympialaisissa. Vähitellen tauti vaati veronsa ja
hänen oli jätettävä opettajan työnsä. Pahoista pakkoliikkeistä ja aistien heikkenemisestä huolimatta hänen peliälynsä säilyi
loppuun asti. Suomalainen bridgeväki jää
kaipaamaan sympaattista lifemaster pelaajaa.
Olli A. Manni
SBL:n kunniapuheenjohtaja ja Martin
joukkuetoveri
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KILPAILUTULOKSIA
SM-PARI, NAISET, 12.9.2015
25 paria
1 Agneta Berglund - Maria Nordgren
2 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
3 Alma Koivu - Miia Vesala
4 A Laukkanen - Kristina Fagerlund
5 Merja Viitasalo - Anja Tuomi
6 Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen
7 Elina Laukkanen - Meri Korhonen

71.1
61.6
60.6
58.6
56.2
54.6
54.0

3.75
2.03
1.41
0.94
0.63
0.31
0.16

RISTIMERKKIKILPAILU, TAMPERE, 12.9.2015
6 paria
1 Sini Siira - Vesa Alatalo
57.9 1.00
2 Alpo Kupari - Aulikki Vuorinen
57.1 0.30
SAVUTON, HELSINKI, 15.9.2015
MP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Kauko Koistinen - Kari Koistinen
2 Seppo Niemi - Johan Lindén
3 Kari Engelbarth - Pia Erkkilä
4 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
5 Eeva Parviainen - Marjukka Raines

66.5
57.4
57.1
55.8
55.7

2.00
1.10
0.80
0.50
0.30

ÄHTÄRI, 19.-20.9.2015
MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
2 Jukka Rantamäki - Marko Yltiö
3 Sanna Kitti - Clas Nyberg
4 Bill Korsman - Reko Märsylä

61.0
59.0
57.0
54.3

1.70
1.00
0.70
0.50

MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Lasse Utter - Olli Perkiö
2 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
3 Elias Rinne - Janne Hiironen

376 1.30
184 0.80
100 0.50

PORVOO, 19.9.2015
MP-PARIKILPAILU, 9 paria
1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
2 Johan Lindén - Osmo Parviainen
3 Sami Mäki - Antti Aimala

60.4 1.00
57.5 0.50
53.8 0.20

RUSKATURNAUS, TUUSULA, 26.-27.9.2015
MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Jonna Kaminen - Esa Väliaho
59.3
2 Juha Saarikoski - Martti Meronen
59.0
3 Markku Pekkinen - Lasse Utter
58.8
4 Sakari Stubb - Jukka Pesonen
52.7
MP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Juha Saarikoski - Martti Meronen
2 Johan Lindén - Osmo Parviainen
3 Arto Kosonen - Jarkko Kortemäki

1.63
0.98
0.65
0.44

59.7 1.20
57.2 0.70
54.1 0.40

VAASA, 3.-4.10.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 8 paria
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
131 1.00
2 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 127 0.50
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MP-PARIKILPAILU, 17paria
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
62.4
2 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
62.2
3 Sam Gästgivar - Vesa Pohja
61.4
4 Sanna Kitti - Milko Nuutila
54.1
5 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 52.6

1.80
1.10
0.70
0.50
0.30

SM-PARIKILPAILU, PIIRIMESTARUUS, 10.10.2015
ITÄPIIRI, 15 paria, 6 paikkaa
1 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa
59.1 1.60
2 Piia Ruottinen - Jouko Leander
57.6 1.00
3 Kari Patana - Juho Granström
57.2 0.70
4 Lasse Utter - Ari Laine
55.8 0.40
5 Petteri Pirhonen - Esko Pääkkönen 55.7
6 Olli Pitkänen - Ari Renvall
55.2
POHJANMAA, 6 paria, 2 paikkaa
1 Sanna Kitti - Milko Nuutila
2 Bill Korsman - Reko Märsylä

66.0 0.94
55.5 0.42

POHJOINEN, 8 paria, 3 paikkaa
1 Reijo Ohinen - Jaro Karppinen
2 Juha Porma - Markku Paavola
3 Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas

57.5 1.02
56.5 0.51
55.1

KAAKKOIS-SUOMI, 11 paria, 4 paikkaa
1 Risto Nokka - Tatu Heikkinen
58.0 1.25
2 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
54.8 0.73
3 Jan Zimmer - Tero Venäläinen
54.3 0.42
4 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen 52.3
LOUNAIS-SUOMI, 15 paria, 6 paikkaa
1 Outi Rahi - Teodor Velkov
2 Väinö Kelhä - Jarmo Laakso
3 Mika Karjalainen - Riku Mattila
4 Timo Linnossuo - Kurt-E Häggblom
5 Kalervo Aro - Seppo Laine
6 Olli A. Manni - Kaj Sundsten

59.6
55.0
54.2
53.8
53.5
53.2

HELSINKI-UUSIMAA, 17 paria, 6 paikkaa
1 Anni Mäkelä - Christer Björkman
60.9
2 Martin Arle - Johan Lindén
58.2
3 Kari Mäkikangas - M Saastamoinen 56.4
4 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
56.3
5 Christina Hertzman - E Parviainen 54.5
6 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen
51.8
HÄME, 20 paria, 8 paikkaa
1 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva
2 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala
3 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä
4 Markku Kiander - Sami Mäki
5 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen
6 R Honkavuori - Tuula Honkavuori
7 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
8 Kari Koivisto - Timo Halttunen
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58.6
57.6
56.3
55.5
52.3
52.1
51.2
51.1

2.00
1.25
0.88
0.50

1.91
1.17
0.74
0.53
0.32

2.49
1.43
0.95
0.71
0.48

AV, HELSINKI, 12.10.2015
MP-MIXED, 14 paria
1 Christina Hertzman - M Holmberg
2 U Lindgren Fagerholm - P-I Norberg
3 Ilona Vänni - Mika Karjalainen
4 Agneta Berglund - Kurt Berglund

64.2
60.6
56.1
53.3

1.50
0.90
0.60
0.40

ÅBO, 16.-18.10.2015
MP-MIXED, 15 paria
1 Annu Laukkanen - Teodor Velkov
62.8
2 Maria Mylläri - Aleksi Aalto
61.0
3 Kati Sandström - Martti Meronen
60.4
4 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 58.0

1.60
1.00
0.70
0.40

MP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Reko Märsylä - Janne Rautanen
59.4
2 Veijo Lösönen - Timo Arppe
58.2
3 Esa Auranen - Jari Böling
58.0
4 Lasse Bergroth - Heikki Kaisti
56.3
5 Kristina Fagerlund - Maija-L Toivonen55.0

1.96
1.12
0.75
0.47
0.37

MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Kati Sandström - Martti Meronen
Mikko Nieminen - Jarmo Laakso

51.2 1.00

PORI, 23.-25.10.2015
MP-MIXED, 27 paria
1 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
2 Hulda Ahonen - Johan Blomqvist
3 Anne Tallgren - Ari Ruusunen
4 Maija-L Toivonen - Olli Kuosmanen
5 Maria Mylläri - Aleksi Aalto
6 Sanna Kitti - Martti Meronen
7 Ilona Vänni - Timo Halttunen

63.3
62.9
62.8
59.8
58.4
58.1
57.9

2.60
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.10

MP-PARIKILPAILU, 29 paria
1 Robert Bjurström - Pasi Suominen
2 Vesa Fagerlund - Clas Nyberg
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
4 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
5 Hulda Ahonen - Johan Blomqvist
6 Maria Mylläri - Aleksi Aalto
7 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
8 Rolf-O Karlsson - Karri Kauppila

61.6
61.2
58.8
58.6
58.3
57.8
57.0
55.5

2.70
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.20
0.10

MP-IMP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Vesa Fagerlund - Clas Nyberg
2 Hulda Ahonen - Johan Blomqvist
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
4 Rolf-O Karlsson - Karri Kauppila
5 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen

94
72
56
39
23

2.02
1.17
0.74
0.53
0.32

SM-PARIFINAALI, 31.10.-1.11.2015
36 paria
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
2 Kari Mäkikangas - M Saastamoinen
3 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
4 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
5 Anni Mäkelä - Christer Björkman

61.7
56.6
56.5
55.1
54.8

12.00
8.00
5.00
3.00
2.00

6 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
7 Petteri Nieminen - Janne Seppälä
8 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen
9 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa

54.0
54.0
53.7
53.5

1.00
0.70
0.50
0.20

JUNIOREIDEN MM-TUKISIMULTAANI
174 paria
1 Anil Nijhawan - Nikolai Kaplitsnoi
69.3
2 Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka 64.0
3 Kari Koivisto - Timo Halttunen
63.9
4 Jorma Saari - Leena Torkki
63.8
5 Erkki Hänninen - Ulla-Maija Kiiski
63.8
6 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
63.7
7 Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä
63.6
8 Monica Maamies - Martin Holmberg 63.3
9 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen 63.1
10 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
62.5
11 Janne Kallunki - Johan Herrgård
62.1
12 Timo Mäkelä - Peter Soinu
62.0
13 H Kattilakoski - Sami Kattilakoski 61.9
14 Raili Taipale - Eira Paavolainen
61.6
15 Marko Jurvanen - Olli Pitkänen
61.5
16 Jussi Angervo - Seppo Räsänen
61.0
17 Jorma Palonen - Tero Topra
60.6
18 Liisa Matomäki - Terho Koistinen 59.8
19 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 59.3
20 Juuso Fagerlund - Alma Koivu
58.8
21 Sakari Stubb - Jukka Pesonen
58.8
22 Kari Surma-Aho - Reijo Karhu
58.7
23 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
58.7
24 Ralf Jansson - Ilkka Mäkinen
58.6
25 Mika Suopajärvi - Kauko Vartiainen 58.5
26 Jesse Jäkärä - Ilona Vänni
58.5
27 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen
58.1
28 Juha Kankkonen - Tony Vennström 57.9
29 Birger Salonen - Ensio Lehtinen
57.8
30 Markku Seppänen - J Siekkinen
57.7
31 Bill Korsman - Reko Märsylä
57.3
32 Jorma Kemppainen - M Keskitalo 57.0
33 Olli Rahi - Erkki Becker
56.8
34 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 56.5
35 Lasse Bergroth - Jarmo Laakso
56.0
36 Arto Peuraniemi - Matti Tapaninen 55.9
37 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö 55.6
38 Ilpo Lehtonen - Tauno Raittila
55.5
39 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
55.2
40 Marja-Liisa Frey - Riitta Niemelä
55.1
41 Kati Sandström - Patrik Eriksson
55.0
42 Markku Paavola - Juha Porma
55.0
43 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 54.8
44 Seppo Karisalo - Markku Nuto
54.8
45 Juhani Sutinen - Kari Varto
54.5
46 Aivi-T Veräväinen - Paavo Syrjänen 54.5
47 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 54.4
48 Seppo Aalto - Pekka Aarne
54.3
49 Leo Lehtinen - Mikko Sinkko
54.1
50 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen 54.0
51 Agneta Ekholm - Börje Ehn
54.0
52 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli 54.0

2.50
2.00
1.50
1.28
1.14
1.04
0.95
0.87
0.81
0.75
0.71
0.66
0.62
0.59
0.56
0.53
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.41
0.39
0.38
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
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53

53 Risto Pirhonen - Tapani Savolainen 53.7
54 Heikki Ala-Louko - Tarmo Körkkö 53.6
55 Juha Hämäläinen - S Asikainen
53.6
56 Seija Lahtinen - Christina Hertzman 53.5
57 Eeva Rosendal - Reijo Raki
53.0
58 M Panhelainen - M-Liisa Toivonen 52.7
58 Johanna Helenius - Lasse Saloranta 52.7

0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05

TAMPERE, 6.-7.11.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 21 paria
1 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
2 Mikko Koli - Pasi Suominen
3 Kari Patana - Aleksi Aalto
4 Kari Koivisto - Kirsi Virtanen
5 Meri Korhonen - Marko Ketola
6 Milko Nuutila - Sanna Kitti

536
407
384
344
303
233

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40
0.20

MP-PARIKILPAILU, 27 paria
1 Pasi Suominen - Timo Halttunen
2 Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund
3 Marko Ketola - Jarmo Laakso
4 Kirsi Virtanen - Kari Koivisto
5 Robert Bjurström - Jonna Kaminen
6 Sanna Kitti - Milko Nuutila
7 Kati Sandström - Mikko Nieminen
8 Elina Laukkanen - Meri Korhonen

58.8
58.8
58.3
58.2
55.9
55.8
55.6
55.6

2.60
1.40
0.90
0.60
0.40
0.30
0.05
0.05

TOPPI, HELSINKI, 9.11.2015
MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Markku Pekkinen - Osmo Parviainen
2 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
3 Jussi Angervo - Seppo Räsänen
4 Kari Engelbarth - Pia Erkkilä
5 Agneta Berglund - Martin Arle
6 Martti Meronen - Esa Väliaho

69.7
59.4
59.2
57.7
57.3
57.0

2.3
1.3
0.9
0.6
0.4
0.2

KOUVOLA, 13.-14.11.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Mikko Kekki - Erkki Becker
258 1.30
2 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
164 0.80
3 Teuvo Koskelainen - Risto Koskivaara 120 0.50
MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
2 Juhani Pennanen - Maria Tulonen
3 Kati Sandström - Marko Ketola
4 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
TAPIOLAN TRIKKI, 14.11.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU (ABC), 35 paria
1 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
2 Teija Tuomi - Timo Halttunen
3 Aleksi Aalto - Petteri Nieminen
4 Merja Viitasalo - Paula Nurmi
5 Tatu Sammalisto - Erik Hansson
6 Christer Ekström - Carola Tengström
7 Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden
7 Jussi Pölkki - Pia Erkkilä
9 Kristina Engberg - Pirkko Hyvärinen

54

63.6
57.3
56.9
54.8

79
70
64
63
42
39
38
38
33

1.63
0.98
0.65
0.43

3.02
1.56
1.18
0.68
0.59
0.29
0.20
0.20
0.10

SAVUTON, HELSINKI, 17.11.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen
2 Klaus Harjunen - Martti Meronen
3 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen
4 Raimo Raunto - Juha Saarikoski

99
31
23
18

JUNIORIT SM-PARI, 21.11.2015
9 paria
1 Maria Mylläri - Oskari Koivu
2 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
3 Ilona Vänni - Karri Kauppila

62.5 1.13
62.5 1.13
56.3 0.30

SENIORIT SM-JOUKKUE, 21.11.2015
11 joukkuetta
1 Kari Engelbarth - Jukka Mäkinen
Osmo Parviainen - Lasse Utter
2 Jouko Paganus - Martin Arle
Johan Lindén - Seppo Niemi
3 Pekka Uskali - Kaj Sundsten
Olavi Kivipensas - Seppo Laine

1.30
0.80
0.60
0.40

89

3.30

76

1.80

71

0.95

OULU, 27.-29.11.2015
MP-IMP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
2 Ari Pöppönen - Lasse Utter
3 Mauri Ala-Louko - Seppo Sauvola

86
62
18

1.20
0.70
0.40

MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Ari Pöppönen - Lasse Utter
2 Timo Tero - Timo Jalopaasi
3 Timo Sairanen - Osmo Haljoki
4 Seppo Sauvola - Tommi Metsämäki

63.1
57.9
57.7
56.3

1.41
0.87
0.65
0.43

JOUKKUEKILPAILU, 7 joukkuetta
1 Lasse Utter - Ari Pöppönen
94
Matti Tapaninen - Juha Luostarinen
2 Timo Sairanen - Reijo Ohinen
85
Seppo Sauvola - Osmo Haljoki

1.50
0.90

AV, HELSINKI, 5.-6.12.2015
MP-JOUKKUEKILPAILU (BAM), 8 joukkuetta
1 Pia Erkkilä - Jussi Pölkki
50 1.70
Raija Tuomi - Pekka Viitasalo
2 Matti Sihvola - Klaus Harjunen
49 1.00
Jukka Pesonen - Sakari Stubb
MP-PARIKILPAILU, 31 paria
1 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
2 Pia Erkkilä - Jussi Pölkki
3 Hannu Luhtala - Robert Bjurström
4 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
5 Christina Hertzman - Johan Lindén
6 Maria Mylläri - Kirsi Virtanen
7 Petri Ukkonen - Christer Björkman
8 Anders Johansson - Jonny Barman
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62.8
61.4
60.5
58.4
57.2
56.5
56.0
55.8

2.80
1.50
1.00
0.70
0.50
0.30
0.20
0.10

HELMIKUU

TAMMIKUU
6.-10. Turun Loppiaiskilpailut
Turun Seudun TST ry
Kanslerintie 19, Turku
Ke MP-IMP-pari klo 11.00
To MP-pari 		
klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
Pe MP-pari		
klo 18.15
La MP-pari (Rally I) klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
ks. ilmoitus s. 28
11.-15. Tammisimultaani
MP-kilpailu kerhoilla
15.-16. Kuopio
Pe ravintola Malja, Kuopio
La hot. Iso Valkeinen, Kuopio
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
23.-24. Seniorit SM
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
La SM-pari		
klo 11.00
Su SM-joukkue
klo 10.00
23.-24. Juniorit SM
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
La SM-joukkue
klo 11.00
Su SM-pari		
klo 10.00
29.-31. Oulun Bk
Pe MP-IMP-pari
La MP-pari		
Su MP-joukkue

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

4. BABS ry, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
To MP-joukkue
Runeberg Cup
klo 18.00
6. Keski-Uudenmaan Bridge ry
Bridge Areena, Hiomot. 10, Hki
La MP-pari		
klo 11.00
8.-12. Helmisimultaani
MP-kilpailu kerhoilla
13. SM-pari, piirimestaruus
15. Tapiolan Trikki
Ravintola Xin Long
Ma MP-IMP-pari klo 17.00
19.-21. 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. 29
26.-28. Pieksämäen Bk
60-v juhlakilpailut
Ravintola Savonsolmu
Pe MP-IMP-pari klo 18.00
La MP-pari 		
klo 11.00
Su MP-joukkue
klo 10.00
ks. ilmoitus s. 30
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KILPAILUKALENTERI
MAALISKUU

5. Naisten SM-pari
Ruotsalainen Klubi, Tampere
La alkaen		
klo 11.00
7.-11. Maalissimultaani
MP-kilpailu kerhoilla
15. Savuton, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
Ti MP-tukipari
klo 18.00
16. Kouvolan Bk
Ke MP-IMP-pari

klo 17.45

24.-28. Vaasan pääsiäisbridge
To MP-pari		
klo 19.00
Pe MP-IMP-pari
klo 11.00
La MP-pari GS2
klo 10.00
Su MP-joukkue
klo 11.00
Ma MP-pari		
klo 10.00

HUHTIKUU
1.-3. H6, Turku
Pe MP-mixed
La MP-joukkue
Su MP-pari		

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

9.-10. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-IMP-pari
klo 10.00
11.-15. Huhtisimultaani
MP-kilpailu kerhoilla
16.-17. SM-parifinaali
Bridge Areena, Hiomot.10, Hki
La alkaen		
klo 11.00
22.-24. Rovaniemen Bk
Pe MP-pari WarmUp klo 18.00
La MP-pari		
klo 11.00
Su MP-pari jatkuu klo 10.00

