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Päätoimittajan kynästä

K

un ensimmäisissä EM-joukkuekilpailussani Wiesbadenissa 1983 Suomi kohtasi Italian, pelasimme
kahta legendaarista pelaajaa vastaan, Giorgio Belladonna ja Benito Garozzo. Hävisimme tietenkin ottelun,
lopputuloksissa Italian oli tyytyminen hopeamitaleihin ja
oman joukkueemme vaatimattomaan 17. sijaan. Kukapa
silloin olisi uskonut, että saisin kunnian pelata joskus samassa joukkueessa kuin toinen näistä mestareista. Näin
kuitenkin tapahtui 33 vuotta myöhemmin ACBL:n Nationals-kilpailuissa Renossa, Nevadassa, kun partnerini Vesa Fagerlundin kanssa saimme kutsun Jeannie Cushingilta
pelaamaan joukkueeseen yhdessä Garozzon ja turkkilaisen
bridgeammattilaisen Melih Özdilin kanssa. Benito täyttää
ensi vuonna 90 vuotta, mutta hän on uskomattoman hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kun hän
jälkipeleissä kävi läpi erimielisyyksiä Melihin kanssa, ei
näistä keskusteluista puuttunut temperamenttia! Seuraavassa lehden numerossa aion kirjoittaa edesottamuksistamme Atlantin takaa.

A

lkuvuodesta kotimaassa kisattiin Suomenmestaruuksista senioreiden, junioreiden ja naisten sarjassa. Senioriparikilpailussa Johan Linden ja Osmo Parviainen ottivat mestaruuden niukasti ennen Ranan
Rimonia ja Matti Sihvolaa. Joukkekilpailussa Ranan sai
hyvityksen kun yhdessä Mikko Niemisen, Jukka Pesosen ja
Sakari Stubbin kanssa mestaruus tuli ylivoimaiseen tyyliin.

Kuva
päätoimittajasta

Juniorisarjassa saatiin tuplamestarit, kun Vesa Fagerlund
ja Antti Aimala voittivat vähemmän yllättävästi sekä pariettä joukkuemestaruuden. Nuoret miehet taitavat kuulua
suosikkien joukkoon myös ensi kuussa pelattavassa avoimessa parifinaalissa. Naisten SM-parikilpailussa kultamitalit matkasivat Jyväskylään ja Helsinkiin. Piia Ruottiselle
mestaruus oli ensimmäinen, kun taas Taru Suppula voitti
kilpailun jo viidennen kerran. Onnea kaikille mitalisteille!

Ren0, Nevada, 19.3.2016
Kauko Koistinen

SEURAAVA BRIDGELEHTI ILMESTYY KESÄKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 1.5.2016
ILMOITUKSET viimeistään 15.5.2016
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Suomen Bridgeliiton
kerholiiga

SBL aloittaa uuden jäsenkerhojen välisen valtakunnallisen sarjan, Bridgeliigan. Liigassa on kolme sarjatasoa; Liiga, I divisioona ja II divisioona. Liiga käynnistyy 2017 ja karsinnat kahdelle
ylimmälle sarjatasolle järjestetään syksyllä 2016.
Liigan on tarkoitus vahvistaa pelaajiemme identiteettiä seurojen jäseninä ja tuoda uusi jännittävä, seurojen välinen, liigatasolla kilpabridgen
huipulla oleva ja kakkosdivarissa lähempänä
kerhopelejä oleva, mielenkiintoinen ja kerhoja
aktivoiva vuosittain pelattava sarja.
Bridgeliigassa osallistujina ovat jäsenkerhot, jotka asettavat sarjaan vähintään neljän pelaajan
joukkueita. Joukkueen kaikkien pelaajien tulee
olla edustamansa kerhon jäseniä. Pelaaja voi
kauden aikana edustaa ainoastaan yhden jäsenkerhon yhtä joukkuetta. Kerhot nimeävät pelaajat joukkueisiinsa kauden alussa, eikä muutoksia
tai siirtoja saa tehdä kesken kauden.
Bridgeliiga muodostuu ylimmästä, kuuden
joukkueen Liigasta, kahteen kuuden joukkueen maantieteelliseen lohkoon jaetusta I divisioonasta sekä II divisioonasta, jonka lohkojen
määrä ja lohkojako määräytyy mukaan ilmoittautuvien joukkueiden lukumäärän ja maantieteellisen sijainnin perusteella.
Jotta valtakunnallinen sarjajärjestelmä olisi toteutuskelpoinen, pyritään peluutuksessa huomioimaan matkustuksen minimointi. Tästä huolimatta pitää joukkueiden kahdella ylimmällä
sarjatasolla olla valmiita matkustamaan.
Syksyllä 2016 järjestetään Bridge Liigan karsintakilpailu, jossa kahden ylimmän sarjatason aloittavat joukkueet selvitetään. Karsintakilpailu on
kaksipäiväinen. Jokainen Suomen bridgeliiton
kerho saa ilmoittaa karsintaan enintään kaksi
joukkuetta. Osallistumismaksu on 50 €/joukkue.
Itse Bridgeliigan kausi muodostuu yksinkertai4
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sesta sarjasta. Sarja pelataan kahtena viikonloppuna, joista ensimmäisenä pelataan vain yksi
päivä. Ensimmäinen pelipäivä pelataan tarvittaessa kahdella eri paikkakunnalla pelimatkojen
minimoimiseksi. Toisena viikonloppuna, jolloin
pelataan kaksi päivää, pelataan sarjan loput ottelut. Ratkaisuviikonloppuna kaikki lohkon joukkueet pelaavat samassa paikassa.
Kauden jälkeen Liigasta putoaa I divisioonaan
kaksi viimeistä joukkuetta, joiden tilalle Liigaan
nousevat I divisioonan lohkovoittajat. I divisioonasta putoavat suoraan II divisioonaan lohkojen viimeiset joukkueet ja lohkojen toiseksi
viimeiset karsivat sarjapaikastaan II divisioonan
lohkovoittajien kanssa. II divisioonasta pääsevät
lohkovoittajat pelaamaan karsintaturnauksen I
divisioonan kahden joukkueen kanssa neljästä I
divisioona paikasta.
Kahdella ylimmällä sarjatasolla voi kerholla olla
ainoastaan yksi joukkue sarjatasoa kohden. Jos
kerholle tulisi putoamisen tai nousun seurauksena kaksi joukkuetta liigaan tai I divisioonaan,
pitää kerhon luopua toisen joukkueen sarjapaikasta. Kerhojen II divisioonan joukkueiden
määrällä ei ole rajoituksia. Kauden osallistumismaksut Bridgeliigassa ovat 200 € Liiga, 140 € I
divisioona ja 80 € II divisioona.
Tervetuloa mukaan kaikki kerhot Rovaniemen
BK:sta Hangö BK:iin!

S

SBL

uomen Bridgeliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Olemme sitkeästi perinteistä kiinnipitävä, silti ajan
hermolla toimiva järjestö. Olemme yhä suuremmissa
määrin osa maailmanlaajuista bridgemaailmaa ja silti tärkeimpänä tehtävänämme on säilyttää kilpabridge elävänä
kaikilla paikkakunnilla, pienimmissäkin kerhoissa. Haasteet ovat suuria, mutta bridgeharrastajat toimivat suurella sydämellä.
Bridgen harrastajia on monenlaisia. Lajimme tarjoaa todella monta eri tapaa harrastaa. Itsestään selvänä tulee tietysti
pelaaminen, mutta moni harrastaa muutakin; kilpailunjohtamista, bridgen opettamista, systeemien kääntötyötä, jakojen analysointia, kerhon juhlien järjestämistä, jopa kahvitusten järjestämistä ja bridgematkailua.
Se, mihin meidän kaikkien, erilaistenkin, harrastajien pitäisi pyrkiä, on bridgen positiivisen näkyvyyden lisääminen. Jakakaa
Bridgeliiton FaceBook-päivityksiä, kirjoittakaa paikallislehteen ja tuokaa bridge ihmisten
puheenaiheeksi. Käykää laittamassa bridge-esitteitä paikallisen kauppanne ilmoitustaululle, tai kirjastoonne. Sillä, mitä useampi kuulee bridgestä, sitä enemmän lajimme
pariin saadaan uusia harrastajia. Harrastuksemme on ylivertainen, mutta nykyaikana tarjonnan ollessa yltäkylläistä, hieman hankala löytää.
Bridgekouluttajista on todellinen pula. Tähän aiomme jatkossa panostaa järjestämällä koulutusta aiheesta, vähän samaan malliin kuin olemme järjestäneet kilpailunjohtajakoulutuksia. Harrastaisitko sinä bridgen opettamista? Jos
haluisit, niin tule mukaan!
Juhlavuoden kunniaksi olemme uudistaneet Bridge Lehden ulkoasun täydellisesti. Tätä muutosta on pitkään kaivattu ja pyydetty. Sekä minä, että päätoimittaja Koistinen
olemme olleet suunnittelemassa Forssa Printin ammattilaisten avustamana tätä uutta ilmettä. Kaukon linja uudistuksessa oli, että: ”Mitä vähemmän muutetaan sen parempi!” ja omani: ” Mitä enemmän muutetaan sen parempi!”.
Lopputulosta pitelet nyt kädessäsi.
Lehden sisällön suhteen rajoittava tekijä on tasokkaiden
kirjoittajien puute. Tarjotkaa omia juttujanne lehteen. Yhdistystoiminnassa sisällöntuottamiseen tarvitaan jäsenistöä.
Haluaako kerhonne näkyvyyttä? Kirjoittakaa ja kertokaa
toiminnastanne, ideoistanne ja lähettäkää teksti ja kuvia
Bridge Lehteen, tai vaikka minulle, niin julkaisen sen liiton verkkosivuilla.
Liitto juhlii kahdeksankymppisiään Pörssiklubilla lauan-

Toiminnanjohtajan palsta
taina 21.5. pelien ja illallisen merkeissä. Odotan, että juhlista tulee hurjan hauskat. Itseäni kuitenkin hieman jännittää tapahtumaa edeltävä huutokauppa, jossa olen ”kaupan”
partneriksi eniten tarjoavalle, kolmentoista muun uskaliaan bridgepersoonan ohella. Uskon kuitenkin, että saamme
mukavan potin kerättyä kattamaan juhlavuoden kuluja ja
jokaiselle meistä järjestyy mielenkiintoinen partneri juhlakisaan. Huutokaupan ennakkohuutaminen on auki liiton
ilmoittautumisohjelmassa ja Olavi ”Kippari” Kivipensas
meklaroi lopulliset hinnat kohdilleen 12.5. Pörssi Klubilla. Tule ihmeessä huutamaan!
Suomessa on ollut harvinaista maksaa siitä, että pelaa parina, tai samassa joukkueessa jonkun kanssa. Maailmalla tämä on koko ajan yleisenpää ja uskon mallin rantautuvan pikkuhiljaa myös meille. Ei ole lainkaan hullumpi
ajatus kehittää omaa peliään jonkun paremman kanssa ja
tarjota siitä kohtuullinen korvaus, jos itsellä sattuu olemaan siihen varaa.
Ilmittaudu Liiton juhlakilpailun Bilbossa. Juhla sisältää
pelit, lounaan ja illallisen Pörssi Klubilla. Hinta on 80 euroa henkilöltä. Historiallinen pelipaikka asettaa meille pienen rajoitteen, sillä pelaajia mahtuu paikalle vain 80 (!).
Eli ilmoittautukaa ajoissa kilpailuun, ensimmäiset ilmoittautujat saavat paikat.
Nähdään 80-vuotisjuhlissa, juhlamielellä!

Hulda Ahonen
BL 1/2016
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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
♠ AQ9654 ♥ J105 ♦ 52 ♣ J6. Olet
etelä, avausvuorolla jakajana, kaikki
vaarassa. Mitä tarjoat?
Kaksi pataa. Kätesi on hyvin tyypillinen heikkoon kakkoseen. Alle avauskäden voima ja hyvä kuuden kortin
avausväri. Partneri tarjoaa neljä sangia, mikä sopimustenne mukaisesti on
tavallinen neljän ässän Blackwood. Mitä tarjoat seuraavaksi?
Viisi ruutua. Yksi ässä. Vastaus olisi ollut sama, vaikka pelaisitte RKCBkonventiota. Tällöin lupaisit yhden tai
neljä avainkorttia viidestä. Avainkortteja ovat neljä ässää sekä valttikuningas.
Partneri päättää tarjoussarjan kuuteen
pataan ja länsi aloittaa ruutukympillä.
		
		
		
		

♠ J732
♥ AQ
♦ KQ
♣ AK543
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ AQ9654
♥ J105
♦ 52
♣ J6

Partnerisi on ilmeisesti hyvin luottavainen pelinvientitaitoihisi! Kuusi
pataa on hyvin optimistisesti tarjottu.
Montako menevää voit laskea?
Kolme. Olet vaarassa menettää yh-
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den padan, yhden hertan ja yhden
ruudun. Itä voittaa ensimmäisen tikin ruutuässällä, jatkaa toiseen tikkiin ruutukolmosella ja pöydän rouva voittaa tikin. Sinulla ei ole mitään
syytä olla poistamatta vastustajien
valtteja. Minkä kortin pelaat pöydästä kolmanteen tikkiin?
Patasotamiehen.
Lyhyemmällä
valttivärillä, esim. jos kädessäsi olisi vain neljä korttia, vaikkapa AQ54,
olisi virhe aloittaa pöydästä sotamiehellä. Vaikka maski onnistuisi, menettäisit kuitenkin yhden valttitikin,
kun itä peittää sotamiehen kuninkaalla. Puolustuksen kymppi tai yhdeksikkö kasvaa vahvaksi. Pelinviejä ei
menetä yhtään tikkiä väristä vain, jos
idällä on kuningasdubbelton ja jos
aloitetaan pöydästä pienellä kortilla.
Nyt kun pelinviejällä on kymmenen
korttia valttia, tilanne on toinen. Hän
aikoo maskata kuninkaan, mikä on
paljon parempi yritys kuin toivoa lännelle kuningassingeltonia. Jos idällä
on kuningasdubbelton, sillä ei ole
merkitystä, mikä pata pelataan pöydästä ensin. Mutta jos idällä on kaikki kolme puolustuksen patakorttia,
menetät yhden valttitikin, jos pelaat
pöydästä pienen padan ja maskaat
rouvalla. Idälle jää jäljelle K10 ja
hän saa tällä kombinaatiolla varmasti
vielä yhden tikin. Kymmenen kortin
yhteisellä valtilla on siis oikein aloittaa pöydästä sotamiehellä. Jos vastustajan väri on 2-1, maski joko onnistuu tai ei. Mutta jos idällä on K108,
hänelle ei kuulu tikkiäkään. Jos hän
peittää kuninkaalla eikä länsi tunnus-

ta, voit maskata myöhemmin myös
idän kympin. Aktuellissa jaossa näin
myös tapahtuu. Itä peittää sotamiehen kuninkaalla, voitat tikin ässällä
ja länsi sakaa pienen ruudun. Idälle
jäi siis jäljelle 108-dubbelton. Sinun
siis pitää mennä pöytään kiinni pelataksesi valttia uudestaan kohti käden
Q9-kombinaatiota. Millä kortilla menet pöytään kiinni? Ristikuvalla tai
hertalla? Ja jos hertalla, niin ässällä
vai rouvalla?
Ristikuvalla. Vain jos lännellä on
kuusi korttia ristiä, voi itä ottaa varastamalla yhden pietin. Nyt kuitenkin
kumpikin puolustaja tunnustaa ristiin
ja pääset siis pöytään kiinni. Pelaat
valttia, idältä kahdeksikko ja kädestä
yhdeksikkö sekä poistat patarouvalla
idän patakympin. Olit siis onnekas
valttijakautuman kanssa, mutta sitoumus ei ole vielä kotona. Olet vaarassa
menettää vielä yhden herttatikin. Voit
välttää tämän menevän onnistuvan
herttamaskin avulla, tasan 50% mahdollisuus. On toinenkin mahdollisuus
välttää herttamenevä. Mikä?
Sakata kaksi käden herttaa pöydän risteille. Tämä vaatii onnekasta
puolustuksen ristijakautumaa. Miten
puolustuksen ristin pitää olla jakautunut, jotta voisit välttää herttamaskin?
3-3. Jos pelaat ensin kaksi korkeaa
ristiä ja sitten varastat ristin käteesi,
kasvaa pöytään kaksi vahvaa korttia, jos kummallakin puolustajista
oli kolme ristikorttia. Näille kahdel-

le kasvaneelle ristille voit sakata kädestäsi kaksi herttakorttia. Onko 3-3
ristijakautuma yli vai alle 50% todennäköisyys?
Alle. 36%. Jos et halua opetella
ulkoa prosenttilukutaulukkoa, niin
seuraava nyrkkisääntö on syytä pitää
mielessä: Jos vastustajilla on parillinen määrä kortteja, niin tasajakautuma on epätodennäköisempi. Jos taas
heillä on pariton määrä, niin väri
luultavasti istuu tasan. Siis 4-2 on
todennäköisempi kuin 3-3, mutta 3-2
todennäköisempi kuin 4-1. Miten jatkat poistettuasi idän viimeiset valtit?
Ristiä pöytään ja ristivarkaus.
Jos sinulla on kaksi kotipelimahdollisuutta, käytä ensin se, joka epäonnistuessaan jättää oven auki toiseen
mahdollisuuteen. Jos maskaat ensin
herttaa ja itä voittaa tikin kuninkaalla, et saa toista mahdollisuutta, koska
puolustus otti jo kaksi tikkiä ja pietin.
Mutta jos testaat ensin ristin ja tämä
väri on todennäköisyyksien mukaan
vinossa 4-2, voit vielä yrittää kotipeliä herttamaskin avulla. Koko jako:
♠ J732
		
♥ AQ
		
♦ KQ
		
♣ AK543
♠ -		 ♠ K108
N
♥ 97643		
♥ K82
W
E
♦ 109864
♦ AJ73
S
♣ 987		
♣ Q102
		
♠ AQ9654
		
♥ J105
		
♦ 52
		
♣ J6
Tällä kertaa puolustajien risti oli
3-3 ja pystyit sakaamaan käden kaksi
herttakorttia pöydän kasvaneille risteille.
Siirry seuraavaksi idän tuoliin ja kortteihin:
♠ Q3 ♥ A2 ♦ AJ8765 ♣ 1093.

Kaikki vaarassa, etelä avaa yhdellä
padalla, länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä. Mitä tarjoat?
Pass. Pohjoisen 2-yli-1 -vastauksen
jälkeen tiedät jaon ”kuuluvan” vastustajille eikä välitarjouksesi johda
mihinkään. Jos pohjoinen olisi tarjonnut kaksi pataa, olisi kolme ruutua
perusteltu tarjous, koska partnerillasi saattaa olla jonkin verran voimaa.
Passaat siis, etelä tarjoaa kaksi pataa
ja pohjoinen korottaa neljään pataan.
Länsi aloittaa herttakuninkaalla.
		
♠ 98
		
♥ J65
		
♦ KQ9
		
♣ AQJ64
			
♠ Q3
N
			
♥ A2
W
E
			 S
♦ AJ8765
			
♣ 1093
Aloitetaan laskemalla partnerin
mahdollinen arvopistevoima. Lähtökortin perusteella lännellä on myös
herttarouva. Entä tämän lisäksi?
Ei mitään. Pöydässä ja kädessäsi on yhteensä 24 ap, partneri näytti
lähdöstä viisi, joten loput 11 lienevät
kaikki etelällä. Minkä kortin pelaat
ensimmäiseen tikkiin?
Ässän. Jos pelaisit pienen, blokeroisit herttavärin. Partneri voittaisi
ensimmäisen tikin kuninkaalla, sinä
toisen ässällä, mutta tämän jälkeen
saisit tikin vain ruutuässällä.
Otatkin siis kuninkaan yli ässällä,
jatkat herttaa partnerin rouvalle ja
varastat kolmannen tikin kolmosella. Etelä tunnustaa kaikkiin kolmeen
herttakierrokseen. Mitä seuraavaksi?
Ota tikki ruutuässällä. Jos pelaisit mustaa väriä, pelinviejä voittaisi
tikin, poistaisi valtit ja sakaisi kaikki ruutumenevänsä pöydän risteille.
Oletko tyytyväinen puolustuspeliisi?
Koko jako oli:

♠ 98
		
♥ J65
		
♦ KQ9
		
♣ AQJ64
♠ 1072		
♠ Q3
♥ KQ1074 N
♥ A2
W E
♦ 43		 S
♦ AJ8765
♣ 852		
♣ 1093
		
♠ AKJ654
		
♥ 983
		
♦ 102
		
♣ K7
Puolustus ei ollut hyvä. Tällä kertaa saitte sitoumukseen pietin, mutta
mitä jos etelän käsi olisikin ollut seuraava:
♠ AKJ654 ♥ 83 ♦ 102 ♣ K75
Jos varastit pienellä valtilla, pelinviejä varasti yli nelosella, poisti valtit
ja otti loput tikit. Kysymyksessä on
tyypillinen ”uppercut”-puolustustilanne. Kokeillaanpa varastaa kolmas
herttakierros patarouvalla! Pelinviejän on pakko varastaa yli, koska
muuten ottaisit seuraavaksi pietin
ruutuässällä. Partnerin patakymppi
kasvaa näin vahvaksi. Hän varastaa
kolmannen ristikierroksen ja kääntää
ruutua, jonka jälkeen ruutuässä on
pietittävä tikki. Oliko nyt puolustuspelisi virheetön?
Ei. Etelän käsi olikin seuraava:
♠ AKJ654 ♥ 83 ♦ 10 ♣ K752
Itä otti herttakuninkaan yli ässällä,
länsi voitti toisen tikin rouvalla ja
kolmannen tikin itä varastaa rouvalla. Mitä pelinviejä tekee kolmannessa
tikissä?
Sakaa ruutukympin. Kun puolustus yrittää kasvattaa itselleen valttitikkiä uppercutin avulla, pelinviejän
kannattaa katsoa, voiko hän sakata
meneviä ylikuppaamisen sijasta. Missä puolustuspelisi meni vikaan?
Ota herttaässän jälkeen ruutuässä. Vasta tämän jälkeen pelaat lisää
herttaa ja varastat neljännen tikin
rouvalla. Nyt pelinviejä on voimaton.
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Paneelitehtävät
2/16

Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty
kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet sekä Sinun korttisi ja
tarjoussarjan kulku. Palauta vastauksesi 15.4.2016 mennessä
sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com
1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, parik.
♠-♥KQJ3♦J76♣KQJ642
Länsi
		
pass
pass

Pohjoinen
1♠
3♣
4♥

Itä
pass
pass
pass

Etelä
2♣			
3♥			
?

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

Pohjoinen Itä
DBL
pass

Etelä
?

3. Jakaja pohjoinen, N-S vaarassa, IMP.
♠ A J 8 6 4 2 ♥ A 7 6 ♦ Q 10 4 ♣ 3
Länsi
pass

Pohjoinen Itä
1♦
pass
2♦
pass

Etelä
1♠
?

4. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A 8 4 3 ♥ A 9 ♦ Q 7 ♣ A J 10 6 3
Länsi
3♦

Pohjoinen Itä
pass
pass

Etelä
?

5. Jakaja itä, E-W vaarassa, parik.
♠ 10 5 3 ♥ 10 3 2 ♦ A J 10 9 5 ♣ 6 4
Länsi
Pohjoinen Itä
			
1♣
1♠
2♥
2♠

Etelä
pass 		
?

6. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, parik.
♠QJ9754♥6432♦A♣KQ
Länsi
Pohjoinen
			
pass
2♣
pass
2NT

Itä
pass
pass
pass

Etelä
1♠			
2♠			
?

Lukijakilpailun tulokset
1/2016

1 Mauri Maunula
2 Mauri Äyräväinen
3 Pekka Ranta
3 Aimo Salmi
3 Kalevi Paavola
6 Jorma Isaksson
7 Pasi Kattilakoski
8 Björn-Olof Lindholm
8 Harry von Haartman
8 Timo Järvi
11 Markku Lainevirta
11 Paula Nurmi
13 Mauri Laasonen
14 Juha Hämäläinen
14 Elias Rinne
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53
44
43
43
43
42
41
40
40
40
38
38
37
33
33

Onneksi olkoon Mauri Maunula!

Tarjouspaneeli
1/16

Kauko Koistinen

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
?

Tarjous
2NT
DBL
Pass
3NT

Pisteet
10
8
6
4

Paneeli
4
3
2
1

Lukijat
6
8
4
1

Meillä on pistevoimaa sen verran ylimääräistä ensimmäiseen kahdennukseemme, joten jotain olisi syytä tarjota. Suora täyspelin tarjoaminen, 3NT, olisi kuitenkin melko optimistinen valinta. Jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa, uusi
kahdennus tai 2NT. Kumpaakaan valintaa paneelistandardi ei määrittele, minkä vuoksi äänet jakautuivatkin melko
tasan näitten vaihtoehtojen kesken.
VIITASALO: 2NT. Jos paneelistandardissa olisi määritelty, että kahdennus on tässä paikassa ilmaisu, tämä ei olisi paneelitehtävä. Minusta kahdennus on korttikahdennus,
mutta lupaa ainakin pari patahakkua ja antaa mahdollisuuden jäädä puolustamaan. Käsittääkseni paneelissa ei
ole sovittu mitään, joten teen sen tarjouksen, jota partneri ei oikein voi tulkita väärin, vaikka hän valitsisi minkä
tahansa rationaalisen vaihtoehdon eli luonnollisen inviitin, alavärit tai kolmivärikäden. Tarjous ei ole täydellinen,
mutta jaosta ei pitäisi tulla katastrofia.
PEKKINEN: 2NT. Olkoon sitten alavärejä tai kilpaileva, jopa invitoiva niin ok. Vain jos pitäisi osata rankaista
vastustajaa, olen väärässä.
BJÖRKMAN: 2NT. Hakee alavärifittiä. Mikäli olisi ”hyppysangi” niin sillä voisi varmaan kahdentaa uudestaan.
NIEMI: 2NT. Hyvänä päivänä meillä voi olla todella paljon tikkejä sangissa, jos kortit istuvat hyvin. Suoraa täyspeliä en halua tarjota, sillä partnerin minimejä vastaan
epäonnistunut leikkaus johtaa luultavasti kolmeen pietiin.
Partneri saa korottaa maksimeilla.
FAGERLUND: DBL. Jatkoilmaisua kertoen lisävoimaa.
1NT kertoo voimaa, joten meillä voi olla jopa täyspeli, mutta alaväriosasitoumus on myös mahdollinen.
SAASTAMOINEN: DBL. Tämä ei välttämättä ole meille kultakaivos, jos partneri jättää kahdennuksen sisään,
mutta jotain tässä on tehtävä, kun kädessä on ässän verran lisävoimaa. Partnerin on tosin vaikeaa tarjota 3NT

silloin kun se on oikein.
VALTA: DBL. En luovuta vielä vaikka pass on hyvä vaihtoehto. Kerron lisävoimasta, meillä on helposti kolme alaväriä tai jopa kolme sangia korteissa. Partneri passaa
vain hyvillä padoilla ja tällöin 2♠ pitäisi olla pieti tai pari.
Kaksi panelistia päätti pessimistisesti passata. Jos tähän
ratkaisuun päätyy, on se kuitenkin syytä tehdä tempossa,
koska muuten partnerin kilpaillessa kilpailunjohtaja saattaa joutua töihin.
GRANSTRÖM: Pass. En näe syytä tehdä toista liikettä. Itseltäni puuttuu tikkiväri, patakuvamme ovat huonosti
positioituneet, täyspeli näyttää kaukaiselta (noin 7-11 ap
partnerilla), 9k osuma ei ole mahdollinen ja idällä on ollut jokin syy olla avaamatta 2♠.
PATANA: Pass. Jos meillä on täyspeli, partneri olisi saattanut tarjota 2NT eikä 1NT. Toisaalta joskus 2♠ voi mennä
kotiinkin, joten kahdennus vaikuttaa hieman vaaralliselta.
MÄKIKANGAS: 3NT. Olen tottunut, että 1NT kertoo noin
8-10 pinnaa ja jos partnerilla on tyyliin KJxx,xxx,xxx,xxx
niin hän keksii jotain.
Jos tarjoaa kovaa, on syytä pelata hyvin!
2. Jakaja itä, kaikki vaarassa, IMP
♠9762♥8♦J7♣KQJ963
Länsi
Pohjoinen
			
1♦
1♥
3♦
DBL
Tarjous
4♣
4♦
5♣
4♠
3♠
Pass

Pisteet
10
7
6
5
4
0

Itä
pass
2♦
pass

Etelä
pass
pass
?

Paneeli
4
2
2
2
0
0

Lukijat
10
0
0
1
3
6

Partnerin kahdennus on ilmaisua, luvaten lisävoimaa ja
sopivuutta tarjoamattomiin väreihin. Tyypillinen tapaus
voisi olla 16 ap ja 4-5-1-3 jakautuma. Meillä on kaksi
kysymystä ratkaistavana. Riittääkö pelivoima täyspeliin
ja jos, niin kummassa mustassa värissä?
BJÖRKMAN: 4♣. Partneri voimalla liikenteessä, 3♠
kiinnostaisi mutta valitsen silmämääräisesti turvallisemman 4♣.
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GRANSTRÖM: 4♣. Partnerin kahdennus lupaa lisävoimaa, muttei jakaumasta paljoakaan. Vaikka partnerilla olisi pataväri, niin valtinkäsittelyn ja ristivärin hakemisen kanssa voi tulla ongelmia.
PEKKINEN: 4♣. Olisin kyllä harkinnut kahdennusta jo
edellisellä vuorollani. Kolme pataa voi olla oikein, mutta
4-3 valtissa ei välttämättä hyvä seuraa.
VIITASALO: 4♣. En olisi itse tässä tilanteessa, koska
olisin kahdentanut 2♦ tarkoituksena korjata herttatarjous ristiin. Tarjoan 4♣, koska uskon, että se menee helpommin kotiin kuin patapeli - erityisesti, jos partnerilla
on vain kolmen kortin pata. Tässä jaossa tarjousvaihtoehtona ei ole 4♠, koska tarjous on partnerin rankaisua.
Näillä korteilla joko kahdennetaan 2♦ tai sitten tarjotaan
alimmalla tasolla, koska hypyt rankaisevat partneria kilpailemisesta.
Paneelin niukka enemmistö oli sitä mieltä, että kortit
ovat riittävän hyvät täyspeliin. Hypyt neljään pataan tai
viiteen ristiin saivat molemmat kannatusta, mutta miksi
arvata, kun käytössä on parempikin lähestymistapa.
VALTA: 4♦. IMP-kisassa haen parasta sitoumusta täyspelibonus silmissä kiiltäen. 4♥ korjaan viiteen ristiin.
Korjaisin kyllä neljään pataan. Tämä sarja lupaa tasan
neljä korttia pataa, koska viidellä kortilla olisi tarjottu
suoraan neljä pataa.
FAGERLUND: 4♦. Ideana tarjota partnerin 4♥ päälle 4♠ kertoen pidemmästä rististä ja 4 kortin padasta.
Arvaamista, miten hyvin kortit sopii yhteen. Esim AKxx
KJxxx x Axx vastaan täyspelissä haluaa olla, joten vaarassa IMP-kisassa tarjoan kovempaa.
SAASTAMOINEN: 5♣. Vaikka tarjoan yleensä aina
tarjoamatonta yläväriä, niin nyt taitaa olla mustien värien laatuero niin suuri, että on oikein tarjota alaväriä. Jos
partnerilla on jokin 4-6-1-2-jakauma, saattaa 5♣ mennä kotiin padan 4-1-jakaumaa vastaan, vaikka 4♠ menisi pietiin. Ja jos partnerilla on jokin 3-6-1-3-jakauma,
toimii korttimme ainoastaan ristipelissä. Ja koska meillä
ei välttämättä ole kortteja 5♣:iin, niin se on tarjottava
vakuuttavasti, ettei sitä kahdenneta.
NIEMI: 5♣. Partnerilla on reilusti lisävoimaa ja hyvä
jakauma, joten kotipeliin pitäisi olla hyvät mahdollisuudet, jos ei ole kansipietiä. 4♠ on vaihtoehto, mutta patojeni heikon laadun takia epäilen tulevan ongelmia, kun
pohjoisen käteen jouduttaisiin kuppaamaan ruutu toiseen tikkiin. Ristipelissä odotan patamenevien tulevan
sakatuiksi partnerin vahvoille hertoille.
PATANA: 4♠. Mahdollinen käsi partnerille: AQxx
KQJxx x Axx. Jos partnerilla onkin vain 3k pata, voisi 4♦
ja 4♥:n korjaaminen 4♠:aan toimia paremmin.
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MÄKIKANGAS: 4♠. Rapatessa roiskuu.
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
Tarjous
4♦
2♥
3♠
3♥
2NT
3♦
1♥

Pisteet
10
7
5
4
3
2
0

Paneeli
5
2
1
1
1
0
0

Etelä
1♣		
?
Lukijat
0
3
0
1
3
4
3

Jälleen hyvin hankala paikka! Korotus kolmeen ruutuun
on aivan liian varovainen valinta ja johtaa liian usein
täyspelin makuuseen. Myös kahteen sangiin käsi on liian vahva ja patakombinaatiomme kertoo, että sangipelin
tulisi olla partnerin kädessä. Puolet panelisteista päättää
korottaa ruutua neljän tasolle, joka tietenkin on slammihakuinen täyspelivaatimus. Tämäkään ei ole onnistunut
valinta, jos partnerilla sattuisi olemaan QJx QJx QJxxx
xx. Olisi hyvä, jos partnerin neljä sangia olisi pelattavaksi, mutta ilman erillistä sopimusta etelä kertoo tähän tarjoukseen avainkorttiensa lukumäärän.
MÄKIKANGAS: 4♦. Täyspelivaatimus.
SAASTAMOINEN: 4♦. Seuraavaksi haluaisin toki
kuulla partnerilta patacuen, mutta jos hän tarjoaa suoraan 5♦, sitä vedetään.
BJÖRKMAN: 4♦. Slammi-inviitti. Mikäli saan tähän
neljä pataa niin jatkan. 3♦ on tuskin vaatimus, joten sitä
en uskalla tarjota. Tiedostan, että 3NT voi olla paras
peli, mutta jotain on tehtävä. Mikäli 3NT olisi sovitusti
voimaltaan ylisuuri reverse + 4k tuki + hyvä 5-6k avausväri niin sekin voisi toimia.
NIEMI: 4♦. Oletan, että partneri ei ole ensimmäisissä kisoissaan, joten hän 4-4-väreillä tarjoaa ylävärinsä
eikä ruutua ja jollain 3-3-4-3-jakatumalla tarjoaa mieluummin sangia kuin 1♦. Itse tarjoan 1NT myös huonolla
viiden kortin ruudulla estääkseni idän yhden tason yläväritarjoukset. Näistä syistä oletan partnerille kunnollisen
viiden kortin ruudun. Tarjoukseni on slammihakuinen
täyspelivaatimus. Jos partneri tekee cue-tarjouksen 4♠,
kysyn avainkortteja 4NT:llä. Passaan, jos partneri jarruttaa 5♦:lla.

VALTA: 4♦. 3NT voi olla ainoa kotiin menevä täyspeli,
mutta käsi on niin vahva, että teen luonnollisen slammiinviitin. Ja mikä olisi vaihtoehtona? Kaikki muut tarjoukset valehtelevat käsityypissä tai voimassa.
VIITASALO: 2♥. Taas uusi BWDH-variantti; 3♦ on
alitarjous ja 2NT on sekä alitarjous että väärä tarjous.
Onneksi paneelipartnerini tietää, että systeemin pakottamana reverse tai hyppytarjous voi olla joskus lyhyt ja
vahva väri. 4♦ olisi vanha klassinen ”oikea” tarjous,
mutta se puolestaan on aivan liian usein väärä tarjous,
koska se ohittaa 3NT.
Hyppyreverse toimii siinä mielessä hyvin, että saadaan
täyspelivaatimus voimaan alhaisella tasolla. Mutta kun
myöhemmin tuemme ruutua, partnerin saattaa olla vaikea kuvitella kädessämme olevan kaksi patakorttia. Vaikka hyppyreversoidessa toinen väri ei välttämättä ole aito,
on siinä useimmiten vähintään kolme korttia.
PEKKINEN: 2♥. Lienee ainoa vaatimus, jonka voi tehdä, vaikka ei kuvaa kättäni ihan oikein.
FAGERLUND: 3♠. Splinter ruutuvalttina, ainakin kertoo, missä ongelma on, huonona puolena partneri voi
painaa slammin, josta kaksi pataa menee kannelta. En
halua ohittaa 3NT ja kun 3♦ kertoo huonommat kortit,
jotakin joutuu valehtelemaan.
GRANSTRÖM: 3♥. Hiukan erikoinen tarjousvaihtoehto, mutta ♥Q on se kortti, jota en paljoakaan arvosta
partnerilla minimislammia varten. Useimmissa tapauksissa partnerilla pitää olla 3 kontrollipistettä (A = 2, K
= 1), jotta slammi on pelikelpoinen. Myöskin tämä tarjous temmottaa paremmin kontrollitarjoukset, kun meiltä
puuttuva kontrolli tarjotaan heti tämän päälle. Valesplinteriä vastaan puhuu se, että jos vastustaja löytää uhrauksen tässä värissä, niin se on huonompi kuin partneri
uskoo, mutta kun 5♦ asti ollaan menossa kumminkin, niin
uhrauksen päälle partneri ei yritä parempaa kotipeliä,
ellei hän ole tarjoamassa slammia muutenkin.
Yläväritarjouksista kolmen tasolla pidän pataa herttaa
parempana. Tarjous on kuitenkin splinter ja patakombinaatio näyttää enemmän lyhyeltä väriltä kuin AK-dubbelton.
PATANA: 2NT. Ruutuässä ja 3-4 pataa riittää täyspeliin, minkä vuoksi 3♦ näyttää turhan vaisulta. Aika moni
avaisi 2NT, joten tarjotaan se nyt. Splinter 3♠ saattaisi
toimia parhaiten. Samoin ”käännetty korotus” 2♦ toimisi
tässä jaossa.
Myös kaksi sangia näyttää turhan vaisulta. Avauksena
kaksi sangia olisi toki ollut varteenotettava vaihtoehto.

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
?

Tarjous
4♦
DBL
Pass

Pisteet
10
8
7

Paneeli
4
3
3

Lukijat
7
4
8

Partneri ilmaisukahdentaa ensin passattuaan, joten oletettavasti hänellä on 4144-tyyppinen jakautuma ja melkein avauskäden voima. Tämän vuoksi ruudun tarjoaminen neljän tasolla vaikuttaa järkevimmältä. Kummallakin
puolella lienee yhdeksän kortin yhteinen valttiväri ja
meidän puolella on lievä arvopisteylivoima. Vaikka korttimme näyttävät sopivan hyvin yhteen, täyspelistä kuitenkaan on turha haaveilla.
NIEMI: 4♦. Partneri oli aktiivinen ja tuli mainiosti ennakkobalanssille lyhyen hertan sekä toimivien arvojensa takia. Vastustajille voi laskea yhteensä 9 herttaa. Jos
meillä on 9+ kortin (ruutu)valtti, kertoo LOTT tarjoamisen olevan oikea valinta. Partnerin mahdollisista jakaumista vain 4-1-3-5 johtaa alle 9 kortin valttiin. Kaikki
marmicit ja 4-1-5-3 tuottavat 9 tai 10 kortin valtin, joten
tarjoan. Vaihtoehtona on pass. Kahdennus on liian kovaa.
BJÖRKMAN: 4♦. Kokeilen onneani.
PEKKINEN: 4♦. Otan haasteen vastaan ja tarjoan.
VALTA: 4♦. Tarjoan luonnollisesti partnerin oletettua
n. 9-11 pinnan kolmivärikättä vastaan. Täyspelit vaatisivat nappikorttien (esim. Qxxx, x, Kxxxx, AJ10) lisäksi
hyviä istuntoja.
Jos kysymyksessä olisi parikilpailu, ei tilanne olisi tehtävänä tarjouspaneelissa. Kolme herttaa päätyy paljon
useammin pietiin kuin kotipeliin ja kahdennuksen pitäisi
olla automaattinen. IMP-kilpailussa kahdennus ainakin
itseäni hieman hirvittää. Osamerkintäjaossa lukemaa 730
ei ole mukava selitellä joukkuetovereilleen.
VIITASALO: DBL. Itse en olisi tässäkään, koska näissä vyöhykkeissä olisin tarjonnut passannutta partneria
vastaan maksimaalisen tilan vievän 2♦. Partnerilla on
luokkaa 4144 ja kymmenkunta pistettä. Meillä on tai voi
olla olematta 5♦ korteissa, mutta vastustajalla ei yleensä
ole kuin 7-8 tikkiä herttapelissä. Kahdennan ja aloitan
patakuninkaalla. Se perustelu, ettei itä ole värisokea, ei
enää tepsi, koska olen lukuisissa raamaotteluissa nähnyt,
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että vyöhykkeet ovat vain naperoita varten.
GRANSTRÖM: DBL. Parikisassa ratkaisu olisi selvempi.
MÄKIKANGAS: DBL. Siinä ja siinä.
Muutama panelisti otti pessimistisen kannan ja passasi. Ratkaisu lienee oikein, jos partnerilla on vain kolmen
kortin ruutu.
FAGERLUND: Pass. Passannut partneri edullisissa
vyöhykkeissä voi tehdä etukäteisbalansoinnin vähän heikommilla enkä halua rankaista häntä siitä. Meillä ei välttämättä ole kuin 8k ruutufitti, jolloin tikkejä ei omassa
pelissä riitä. Kahdentaminen on myös liian vaarallista.
SAASTAMOINEN: Pass. Call me velliperse mutta passaan silti. Vastustaja on todennäköisesti pietitasolla, ja
meillä saattaa olla korteissa jopa 3NT, mutta sitä on vaikea tarjota. Esim. partnerin kortteja QJxx,x,Kxxx,A10xx
vastaan 3NT menee kotiin, jos ruutu on vastustajilla 2-2,
mutta tämä on tarjoussarjan perusteella epätodennäköistä. Samoin 4♦ menee kotiin, jos ruutu istuu tasan.
PATANA: Pass. Partnerin passin jälkeen en havittele
täyspeliä, eikä esimerkiksi kättä Qxxx x Kxx AJxxx vastaan kannata tarjota 4♦.
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
Tarjous
Pass
2♥
3♥
4♥
2♠
2NT

Pisteet
10
8
6
5
5
3

Itä
1♦
2♦
pass

Etelä
pass
pass
?

Paneeli
4
3
1
1
1
0

Lukijat
4
2
0
0
4
9

Taas partneri kahdentaa ensin passattuaan. Tällä kertaa
hänellä lienee lyhyt ruutu, 4414-tyyppinen käsi. Jos hänellä olisi ollut enemmän mustia kortteja, hän olisi tullut
mukaan jo yhteen herttaan. Rankaisupass keräsi eniten
paneeliääniä ja joudunkin antamaan tälle vaihtoehdolle
täydet pisteet, tosin vastentahtoisesti. Idällä lienee korkeintaan singeltonhertta, joten pietin sijasta kaksi ruutua
voi hyvinkin mennä kotiin jopa ylitikillä. Perustelu, että
kotiinmenevä kaksi ruutua kahdennettuna ei ole IMPkilpailussa kallista, ei myöskään vakuuta. Jos itsellämme
on herttapelissä yhdeksän tikkiä, menetämme 7 IMP. Ja
jos ruutupeliin tulee ylitikki, 11 IMP.
NIEMI: Pass. Meillä ei liene täyspeliä, eikä mitään
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erityisen hyvää valttipeliäkään. Kahdennettuna kotipelinäkään 2♦ ei ole kallista, joten kokeilen tässä jaossa
puolustamista.
MÄKIKANGAS: Pass. Vaihdoin monta kertaa vastaustani 2NT:n ja passin välillä.
VALTA: Pass. Vastustajat ovat varanneet värimme eikä
Moysian 2♠ oikein houkuta. Siispä kokeillaan rankaisua,
-180 ei ole katastrofi.
BJÖRKMAN: Pass. Ja toivon paria pietiä.
Herttatarjous lienee siis paikallaan, mutta millä tasolla?
Varovainen kahden taso oli yleisin valinta.
PATANA: 2♥. Partnerilla kuulostaa olevan ilmaisua
ruudulle. Mustilla väreillä hän olisi voinut kahdentaa jo
aiemmin. Kokeilen kahta herttaa. Jos partnerilla onkin
vain 2k, hän kenties vielä tarjoaa, sillä 5k hertalla olisin
voinut tarjota 1♥ väliin. Täyspeliä en osaa hakea ilman
varmuutta fitistä, kun molemmat vastustajatkin ovat tarjonneet.
GRANSTRÖM: 2♥. Partneri ei tehnyt Dbl tai 1NT ensimmäisellä vuorollaan, joten hänellä tuskin on molemmat mustat värit ja kasvottomia vastaan hänellä ei ole
15+ ja herttaväri. Tämä jättäisi 1♥ tarjoajalle korkeintaan 3 ap.
FAGERLUND: 2♥. Partnerilla voi olla helposti 4k
hertta tässä sarjassa, kun hänellä on lyhyt ruutu. 4-3
valttinakin hertta toiminee, koska ruutuvarkaudet tulevat
lyhyempään valttiin. 2♠ voi olla turvallisempi, jos ei usko
partnerin osaavan korjata kahteen pataan dubbeltonhertalla.
SAASTAMOINEN: 3♥. 2½♥ olisi paras tarjous, mutta
menköön sitten kolmen tasolle. Partnerilla on jokin ruutumarmicin oloinen käsi. Herttoja hänellä on, koska hän
ei tarjonnut vastustajan 1♥:n päälle mitään. Partneri on
toki balanssipaikassa, mutta mikäli vastustajat ovat jälleen kerran puliveivaamassa ja partnerilla on hyvät, voi
hän nostaa meidät täyspeliin.
VIITASALO: 4♥. Näissä vyöhykkeissä partneri olisi voinut tulla aika heppoisilla sisään yhteen herttaan,
jos hänellä olisi mustia värejä. Tämä sarja ei ole varsinainen balanssisarja, koska vastustaja ei ole kertonut
minkäänlaista fittiä ja lännellä voi olla melkoisen paljon kortteja esim. 4414-jakaumalla. Vanhanaikaisessa
bridgessä partnerilla olisi ollut herttoja ja avauskäden
verran kortteja ja jopa modernissa bridgessä partnerilla
pitää olla suunnilleen sellaiset. Tosin moni normipelaaja omistaa 4315-jakauman ja 8 pistettä ja ajattelee, että
tässäpä oiva paikka balansoida ja saa palkinnoksi -500
osamerkintäjaossa; paneelipartneri ei minusta kuitenkaan kuulu tähän normipelaajien joukkoon.
Vaikka kuinka luottaisi partneriin, yksi asia puhuu vahvasti täyspeliin hyppyä vastaan. Valttivärin on kerrottu
istuvan vinossa, ehkä jopa 5-0, mikä tekee kymmenen

tikin saamisesta liian vaikean tehtävän.
PEKKINEN: 2♠. Valttimattivaara, mutta sitten otetaan
kuppeja. Tietenkin partneri on jo kerran passanuut, mutta en silti uskalla passata tai keksi tarjoa 2♥ tai 2NT.
6. Jakaja pohjoinen, EW vaarassa, IMP
♠ A Q J ♥ Q 3 2 ♦ 7 3 ♣ A K 10 9 2
Länsi
		
pass
1NT
Tarjous
2♣
Pass
DBL
2♠

Pohjoinen
pass
1♠
pass

Itä
1♦
pass
pass

Etelä
DBL
pass
?

Pisteet
10
7
5
0

Paneeli
6
3
1
0

Lukijat
12
6
0
2

Antaako vastustajan pelata yhtä sangia vai kilpaillako
vielä kahdella ristillä? Tarjoamisen puolesta puhuu hyvä
ristiväri, mikä tekee rankaisukahdennuksen vaikeammaksi vastustajille. Myös vaaraton vyöhyke houkuttaa
tarjoamaan, koska kaksikin kahdentamatonta pietiä voi
merkitä yhden IMP:n voittobrikkaa. Meillä on myös hieman enemmän voimaa, kuin ilmaisukahdennuksella lupasimme. Yli puolet panelisteista valitseekin kaksi ristiä.
PEKKINEN: 2♣. Helpompi pelata kuin puolustaa, jos
heillä on ruututikkejä. Olen myös passannut, joten minulla melkein aina on myös kolme pataa, jos se partneria
kiinnostaa.
Jos partnerilla on viisi korttia pataa, niin hänellä on hyvin vähän voimaa, koska passasi yhteen sangiin.
VALTA: 2♣. Kilpailen vielä hyvien vyöhykkeiden houkuttamana mainostamalla omaa väriäni, partneri voi
viiden kortin padalla tarjota 2♠. Pass toinen vaihtoehto.
MÄKIKANGAS: 2♣. Luonnollinen tarjous.
SAASTAMOINEN: 2♣. Voi olla, että olen missannut
jotakin, koska tämä tarjous on ihan koko ajan nenän
alla, enkä keksi mitä muutakaan tarjoaisin. Partnerilla
ei välttämättä ole 5 kortin pataa, jos hänellä on pituutta
ruudussa. Ketä vastaan pelataan? Saattaa olla, että VPV
ei halunnut tai ymmärtänyt tarjota 1NT:ia tai 1 yläväriä
meidän kahdennuksemme jälkeen ja jäi esim. korteilla
K109x AJxx Jxx xx odottamaan, että me tarjoaisimme itsemme suohon. Tällöin meidän 2♠ lyödään, mutta 2♣ ei.
(Toki olisin tarjonnut näillä korteilla 2♣ välitarjouksena
enkä olisi tässä tarjouspaikassa.)
Myös itse pidän välitarjousta parempana valintana.
Myöhemmin voisi kahdentamalla kertoa lisävoimasta ja
sopivuudesta tarjoamattomiin väreihin.
NIEMI: 2♣. Vastustajilla voi olla 1NT kotona, vaikka

heillä olisi pistevähemmistö (partneri lähtee pataa, vastustaja saa viisi ruutua, herttaässän ja patakuninkaan).
Taistelen tarjouksellani osamerkinnästä. Partneri olettaa jaokseni 3-4-1-5, joten olemme järkevässä sarjassa.
Tarjoukseni ei lupaa lisävoimaa. Vaihtoehtona on pass.
Kahdennukseen käteni on liian huono sangin puolustamista ajatellen.
Mielestäni kyllä kahden ristin tarjous lupaa lisävoimaa.
Minimivoimaisella ilmaisukahdennuskädellä kilpaileminen olisi aivan liian vaarallista.
PATANA: 2♣. Lännellä voi olla ensimmäisen passin
jälkeenkin esimerkiksi 6-7p ja 4333-jako 4k alavärillä.
Vaikea on tietää, kuka saa mitäkin kotiin, mutta pelaaminen kuulostaa kivemmalta kuin puolustaminen.
Lännellä pitäisi olla 6-7 ap tasainen käsi ilman ylävärejä. Tällä kädellä suora yksi sangi on hieman vaarallista,
varsinkin jos partnerilla on tapana avata kaikilla 11 ap
käsillä.
VIITASALO: Pass. Minulla on huono jakauma ja vain
kuninkaan verran enemmän kuin olen luvannut; partneri
olisi voinut kilpailla, jos hänellä olisi esim. viiden kortin
pata tai toinen väri sivussa. Lännellä on melkoisen usein
vähintään 4 ristiä, koska hän ei tarjonnut yhtä yläväriä
eikä tukenut ruutua. Meillä ei luultavasti ole kunnollista
valttiväriä, joten katsotaan kumpi puoli saa 7 tikkiä.
GRANSTRÖM: Pass. Sangi näyttäisi olevan oikein tässä jaossa ja vastustaja ehti tarjota sen ensin. En usko,
että meillä on muita yhteisiä värejä kuin risti ja jos sangi
ei ole oikein, niin ristin päälle voi tarjota minkä tahansa
värin.
FAGERLUND: Pass. En halua riskeerata lähtemällä
tarjoamaan, sillä sarjan perusteella partnerilla lienee
ruutuja eikä viidettä pataa. 1NT voi helposti mennä pietiin meidän hyvän ristin avulla. Joskus tarjoaminen myös
ajaa vastustajan parempaan ruutupeliin.
Hyvä pointti. Jos partnerilla sattuu olemaan ristejä, niin
silloin vastustajilla on ruutuja ja toinen heistä kilpailee
vielä kahdella ruudulla. Ja jos partnerilla onkin ruutuja,
niin tarjoamalla kaksi ristiä pietipeli usein vaihtaa omistajaa.
BJÖRKMAN: DBL. Kilpaileva ja tsekkaa samalla, että
oliko partnerilla ”jotain”; odotan että heikoilla hän tarjoaa esim. padan uudestaan.
Kun kerran passasimme yhteen pataan, kahdennus lupaa juuri tämän verran voimaa. Mutta jakautuman soisi
olevan 3-4-2-4 tyyppinen. Heikolla kädellä ja 4-2-4-3
jakautumalla partneri saattaa passata kahdennukseen toivoen sen olevan halvin ratkaisu.
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Kauko Koistinen

Kaksintaistelu
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 kaksin-

taistelussa esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle lehteen (ks. sisällysluettelo).
Mestarit Doron Yadlin ja Israel Yadlin, veljekset Israelista, pelaavat luonnollista systeemiä, joka on esitelty tarkemmin lehden numerossa 4/15. Tällä kertaa haastajina
on pari kotimaisen naisbridgen huipulta, Hulda Ahonen ja
Pia Erkkilä. Huldan ja Pian systeemi on Kirppuristi, jossa
avausten merkitys ensimmäisessä ja toisessa kädessä (A)
on erilainen kuin kolmannessa ja neljännessä kädessä (B).

Haastajien Systeemi
Avaus

Selitys

Jatkotarjoaminen

1♣

15+ ap, jako vapaa

1♦ 6-9 (A), 7-11 (B)

			
1♦
10-14 ap, 4+♦, epätasainen (A)
		
10-14 ap, 1+♦ (B)
1♥
10-14 ap, 4+♥ (A), 5+♥ (B)
1♠
10-14 ap, (4)5+s, epätasainen (A), 5+s (B)
1NT
Tasaisehko, 12-14 ap (A), 15-17 ap (B)
2♣
10-14 ap, 5+♣, epätasainen
			
2♦
4-5♥, 4-5♠, 3-9 ap (A), 0-10 (B)
2♥/♠
5-7 korttia, 3-9 ap (A), 0-12 ap (B)
2NT
Tasainen, 19-20 ap (A), 21-22 ap (B)
3x
Esto, hyvin heikko (A), random (B)
3NT
Esto toisessa alavärissä
4♣/♦
Namyats
4♥/♠
Heikko

♥

1♥ 0-6
2♦ 4+♦ TPV, 3♣ 4+♦ INV (A)
2NT (5)6+♦, maksimipass (B)
1♠ 0-4s, kierrosvaatimus (A)
1NT kierrosvaatimus (A)
Stayman, siirrot
2♦ rele, 2♥/♠ 5+, ei vaaimus
2NT siirto kolmeen ristiin
2NT rele, INV+
Ogust
Puppet stayman, siirrot
4♣/♦ RKCBp (A)
4♣ hakee, 4♦ kysyy lyhyyttä (A)

		

Konventiot

Puolustustarjoaminen

		
		
		

X-Y-(Z)-NT
RKCB
Support DBL/RDBL

Michaels Cue ja UNT (heikko/vahva)
Välitarjoukset 1-tasolla aggressiivisia
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1.JAKAJAPOHJOINEN, EIKUKAAN
VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
Q J 10 5 3
A
A10 5 3
A10 3

♠
♥
♦
♣

ITÄ
62
KJ9753
J
KQ84

Doron Israel
Pia
Hulda
1♥ 		
1♥1
2
1♠
2♣
1NT 2♣
2♦1
2♥
2♦3
2♥
2NT
3♠
3NT Pass
3NT
Pass
			
1) 10-14, 4+♥.
1) 4. väri.		
2) 5+♠.
			
3) 4. väri.

2. JAKAJAITÄ, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
A7 4
A9
AQ 5
AK J 5 4

♠
♥
♦
♣

ITÄ
53
K 10 8 6 5 2
K7
Q86

Doron Israel
Pia
Hulda
2♦1 		
2♥1
2
2
2NT
3♥
2NT 3♥3
3
4
4NT
5♦
3♠4
3NT
5
5♠
6♥
4♥
Pass
Pass
			
1) 3-9, (5)6♥.
1) Multi.			
2) Kysely.
2) Kysely.		
3) 7-9, huono ♥.
3) RKCB.		
4) Kontrolli.
4) 1/4.
5) ♥Q?		

Tämänkertainen kaksintaistelu alkaa vaikealla jaolla, jossa pitäisi
päätyä 6-1 -valtilla herttatäyspeliin
kolmen sangin sijasta. Sangipelissä
ruutu on pelinviejän arka kohta ja
puolustus saanee viisi tikkiä ennen
kuin pelinviejä yhdeksän.
Mestareiden alku oli luonnollinen
kahteen ruutuun saakka, joka oli neljäs väri ja täyspelivaatimus. Israel
kertoi kuudennen herttakorttinsa ja
Doronin kaksi sangia osoitti epätietoisuutta oikeasta loppusitoumuksesta. Kolme pataa kertoi kahden kortin
tuen ja nyt Doronilla oli mahdollisuus oikean täyspelin löytymiseen.
Partnerin jako oli luultavasti 2-6-14, jolloin ruutuväri on sangissa arka,
ellei partnerilla ole singeltonrouva
tai -kuningas.
Haastajien alku oli samankaltainen,
tosin yksi sangi kertoi vähintään viiden kortin pataväristä. Kun Hulda
kertoi neljänteen väriin kuudennen

herttakorttinsa, lopetti Pia sarjan
kolmeen sangiin. Käytännön valinta,
mutta tarjouskilpailussa ei onnistunut ratkaisu.
Luonnollisessa systeemissä kannattaa 6-4 jakautumalla valmistautua
kolmanteen kierrokseen. Heikolla
minimikädellä avaaja tarjoaa uudelleen kuuden kortin värinsä ja paremmalla kädellä ensin neljän kortin
värinsä. Esim. sarjassa 1♥ - 1♠ - 2♥
- 2NT - 3♣ avaaja ei ota inviittiä vastaan. Kun taas sarjassa 1♥ - 1♠ - 2♣
- 2NT - 3♥ avaaja kertoo paremman
kuin minimin ja vaatii täyspeliin.

Mestareiden multiavaus lupasi heikon kakkosen jommassa kummassa
ylävärissä. Kaksi sangia oli kysely ja kolme herttaa kertoi minimin
sekä kuusi korttia herttaa. Tämän
jälkeen Doron otti hyvin suoraviivaisen lähestymistavan kysyen ensin
avainkortteja ja seuraavaksi valttirouvaa viidellä padalla. Jos vastaus
olisi ollut kuusi ruutua, valttirouva
ja ruutukuningas, hän olisi tarjonnut
seitsemän herttaa. Jos partnerilla olisi ollut xx KQxxxx Kx xxx, vaatisi
sitoumus onnea patalähdön jälkeen.
Nyt kuusi herttaa kielsi valttirouvan
ja sarja päättyi tietenkin tähän.
Haastajien sarjassa kaksi herttaa
oli heikko ja kaksi sangia Ogustkysely. Kolme herttaa kertoi maksimipisteet, mutta huonon värin.
Pian kolme pataa oli slammivihje ja
kontrollitarjous. Huldan kolme sangia oli kuvaava tarjous ja ehdotus
loppusitoumukseksi. Mitä olisi ollut
nyt Pian hyppy kuuteen ristiin? Jos
ehdotus pelattavaksi, niin tämä olisi
tällä kertaa ollut onnistunut valinta.
Huldalla lienee kolmen sangin jälkeen ristissä tyypillisimmillään juuri
rouva kolmas. Koska kolme herttaa

kertoi huonon avausvärin, ristivaltti
voisi toimia jaossa paljon paremmin.
Pia päätti ottaa kuitenkin pessimistisemmän kannan ja tyytyi neljään
herttaan.
Tällä kertaa oikea slammi löytyisi
parhaiten, jos vastaaja voisi aloittaa
luonnollisella vaatimuksella kolme
ristiä. Tämä voisi johtaa jopa seitsemään ristiin, jos itä tukisi neljällä
ristillä, länsi kontrollitarjoaisi ruutua
ja itä herttaa. Neljää sangia seuraisi
viisi ristiä ja valttirouvakysely viisi
ruutua. Kun itä antaisi positiivisen
vastauksen esim. kuudella ruudulla,
voisi länsi tarjota isoslammin. Tosin 4-1 herttajakautuma tekisi tästä
sitoumuksesta liian vaikean, koska
pöytään ei olisi riittävästi yhteyksiä
herttavärin kasvattamista ja hakemista varten.

PISTEET
4♥
10
3♥
7		
2♠/1NT 5		
3♠/2NT 3		
3NT 1		

PISTEET
6♣
10
7♣
9		
6♥
6		
5♣/5♥ 3		
5NT 3		

JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

JAKO 2
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

1
1
1
1

6
3
7
4
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3. JAKAJAETELÄ, JOKAAVAA2♠,
EW VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
6
AQ 4 2
J8753
QJ4

♠
♥
♦
♣

ITÄ
A9 8 5
K J 10 9
AQ 6 2
3

Doron Israel
Pia
Hulda
(2♠)Pass		 DBL (2♠)Pass Pass
3♥1		 4♥			
Pass
1) 9-11.

Hulda Ahonen
4. JAKAJALÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
KJ8
4
AK J 10 8 7
J 10 2

Doron Israel
1♦
1♥
2♦
2♠
3♦
3♥
3♠1
4♥
Pass			
			
1) Voimaa.		
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♠
♥
♦
♣

ITÄ
Q62
AK Q J 8 5
Q5
64
Pia
1♦1
2NT2
3NT
4NT5

Hulda
1♥
3♣3
4♦4
Pass

1) 10-14, 4+♦.
2) 13-14, 6+♦,
0-2♥.
3) TPV.
4) RKCB.
5) 2, ei ♦Q.

Etelän estoavauksen jälkeen kummankaan pelaajan ei ole helppo astua mukaan tarjoussarjaan. Lännellä
olisi sopiva jakautuma ilmaisukahdennukseen tai välitarjoukseen, mutta ei läheskään riittävästi voimaa
kumpaankaan näistä vaihtoehdoista.
Idällä taas on vahvempi käsi, mutta
ristisingelton puhuu hyvin vahvasti
ilmaisukahdennusta vastaan. Israel
päätti kuitenkin rohkeasti kahdentaa
idän korteilla. Kun pari pelaa Lebensohlia, niin tilanne olisi ollut hallinnassa, vaikka partneri olisi tarjonnut
kolme ristiä. Tarjous lupaisi voimaa
noin kymmenkunta pistettä, minkä
vuoksi itä voisi jatkaa kolmella sangilla, tietäen päätyneensä haastavaan
sitoumukseen. Mutta jos länsi olisi
tarjonnut kaksi sangia aikomuksenaan pysähtyä kolmeen ristiin, olisi
itä saanut katua ratkaisuaan. Ehkäpä
Israelin tarjousratkaisuun vaikutti
tieto, ettei tarjouskilpailussa kumpi-

kaan vastustaja ei tule rankaisukahdentamaan. Pelipöydässä tilanne olisi
mielenkiintoisempi, jos pohjoinen
kahdentaa kolme ristiä. Luottaako silloin siihen, että partnerilla on todella
pitkä ristiväri vai yrittääkö vastakahdentamalla hakea parempaa valttia
punaisesta väristä?
Kun Hulda ei ymmärrettävästi visioinut täyspeliä passannutta partneria
vastaan, haastajat antoivat vastustajien ostaa sitoumuksen kahdella padalla. Tällä kertaa kuitenkaan maltti ei
ollut valttia.

Mestareiden sarja alkoi luonnollisesti. Toisella vuorollaan Israel ei
voinut tarjota herttaansa uudestaan
millään järkevällä tasolla ja näin hän
päätti luoda täyspelivaatimuksen
vastaajan reversellä. Partnerillahan
ei kahden ruudun jälkeen voi olla
neljää korttia pataa, joten pelkoa liian korkeista patakorotuksista ei ole.
Idän pata- ja ruutuarvot näyttävät sopivan hyvin sangipeliin, mutta Israel
päätti kuitenkin kertoa kuuden kortin
herttavärinsä. Kun Doron kolmella
padalla kertoi voimaa värissä, näki
Israel ristivärin heikkouden ja päätti
sarjan herttatäyspeliin. Hyvä tarjoussarja ja oikea loppusitoumus, mutta
olisiko silti länneltä parempi tarjota
kolme pataa kolmen ruudun sijasta?
Kaksi ruutuahan kielsi neljän kortin
patavärin, joten kolme pataa voisi
olla kuvaava tarjous vahvalla kolmen
kortin värillä. Myös tämän jälkeen
itä olisi päättänyt sarjan neljään herttaan.

Pian ruutuavaus oli rajoitettu, 1014 ap ja kaksi sangia kertoi maksimipisteet, vähintään kuusi ruutua ja
enintään kaksi herttaa. Kolme ristiä
oli keinotekoinen täyspelivaatimus,
johon Pia hieman laiskasti tarjosi
kolme sangia. Kolme pataa olisi parempi valinta kertoen voimaa värissä,
jolloin Hulda voisi nähdä ristin heikkouden ja tarjota neljä herttaa. Kolmen sangin jälkeen Hulda päätti optimistisesti kysyä avainkortteja neljällä
ruudulla. Partnerille juuri mahtuu AK
kuudes ruutua, mustan värin ässä ja
toisen mustan värin kuningas, jolloin
pikkuslammi olisi hyvä sitoumus. Nyt
vastaus kertoi vain kaksi avainkorttia,
johon Hulda pääsi passaamaan, mutta
pari oli jo auttamatta liian korkealla.

PISTEET
5♦
10
4♥
9		
3♥/4♦ 6		
6♦
5		
2♠(S) 2		

PISTEET
4♥
10
4♦
6		
3♥/2NT 5		
5♦
2		
3NT 1		

JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

9
2
16
6

10
0
26
6

5. JAKAJAPOHJOINEN, JOKA
AVAA3♦, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AK 8 4 2
AJ 8
4
K964

♠
♥
♦
♣

Doron Israel
(3♦) Pass
DBL Pass
			

ITÄ
J9653
43
A6 5 2
A7

Pia

Hulda
(3♦) Pass
DBL 4♠
Pass

Pia Erkkilä
6. JAKAJAITÄ, EW VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AJ 6 3
AK J 4
AK 5
83

♠
♥
♦
♣

ITÄ
852
Q
Q J 10 8 6 5 3
A2

Doron Israel
Pia
Hulda
3♦ 		3♦
4NT1 5♦2
4♣1
4♠2
6♦
Pass
6♦
Pass
1) RKCB.		
2) 1/4.			

1) RKCBp.
3) 1 + ♦Q.

Mestareiden sarja oli lyhyt. Doron
ilmaisukahdensi kolme ruutua ja Israel päätti passaamalla jättää kahdennuksen rankaisuna sisään. Hyvin
kyseenalainen ratkaisu yhdellä ruututikillä ja viiden kortin ylävärillä. Jos
NS:n mustat värit istuvat tasan, tulee
peliin kaksi pietiä, jos puolustus löytää ristivarkautensa. Jos taas pata on
3-0 ja risti 5-2, menee kolme ruutua
kahdennettuna kotiin, kun omalla
puolella on saatavissa yksitoista tikkiä patapelissä.
Myös Pia kahdensi lännen korteilla ja Hulda tarjosi neljä pataa, joka
päätti tarjoussarjan. Tässä tilanteessa
kahdentaja olettaa partnerilla olevan
noin kahdeksan arvopisteen käden,
mutta silti hyppy neljään on perusteltu ratkaisu. Kahdella ässällä ja viiden
kortin padalla kolme pataa olisi aivan
liian varovainen tarjous.
Entäpä pitääkö lännen jatkaa neljän padan jälkeen? Tällä kertaa kortit
Sekä ruutu- että sangipelissä on otettavissa kaikki tikit, mutta isoslammin
löytäminen on hyvin vaikea tehtävä.
Idän herttarouva on kultaakin kalliimpi kortti, mutta lännellä ei taida olla mitään keinoja tämän kortin
löytämiseen. Kumpikin idän pelaaja
avasi kolmella ruudulla ja kumpikin
länsi kysyi suoraan avainkortteja, tosin eri menetelmillä. Haluaisin tietää
mitä lännen pelaajat olisivat tehneet,
jos itä olisi kertonut nolla avainkorttia. Slammin tarjoaminen ilman ristikontrollia on riskialtis yritys, mutta
toisaalta kuusi ruutua on levitystehtävä, jos partnerilla on esim. xx x
QJxxxxx KQx. Kontrollitarjoussarjaan on kuitenkin mahdoton päästä.
Neljä ruutua olisi jatkettu estotarjous
kun taas omat värit olisivat kaikilla
tasoilla luonnollisia tarjouksia.
Haastajien käyttämä ässäkysely
on RKCBp, jota käytetään partnerin
avattua estoavauksella. Jos avaus on
kolme ristiä, niin neljä ruutua kysyy

sopivat todella hyvin yhteen ja kuusi
pataa on erinomainen sitoumus. Mutta jos partnerilla on esim. Qxxxx xxx
Ax Axx, on viisikin pataa vaarassa
päätyä pietiin.
Vielä kysymys pelinviennistä. Miten idän pitää käsitellä valttiväri, jos
hän pelaa esim. kuutta pataa? Oikein
on aloittaa kädestä sotamiehellä. Jos
puolustuksen pata on 2-1, ei ole merkitystä miten pelaat. Mutta jos etelällä on Q107, saattaa hän tehdä virheen
ja peittää sotamiehen rouvalla, jonka jälkeen voit maskata myös hänen
kymppinsä.

PISTEET
6♠
10
5♠
6		
3NT 5		
			
			

JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

0
6
26
12

avainkortteja. Kahden tason ja muihin kolmen tason avauksiin neljä ristiä on kysely. Vastausskaala on seuraava: yksi steppi nolla, kaksi steppiä
yksi ilman valttirouvaa, kolme steppiä yksi plus valttirouva, neljä steppiä
kaksi ilman ja viisi steppiä kaksi plus.
Tämä konventio mahdollistaa jäämisen matalammalle tasolle, jos avainkortteja ei olekaan riittävästi slammia
varten.
Israelilaisveljekset puolustavat mestaruuttaan selvällä erolla tässä hankalassa setissä. Kiitokset Huldalle ja
Pialle ja onnea SM-parifinaaliin!

PISTEET
7♦/7NT 10
6♦/6NT 6		
5♦/5NT 1		
			
			

JAKO 6
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

6
6
32
18
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Shortuneasy 1
Martin Arle

Det är inte min avsikt att börja konkurrera med chefredaktören
Kauko, jag vill bara presentera en
giv, som är lämpad för mindre rutinerade spelare. Min avsikt är att
höja ribban lite i sänder. Förbundet
fyller som bekant 80 år snart och
lagom till 100-års jubiléet 2036 är
vi inne på criss cross material-skvis
både med och utan tempo.
Den här allra första given härstammar från lektion 1 i Bk St. Eriks
bridgeskola:
		
		
		
		

♠ KJ
♥ AK532
♦ AQJ7
♣ 109
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ A84
♥ 87
♦ 542
♣ KQJ85

Kontraktet är 3NT av Syd och utspelet spaderfem. Hur bör Syd spela?
Svaret är att Syd skall spela med
eftertanke och börja med att räkna
sina stick. Det finns fyra klöver-, ett
ruter-, två hjärter- och två spaderstick summa nio. Följande steg är att
planera hur man lämpligen kommer
åt dem.
Det kan vara frestande att pröva
med spaderknekt i första sticket,
men den frestelsen får man inte falla
för. Visserligen är det mycket möjligt att Väst spelat ut från damen,
men om Öst lägger Svarta Maja på
Svarte Petter, kommer man att må
dåligt.
Alltså, i med spaderkung och klövertian från bordet i andra sticket.
Försvaret duckar rutinmässigt och
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nu följer klövernian, lågt från Öst
och Syd tar över med en honnör.
Efter denna inledning kan ingenting
längre hindra Syd från att få sina nio
stick, försvaret får sitt klöveräss när
det passar, men Syd har kvar sin ingång på spaderäss för att inkassera
resten av klöversticken. Så här såg
hela given ut:
		
♠ KJ
		
♥ AK532
		
♦ AQJ7
		
♣ 109
♠ 107652		
♠ Q93
N
♥ J9		 W E ♥ Q1064
♦ 96		 S
♦ K1083
♣ A742		
♣ 63
		
♠ A84
		
♥ 87
		
♦ 542
		
♣ KQJ85
Efter klöveräss fortsätter försvaret
med spader och när Syd tagit sina
klöverstick, står han inför ett dilemma i partävling. Skall han för att få
ett överstick (eller t.o.m. två) genom att slå rutermasken, riskera att
gå bet i sitt kontrakt? Gör han det
kan man i det aktuella fallet säga att
snålheten bedrog visheten.

11. drymartini
soåmex
Länsi

1NT
pass

Pohjoinen Itä

pass
2NT
pass		

Etelä

pass

Kortit istuivat hyvin, mutta tulos oli
yksi väistämätön pieti.
- Miksi ihmeessä menit nostamaan 2
sangiin, sinullahan oli vain 3 arvokorttipistettä?
- Koska ekspertit ovat sanoneet, että
1NT on bridgen vaikein sitoumus.

lännen kortit
1. JAKAJA POHJOINEN,
EI KUKAAN VAARASSA, IMP
♠ Q J 10 5 3
♥A
♦ A 10 5 3
♣ A 10 3
2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP
♠A74
♥A9
♦AQ5
♣AKJ54
		
3. JAKAJA ETELÄ, JOKA AVAA 2♠
(HEIKKO), E-W VAARASSA, IMP. 		
♠6
♥AQ42
♦J8753
♣QJ4
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP
♠KJ8
♥4
♦ A K J 10 8 7
♣ J 10 2
		
5. JAKAJA POHJOINEN, JOKA
AVAA 3♦, N-S VAARASSA, IMP.
♠AK842
♥AJ8
♦4
♣K964
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
♠AJ63
♥AKJ4
♦AK5
♣83

♣
♦
♠

Junnupalsta
Kari Patana

Bridge Lehteen luotiin uusi palsta juniorikuulumisia varten. Eka juttu on junioritoimikunnan käsialaa, mutta jatkossa tarkoitus on saada kirjoituksia
nuorilta itseltään. Maria Mylläri on lupautunut palstan toimittajaksi.
Juniorivuosi 2016 alkoi SM-kisoilla
Bridge Areenalla 23. - 24.1. Joukkuekisan voitti Haastajat (Maria Mylläri Oskari Koivu - Vesa Fagerlund - Antti Aimala) ja toiseksi tuli Reinot (Tatu
Sammalisto - Erik Hansson - Väinö
Törnroos - Aleksi Aalto). Prossista oli
tiukka taisto, jonka niukasti voitti Tammerchicks (Ilona Vänni - Eveliina Haapasaari - Sini Siira - Mirva Salo) ennen
joukkuetta Ylävitonen (Aapo Nieminen - Karri Kauppila - Arttu Keisala Lasse Mäkelä - Samu Tuomi). Parikisassa mitalit jaettiin näin: kultaa Antti
Aimala - Vesa Fagerlund, hopeaa Tatu
Sammalisto - Erik Hansson ja pronssia
Karri Kauppila - Ilona Vänni.
Vuoden toinen junioritapahtuma oli
Seinäjoen kisojen yhteydessä pidetty
valmennusleiri. Junioreista mukana olivat Maria Mylläri, Oskari Koivu, Hermanni Huhtamäki ja Aapo Nieminen.
Valmentajina toimivat Kari Patana ja
Seppo Sauvola. Leiri alkoi perjantaina
klo 18. Lämmittelynä mietittiin Bridge
World -lehdestä lainattua jakoa (kädessä ♠ QJ863 ♥ K9 ♦ AQ ♣ QJ32, pöydässä ♠ 109754 ♥ 763 ♦ K10 ♣ AK10,
itä oikealta avasi 1♥ ja lähtö on herttakakkonen sotamiehelle ja kuninkaalle).
Sitten käytiin läpi 2♣ avauksen jatkoja
ja häirintää. Tämän jälkeen pelattiin sekä tehtäväjakoja että satunnaisia jakoja. Tehtäväjaoissa oli pelinvientiaihei-

Pohjanmaan Barometrin ruokatauolla junnut ehtivät
korjata Lasse Utterin puhelimen
piti miettiä, mikä
sia ongelmia, joissa
n tai kuinka pelin
voisi mennä pielee
tiin. Monet tarjous
ylipäätään saisi ko
nua
♣ avauksia. La
sarjoista sisälsivät 2
sivat Pohjanmaan
taina leiriläiset pela
Aapo ja Seppo oliBarometrin, jossa
manni ja Kari nelvat kolmansia ja Her
i
een leiri virallisest
jänsiä. Tämän jälk
ki jäivät pelamaan
päättyi, mutta kaik
P-kisan, jonka Mamyös sunnuntain IM
at.
ria ja Oskari voittiv

sa, jossa pelataan Hollannin parimestaruus sekä White House Juniors -turnaus
19. - 25.3. Pääsiäisenä pelataan myös
junnujen pari-PM Ruotsissa, jonne lähtevät Karri Kauppila - Väinö Törnroos
ja Tatu Sammalisto - Aapo Nieminen.
Maria kertonee kuulumiset näistä kisoista ensi kerralla.

Lämmittelyjaossa uhkana on ristivarkaus, jos idällä on kaikki kolme valtMaria, Oskari, tia sekä ristisingeli. Herttakymppi on
Tätä kirjoitettaessa
ni ovat Hollannis yhteys lännen käteen. Kupin voi esAleksi ja Herman
tää pelaamalla toiseen tikkin herttaa.

Aleksi ja Hermanni
BL 1/2016
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Play in Finland
Martin Arle

För att få tag på något att skriva om
bläddrade jag på Arenan igenom gamla
bridgetidningars innehållsförteckningar. Ingenting intressant dök upp förrän jag gått bakåt i tiden ända till 1982
och gick igenom bunten med International Popular Bridge Monthly. I denna brittiska tidnings februarinummer
finns på ss. 26-27 en artikel med den
ambitiösa rubriken play in finland by
HEINZ GUTWERT. Först kommer en
presentation: Heinz Gutwert was born
in ..............One of Finland’s leading
players....In the last decade he has participated in most of the big events in
Europe. Mig veterligen deltog han mellan åren 1972 och 1982 i en enda stortävling och det var 1974 i EM i Israel.
Möjligen har han spelat under ett annat namn i de övriga stortävlingarna.
A well-established journalist, både adjektivet och substantivet är grova överdrifter, men den stora lögnen är fortsättningen: he will be taking over the

column in HUFVUDSTADSBLADET
this year. Den här sista meningen kräver en något längre kommentar.
Redan 1973 fanns samma påstående
i EM-bulletinen i Ostende utan någon
som helst sanningshalt. Långvariga prenumeranter vet att jag oavbrutet hade
min bridgespalt i Husis från den 1 mars
1971 tills tidningen i likhet med många
andra dagstidningar helt slutade med
bridge 2007. I något skede nästlade sig
Heinz Guthwert in i tidningen med sina double dummy skriverier, som till
sin utformning och jargong i mycket
hög grad påminde om Jannerstens problem i svenska Bridgetidningen. Det var
ju i för sig bra att utbudet på bridge i
Hbl fördubblades, men som man kunde ana uppstod med tiden komplikationer och den nya skribenten började
bl.a. gå omkring på de finska bridgeklubbarna och (i likhet med Paavo Väyrynen 2016) samla in namn på en lista
där han försökte utse sig själv till Hbl:s

enda bridgeskribent. Eftersom de flesta
namn han lyckades få på listan slutade med -nen (Turunen, Niiranen, Partanen, Nurminen, Kiiskinen etc., vilka personer inte hade för vana att läsa
någon svenskspråkig tidning överhuvudtaget) misslyckades han i sitt fula
uppsåt och saken hade förvarit, vilket
var Guthwerts favorituttryck och bidrag till svenska språket.
Den som har orkat läsa så här långt
undrar nu: Kan han inte låta den där
arma Guthwert få lite ro ens i graven
och samtidigt sluta med att framhäva
sin egen förträfflighet? Svaret på bägge
frågorna är tveklöst JA, det här är sista
gången på det villkor att ni ännu står
ut med ett citat, som Hbl:s dagboksredaktör gladde läsarna med den 15 juni
1978: ”Omar Sharif, världskänd filmcharmör, är också en utomordentlig
bridgespelare. Nu meddelas från London att han skall börja extraknäcka som
medarbetare i tidningen Sunday Ex-

Doktor Zjivago är spelförare och Britt-Marie Packalén, hedersmedlem i Bridgeklubben inom Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f., har gjort ett utspel i Marbella 1975. Lägg också märke till mängden av cigarretter på bordet.
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press, där han tar hand om bridgespalten. Dagbokens bridgeskribent Martin
Arle har veterligen inte några planer på
att börja extraknäcka som filmstjärna
kan vi tillägga”.
Omar Sharif avled annars i fjol.
Så över till själva innehållet i artikeln
i IPBM nr. 2 1982. Den innehåller inalles fyra givar av vilka två är helt anonyma, varken tid, plats, tävling eller en
enda spelare anges. En giv säger Guthwert att han själv spelat i Holland (!)
1977, men inte heller här får vi veta
var, i vilken tävling eller vem som var
partner eller motståndare.
		
♠ AK
		
♥ A74
		
♦ QJ
		
♣ AQ8642
♠ -		 ♠ J9853
N
♥ QJ1083
♥ 52
W E
♦ 9843		 S ♦ K752
♣ J1075		
♣ K9
		
♠ Q107642
		
♥ K96
		
♦ A106
		
♣3
Någon budgivning fick man inte ta
del av, men kontraktet var 6 spader av
Syd och utspelet hjärterdam, som vanns
med kungen. Klöver till ässet, klöverstöld, hjärter till ässet och ruterdam,
som fick sticket, ruterknekt täckte Öst
med kungen och efter ruteräss inkasserades också rutertian. Så följde trumf
till ässet och klöverdam, som Öst stal
med åttan. Guthwert stal över med tian och gick in på bordets trumfkung.
Så här presenterar han avslutningen:
		
♠		
♥7
		
♦		
♣ 86
♠ -		 ♠ J9
♥ J108		 N
♥W
E
♦ -		
♦7
S
♣ -		 ♣ 		
♠ Q7
		
♥9
		
♦		
♣-

När jag spelade klöver var kampen
över: Jag måste få ett stick med spadersjuan en passant.
Nåja, någon en passant var det ju inte med det slutspelsdiagrammet utan
helt enkelt det att Syd kunde bli av
med hjärternian oberoende av vad Öst
gjorde. Men man frågar sig vart Västs
höga klöverknekt tagit vägen? Om han
har den kvar i stället för ♥8 så kan man
faktiskt kalla det avancerad en passant.
Den enda av de fyra givarna som faktiskt hade något med rubriken play in
finland att göra såg ut så här:
		
♠ 1062
		
♥ Q753
		
♦ K3
		
♣ AQ106
♠ J853		
♠ Q4
N
♥ 1064		
♥ KJ92
W
E
♦ 109		 S
♦ J862
♣ 9542		
♣ J87
		
♠ AK97
		
♥ A8
		
♦ AQ754
		
♣ K3
Det var Raimo ”Kreivi” Iltanen, som
hade kommit i 6NT som Syd och fick
spadertrean i utspel till dam och äss.
På tre mål ruter och fyra mål klöver
samt spaderkung var läget:
		
♠ 10
		
♥ Q75
		
♦		
♣♠ J		
♥ 1064		 N
W
E
♦ -		
S
♣ -		
		
♠		
♥ A8
		
♦ 75
		
♣-

♠♥ KJ9
♦J
♣-

Öst åkte in på sin ruterknekt och fick
lov att ge det tolfte sticket åt bordets
hjärterdam. Vid det andra bordet blev
det rutertian ut mot samma kontrakt och
Syd spelade tre varv spader. Väst kom
in på knekten och fortsatte med ruter-

nian varefter följande tre korts slutläge uppstod:
		
♠		
♥ Q7
		
♦		
♣ 10
♠ -		
♥ 1064		 N
W
E
♦ -		
S
♣ -		
		
♠		
♥ A8
		
♦7
		
♣-

♠♥ KJ
♦J
♣-

På klövertian gjorde sig Öst av med
hjärterknekt. Syds rutersjua fick gå och
äss och dam i hjärter tog de två sista
sticken. Guthwert undvek att nämna
att hjärterutspel alltid straffar kontraktet samt att Väst när han var inne på
spaderknekt kunde ha fått Syd på villovägar med att vända med låg hjärter. Som helhet betraktat en usel slam,
som också om man undviker hjärterattack kräver en hel del, bl.a. att hitta klöverknekt. Men onekligen var det
en intressant bricka där inpetning vid
det ena bordet och skvis vid det andra
ledde till önskat resultat. Tyvärr förblev det en hemlighet vem som utförde
skvisen ty så här presenterades given:
...............deal was played in a team of
four recently by one of the youngsters
who made his first international appearance in last year’s European Championships at Birmingham. (very bad
English Mr. G) Faktum är att ”Greven” (numera avliden) var född 1946,
så något youngster var han inte med
den tidens mått mätt. Trettiofem vårar var en tämligen vanlig ålder för en
landslagsspelare på 80-talet.....
♠♥♦♣
Eftersom jag erbjöds att fylla ut sidan med några rader kommer följande krydda, även den från IBPM:
- Hur lång tid tog det för din fru att
lära sig spela bridge?
- Nästa månad blir det exakt tio år.
BL 1/2016
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

Korttisi:
♠ AQ1065 ♥K62 ♦ 82 ♣ AJ10.
Olet etelä, itä avaa kaikki vaarassa yhdellä hertalla ja on sinun vuorosi. Tarjoat tietenkin yhden padan, länsi passaa, partnerisi tarjoaa kaksi herttaa ja
itä passaa. Entä nyt?
Partnerin kaksi herttaa kertoi hyvän
korotuksen padassa. Jos sinulla olisi
minimivoimainen välitarjous, tarjoaisit jarruttelevan kaksi pataa. Nyt sinulla ei kuitenkaan ole mitään hävettävää
välitarjoukseesi nähden ja haluat tehdä positiivisen tarjouksen. Kaksi sangia on paras valinta. Sinulla ei voisi
olla tasaisempaa jakautumaa ja sinulla on myöskin herttapito. Kun partneri
kertoi tuen välitarjousväriisi, päädytte
luultavimmin patapeliin. Sangipeli on
kuitenkin joskus oikein. Jos partnerillasi on esim.
♠ KJx ♥Jxx ♦ QJ10x ♣ KQx, päätyy
patatäyspeli herttavarkauden jälkeen
yhteen tai kahteen pietiin kun kolmessa sangissa on varmat yhdeksän tikkiä.
Nyt kuitenkin partnerisi tarjoaa neljä
pataa, joka myös päättää tarjoussarjan.
Länsi aloittaa herttanelosella.
		
		
		

♠ J974
♥ J7
♦ K63
♣ KQ82
W
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N
S

E

♠ AQ1065
♥ K62
♦ 82
♣ AJ10

Partnerin hyppy neljään pataan oli hieman kovaa tarjottu. Hän teki jo inviitin
kahdella hertalla, minkä vuoksi kolme
pataa toisella vuorolla olisi riittävä tarjous. Olisit kuitenkin korottanut kolme
pataa täyspeliin, koska arvosi näyttävät
toimivan hyvin. Herttakuningas näyttää tikiltä ja mustissa väreissä maskit
luultavasti onnistuvat. Itä voittaa herttalähdön ässällä ja jatkaa toisen tikkiin herttarouvalla, voitat kuninkaalla
tikin lännen tunnustaessa kahdeksikolla. Miltä sitoumus vaikuttaa?
Jos patakuningas on idällä, saat jopa ylitikin, kun valtinpoiston jälkeen
sakaat yhden käden ruutumenevistä pöydän risteille. Siis jos patamaski onnistuu, ruutuässän sijainnilla ei
ole merkitystä. Jos taas patakuningas
on lännellä, on sitoumus vaarassa päätyä pietiin.
Jos länsi pääsee patakuninkaalla kiinni, ei hänen ole liian vaikea keksiä ruutukääntöä. Ja idän avauksen perusteella
hänellä on varmasti ruutuässä, jos patakuningas on lännellä.
Miten suunnittelet pelinvientisi?
Pelaa pieni pata kädestäsi kolmanteen tikkiin. Tämä on jako, jota pelkäät:
		
♠ J974
		
♥ J7
		
♦ K63
		
♣ KQ82
♠ K83		
♠2
♥ 984		 N
♥ AQ1053
W
E
♦ 10975		
♦ AQJ4
S
♣ 654		
♣ 973
		
♠ AQ1065
		
♥ K62
		
♦ 82
		
♣ AJ10

Jos menet pöytään (esim. herttavarkaudella) ja maskaat pataa, länsi voittaa
tikin ja ruutukäännön jälkeen tuloksena on yksi pieti. Hieman parempi idea
olisi ottaa ensin valttiässä. Sitoumus
päätyisi kotipeliin, jos valttikuningas
olisi idällä tai singeltonina lännellä. Kokeillaanpa kuitenkin pientä pataa kolmanteen tikkiin! Länsi voisi pietittää
sitoumuksen ottamalla heti kuninkaan
ja jatkamalla ruutua seuraavaan tikkiin.
Kuninkaan pelaaminen olisi kuitenkin
katastrofi, jos idällä sattuisi olemaan ässäsingelton. Ja tämähän on hyvin luultavaa, kun etelä aloittaa kädestään pienellä padalla. Länsi siis pelaa melko
varmasti pienen padan ja pöydän sotamies voittaa ensimmäisen valttikierroksen, käden ässä toisen, jonka jälkeen
pelinviejä pelaa neljä kierrosta ristiä.
Länsi voi varastaa neljännen ristikierroksen, mutta pelinviejä pääsee eroon
toisesta ruutumenevästään.
Jos patakuningas olisi ollut idän kädessä, päätyisi sitoumus tasan kotiin
yhden ylitikin sijasta. Vaikka lännellä
olisi kuningasdubbelton valttia, saattaisi hän hyvinkin pelata pienen padan,
koska idällä voisi olla ässäsingelton.
Tällöin sitoumus päätyisi yhteen ylitikkiin yhden pietin sijasta!
Siirry seuraavaksi idän kortteihin koettamaan saada pieti vastustajien patatäyspeliin.
		
♠ AQ9
		
♥ Q4
		
♦ K73
		
♣ KQ762
			
♠ J63
			 N
♥ K3
W
E
			 S
♦ A86
			
♣ J10985

Länsi

Pohjoinen Itä

		
pass
2♣
pass
pass
4♠
pass
pass

Etelä

1♠
2♥
pass

Herttakolmonen. Siirry hetkeksi ete- vain ässädubbelton ruutua. Nyt kuitenlän tuoliin katsomaan tilannetta pelin- kin kuningas on syytä pelata jo toiseen
vientitehtävänä.
tikkiin. Idän on pakko peittää ässällä
ja hänen on jatkettava ruutua, koska
		
♠ AQ9
muussa tapauksessa pelinviejä sakaa
		
♥ Q4
kolmannen ruutunsa pöydän ristiku		
♦ K73
valle. Nyt kuitenkin länsi on kiinni
		
♣ KQ762
kolmannessa tikissä eikä voi kääntää
herttaa. Näin pelinviejä pääsee testaaN
maan molemmat kotipelimahdollisuuW
E
tensa. Vain jos idällä olisi ruutuässän
S
lisäksi myös kymppi, voisi hän voit		
♠ KJ1072
taa kolmannen ruutukierroksen ja ai		
♥ AJ97
heuttaa pelinviejälle päänvaivaa hert		
♦ 954
takäännöllä.
		
♣A
Toinen esimerkki samasta teemasta:

Pohjoisen hyppy neljään pataan oli
hyvin hätäinen valinta. Kolme pataa
olisi ollut parempi tarjous. Kaksi-yliyhden jälkeen preferenssi ensimmäiseen väriin kolmen tasolla on vahva
slammihakuinen tarjous pyytäen
partneria aloittamaan kontrollitarjoussarjan. Et kuitenkaan nyt keskity
miettimään vastapuolen tarjousvirheitä vaan pyrit pietittämään tämän
sitoumuksen.
Partnerisi aloittaa ruuturouvalla ja Puolustus ottaa kolme ensimmäistä
pöydästä pelataan kakkonen. Merkin- ruututikkiä ja itä jatkaa seuraavaksi
antojärjestelmänne on normaali; pie- herttakolmosella. Mikä on paras koni pyytää ja pieni-iso parillinen. Min- tipelimahdollisuus?
kä kortin pelaat ensimmäiseen tikkiin?
Herttamaski on tasan 50%, mutta risKahdeksikon. Tässä tilanteessa on tur- tin kasvatus on toinen hyvä mahdolha näyttää voimaa. Kun partneri saa lisuus. Pelinviejä ottaa herttaässän,
tikin ruuturouvalla, tietää hän ilman ablokeeraa ristiässän, menee padalla
merkinantojakin, kenellä on ruutuässä. pöytään, varastaa ristin käteen, ottaa
Näytät siis paritonta määrää kahdeksi- vielä kaksi valttikierrosta päätyen pöykolla. Partnerisi jatkaa toiseen tikkiin tään. Huonoksi onneksi puolustuksen
ruutusotamiehellä, jolla saa tikin. Kol- ristiväri on kuitenkin jakautunut 5-2 ja
manteen tikkiin hän jatkaa ruutukakko- hän joutuu menettämään vielä yhden
sella ja voitat pöydän kuninkaan ässäl- tikin herttakuninkaalle.
lä. Pelinviejä tunnusti näihin kolmeen Mitä olisi tapahtunut, jos käännät
ruutukierrokseen nelosella, viitosella ja mustaa väriä neljänteen tikkiin? Pelinyhdeksiköllä. Puolustus on siis ottanut viejä voittaa tikin ja varastaa käteenkolme ensimmäistä tikkiä. Onko näkö- sä yhden ristin, poistaa puolustuksen
piirissäsi minkäänlaisia pietitoiveita? valtit päätyen pöytään ja testaa ristivärin. Kun tämä on vinossa, jää ainoaksi
Mietitäänpä ensin partnerin mahdol- kotipelimahdollisuudeksi herttamaski,
lista jäljellä olevaa voimaa. Pöydässä joka tällä kertaa onnistuu.
ja kädessä oli yhteensä 25 arvopistet- Jos siis käännät pienen hertan neljäntä, partneri näytti lähdöstä kolme, jo- teen tikkiin, arvaa pelinviejä luultavasti
ten loput kaksitoista lienee lähes kaikki väärin ja pelaa pietin sitoumukseensa.
pelinviejällä. Jos pelinviejä on avannut Mutta pelinvienti ei ollut hyvä. Mitä
yhdellätoista pisteellä, voi partnerilla pelinviejän piti tehdä toisin?
olla vielä yksi ylävärisotamies. Entäpä
jakautuma? Tarjoussarjassa etelä kertoi Hänen pitää pelata ruutukuningas pöyviisi pataa ja neljä herttaa. Hän näytti dästä toiseen tikkiin. Tällaisessa tilankolme ruutukorttia, minkä lisäksi hänel- teessa on yleensä oikein pelata kaklä on oltava ristiässä. Siis 5-4-3-1. Mi- si kertaa pöydästä pieni, koska silloin
kä on oikea kääntö neljänteen tikkiin? ruutukuningas saa tikin, jos idällä on

		
♠ AQ1093
		
♥3
		
♦ AK9
		
♣ Q762
♠ 854		
N
♥ AKQ109
W
E
♦ QJ6		
S
♣ J10		
		
Etelä avaa yhdellä padalla, tarjoat
läntenä väliin kaksi herttaa, jonka
jälkeen vastustajat päätyvät kuuteen
pataan. Aloitat herttaässällä, partnerilta kuutonen (Lavinthal) ja etelältä
kakkonen. Mitä seuraavaksi?
Näet pöydässä ja kädessäsi yhteensä
28 arvopistettä, joten loppuvoima on
lähes kaikki pelinviejällä. Herttamenevän lisäksi hänen ainoa mahdollinen menevä on ruudussa. Jos hänellä
on vain dubbeltonruutu, on sitoumus
aina kotona. Tämä on käsi, mihin sinun pitää varautua:
♠ KJ762 ♥ J2 ♦ 1085 ♣ AK3.
Jos käännät toiseen tikkiin passiivisesti mustaa väriä, pelinviejä poistaa
valtit ja testaa ensin ristivärin. Kun
tämä väri on vinossa 4-2, ainoaksi
kotipelimahdollisuudeksi hänelle jää
kaksoismaski ruutua, joka nyt myös
onnistuu. Kun käännät toiseen tikkiin
pienen ruudun, ottaa pelinviejä ässällä tikin ja luottaa parempaan mahdollisuuteensa, 3-3 -ristijakautumaan.
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Kullervon kalkulaattori kohdentamatta?
Juha Hämäläinen
Kerhopelaaja Kullervo Keskiverto
ja uupumattoman sarkastis-kriittinen
partnerinsa Kaapo olivat maattujen
seiskojen ja ylimitoitettujen kuutosten kimpaannuttamina kehitelleet ristisysteeminsä slammikoneistoa. Ristiavauksen ja positiivisen vastauksen
jälkeen oli muistettavina kuusi lajia
kysymyksiä viimeisenkin nikkarin ja
dubbelin kaivamiseksi esille. Yläväriavauksiin oli kehitelty minisplinterin, moniportais- ja -mutkaistettujen
Bergen-korotusten ja ehkäisyhyppyjen kylkeen suora slammivihje, valtin
pituuskysely, jota seuraisi leveyskysymys.
Päästiin vihdoin testiajoihin. Kullervo yritti peitellä intoaan peli-illan
alkaessa, mutta kyllä se oli vaikeaa.
Oli sellainen kihelmöinti ja kutina,
että nyt löytyy.
Ohi nukutun puolustussauman ja
laistetun balansoinnin ja osamerkintätaiston jälkeen Kullervo järjesteli
seuraavanlaisia kortteja:
♠ AKJ2 ♥ AQ54 ♦ Q1063 ♣ 2,
kun Kaapo avasi 1♥. Kullervo totesi
16 kovaa, vankan tuen ja singeltonin.
Kohtalainen näkyvyys ja navakkaa
slammin tuoksua ilmassa, Rauma Kuuskajaskari, täältä tullaan!
Mitähän tässä nyt voisi kehitellä?
2♠ on minisplinter eli jokin reno tai
singeli, 3-4k tuki ja vähintään täyspeli-inviitti, 2NT olisi slammivihje
ja pituuskysely avausvärissä ja 3♣ ja
3♦ vetoketjunomaisesti pykälletyin
voimaskaaloin varustettuja korotuksia heikohkosta tpv-käsiin. Selviäisiköhän tässä noista heti ensimmäisellä
kerralla? Lienee turvallisinta ilmoittaa singeli ja jättää vallat partnerille.
Siis 2♠, johon Kaapolta singelikysymys 2NT ja Kullervo pääsi esittämään asiansa halvalla, 3♣.
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Kaapo mietti melkein viisi sekuntia,
ennen kuin nosti stop-lapun pöydälle.
Kullervon hämmästys oli suuri, kun
seuraavan lapun laji ei ollutkaan hertta eikä sangi, vaan ruutu, 4♦. Ei tunnu
tutulta, ei sitten yhtään. Joka tapauksessa Kullervolla oli loistolipukkeet,
joten 4 pataa lienee paikallaan.
Jaa, hetkinen, jos partneri esittikin
vahvan sivuvärin, hän voi kaivata
tukea. Tällaista ei ole puhuttu, saati
harjoiteltu, mutta niin sen täytyy olla.
Jos tarjous voi olla luonnollinen ja eivaatimus, se on. Luonnollinen? Jees.
Ei-vaatimus? Nou, ei tietenkään.
Tsekkaus suoritettu, jep, viisi ruutua.
Kaapo näytti saavan väristyksiä, huokaili hetken ja päätti sarjan viiteen
herttaan.
OPV lähti ruutuässällä, mutta sillä
ei saanut, kuten ei muillakaan vastuksen 25 kortista, kun Kaapo varasti,
otti kolme kierrosta valttia, ristiässän
ja -kupin ja levitti:
♠ Q4		 N
♥ K9762		 W
S
♦ -		
♣ AKQ974

E

♠ AKJ2
♥ AQ54
♦ Q1063
♣2

- Viisi ruutua! Anna minun kaikki kestää, mutta kyllä sinä annatkin!
Mitähän 4♦ mahtoi olla? Hyppy uudessa värissä! Sivuvärikö? Mistä lähtien? Tuen löytymisen jälkeen hypyt
uudessa värissä ovat aina olleet splintereitä, eikö? Joissakin tapauksissa
jopa partnerin värissä!
- Kröh, joo, tuota…
-Minullakin voi olla lyhyt väri. On
selvä, että 4♦:n täytyy luvata paljon minimiä paremmat ja ehkä jopa
renon, kun sinä olet tehnyt vasta inviitin. Nyt kun katselet omiasi ja yrität sovittaa minulle maksimia ilman

ruutuarvoja, huomaat ehkä, että minulla täytyy olla sekä herttakusti että
patadaami. Joka tapauksessa tämän
melko tarkan kuvauksen takia saatoin
luovuttaa kapteenin vallat takaisin.
- Hmm, niin kai sitten, enpä tosiaan
osannut kuvitella. Mutta miten siitä
jatketaan?
- Kädessäsi on mielenkiintoinen
piirre, tuo pataväri. Rouvan avulla
olisi neljä tikkiä. Ne voivat kaikki tulla tarpeeseen, kun et saata tietää, että
minulla on puoli tusinaa ristitikkejä.
- Niin, mutta miten siitä daamista
otetaan selvää?
- Pari tapaa asian varmistamiseksi
tulee mieleen. Joko cuetat pataa kahdesti tai - tätä et arvaa - hyppäät padassa!
- Hyppään padassa? Sinunkin hyppysi todettiin juuri splinteriksi. Tällaisestakaan hypystä ei ole ollut
puhetta, ei edes yleisestä suhtautumistavasta eikä varsinkaan tällaisesta
merkityksestä.
- Ehkäpä ei, mutta ajattele, Kullervo, yritä edes. Kun olet kertonut yhden singelin, on aika epätodennäköistä, että olisi toinen. Ja jos sinulla olisi
kaksi singeliä, kysyisit kai heti ässiä.
- Epätodennäköistä joo, mutta eikö
epätodennäköisetkin tapaukset yritetä löytää ja hyödyntää kehittyneellä
tarjoamisella?
- Tietty. Juuri sitähän minä tässä
yritän tolkuttaa. Siis: mikä tällainen
hyppy voisi olla, kun olet ihan vasiten laistanut RKCB-mahdollisuuden?
- Ai niin. Tuopa taitaa olla verrattain
hyvä pointti.
- Verrattainpa hyvinkin. Jos muistelet, miten RKCB-kysyjän uusi väri
6-tasolla - siis ohittaen 5NT - kysyy
a.o. värin daamia tai dubbelia, niin tämähän sopii ajatukseen kuin hanska

käteen.
- Joo, noin esitettynä juoni kuulostaa aika etevältä. Mutta jos olisi singeli ja reno?
- Se on vielä epätodennäköisempää
ja silloin voisit ehkä käyttää Exclusion RKCB:tä. Mutta kyllä olisi hieno
sarja tämä: 1♥ - 2♠, 2NT - 3♣, 4♦
- 5♠, 7♥. Sillä voisi voittaa - isommissa kilpailuissa esitettynä - Bol’s
Pricen tai pari.
- Onko se jokin drinkki vai?
- Drinkki? Heh-heh, voihan se olla,
tiedä häntä. Vet svans, sanoi ruotsalainen.
♠♥♦♣
Illan lopulla Kullervo katseli kättä:
♠ KQ65 ♥ Q ♦ Q4 AKQ864.
Partneri avasi 1♦ ja OPV hyökkäsi
suotuisten vyöhykkeidensä rohkaisemana kahdella ruudulla, ylävärejä
kuulemma. Kullervo esitti ristivärinsä, VPV passasi ja Kaapo tarjosi kolme pataa. Mitähän se nyt, cue, toinen
vastuksen ilmineeraamista väreistä?
Kysyyköhän tuo hollia? Ei, kun vastus on kertonut kaksi väriä, cue lupaa
hollin ja tietysti kieltää toisen, kun ei
sangaa.
Tuleeko tästä sen viisaammaksi?
Ilman herttahollia sangi on poissa
laskuista eikä Kaapo tarjonnut ruutua
uudelleen, joten jää jäljelle risti. Kullervo laski uudelleen pisteensä ja sai
taas 18. ♥Q pitää kai jättää pois, joten
16. Ehkä se tuottaa täyspelin, mutta
tässä ei liene kiirettä, joten kuunnellaan, 4♣.
Kuuntelu tuotti partnerilta hartaasti
huokaillun passin ja Kullervon leuka
loksahti roikkumaan rumasti. Cuettajan partneri lähti herttaa ja Kaapo
esitteli:
♠ A4 ♥ 10653 ♦ AK52 ♣ J75.
Kupattuaan toisen hertan Kullervo
levitti vaatien 12 tikkiä.
- Mitä ihmettä? Tarjosit vain väriäsi

kahdesti ilman kummempaa innostusta. Sinulla on kuitenkin yksi kustaa ja pari daamia lupaamasi voiman
lisäksi. Edellytätkö, että minä arvaan
sellaisen?
- Eikös 3♠ ollut tpv?
- Oliko vaihtoehtoja? Ehkä 4k värin
uusiminen tai 3NT:n ohittaminen olisi ollut enemmän mieleesi?
- Niin, no joo…
- Tulitko laskeneeksi, mitä minulle
mahtuu ja mitä on pakko olla?
- Pakko? Joo niin, kyllähän minä oikeastaan vähän...
- Taisi olla liian vähän. Tarjosin kolmeen ristiisi kolme pataa enkä kolme
ruutua, ja kun en avannut 14-16 -sangilla, minulla on luultavasti tasainen
minimikäsi. Esitin patahollin, sinun
korteistasi katsoen ehkä ässän tai ässä-nikkarin. Kielsin herttahollin, eli
on korkeintaan nikkari, ellei nyt satu
olemaan singelikurko. Ristissä on
enintään nikkari, eli ruudun ulkopuolella on korkeintaan 7ap. Tasainen
avauskäsi lupaa 12, joten minulla on
oltava vähintään ässä-nikkari ruutua,
kaksi tikkiä, jos uskotaan maskiin.
Padassa on ainakin kolme tikkiä ja
jos ei AJ ja siis neljä tikkiä, niin ruudussa on todennäköisesti AK ja kolme tikkiä. Siihen kuusi ristitikkiä ja
tusina on täysi. Kalkyyliä, Kullervoiseni, kalkyyliä.
- Yritinhän minä laskeskella, mutten
päässyt ihan noin pitkälle.
- Kaiketi kalliin Kullervomme kalkulaattori koheltaa kehnosti kalibroituna, kieroon kohdistettuna, kapasiteetiltaan kupattuna, kun kehittää
kovin kelvottomia kontrahteja. Kantaa kerta kaikkiaan kökköä kehiin.
Kummakos kuulun kaksikkomme
kolho keikkuminen kuudennen kilpailijan kunniattomilla kannoilla.
- Kyllä sitä nyt ollaan niin kalkulaattoria, niin kalkulaattoria. Sanonko kenen mihin voit kohdistaa nuo Kvitsisi tai pikemminkin Kvitsauksesi?

Tuleviin lehtiin
Victor Mollon
hauskoja
artikkeleita
Suomen Bridgeliitto on tehnyt sopimuksen viiden kirjan sisällön julkaisemisesta bridgelehdessä. Liitolla
on myös oikeus julkaista kaikki kirjat
suomenkielisinä. Olen ottanut vastuun käännöstöiden tekemisestä.
Kirjat ovat:
• Bridge In The Menagerie (engl.
170 sivua)
• The Hog Takes To Precision (engl.
210 sivua)
• Diamonds Are The Hog’s Best Friend (engl. 218 sivua)
• Swings And Arrows (engl. 218 sivua)
• Last Call In The Menagerie (engl.
232 sivua)
Kirjan hintaan vaikuttaa painetaanko se, vai riittääkö e-kirja ja paljonko
sitä tilataan. Hinta olisi 10 - 20 €.
Kirjoissa on yhteensä satoja hervottoman hauskoja juttuja, mutta lehti
ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa
ja jokaiseen lehteen tulee vain yksi
juttu. Nälkäsi kasvaa, kun luet juttuja.
Anna siis palautteesi ja mahdollinen
kirjatilauksesi osoitteeseen iikori@
hotmail.com. Tilauksesi ei ole sitova,
vaan meille suuntaa antava.
Terveisin
Juha Luostarinen
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Bridgeä eläintarhassa
Victor Mollo / Juha Luostarinen

Victor Mollo syntyi Pietarissa rikkaaseen venäläiseen perheeseen.
Hänen ollessaan kahdeksanvuotias
tapahtui lokakuun vallankumous ja
hänen perheensä pakeni Venäjältä,
matkustaen Punaisen Ristin väärennetyillä papereilla päätyen Suomeen,
sitten Tukholmaan, Pariisiin ja lopulta Lontooseen.
Hän laiminlöi opintonsa ja omistautui bridgelle. Hän alkoi kirjoittaa
pelistä kirjoja ja artikkeleita ollessaan toimittajana British Broadcasting Corporationin Euroopan osaston
palveluksessa. Päästyään eläkkeelle
Lontoossa vuonna 1969 hän alkoi
kirjoittaa vieläkin enemmän ja ehti
kirjoittaa kolmekymmentä kirjaa ja
satoja artikkeleita ennen kuolemaansa vuonna 1987. Hän oli myös aktiivinen järjestämään bridgeristeilyjä,
enimmäkseen Välimerellä.
Hänen elämäntapansa oli poikkeuksellinen. Hän pelasi robberibridgeä
klubillaan joka iltapäivä, nautti päivällistä ja viiniä vaimonsa Squirrelin
(orava) kanssa ja sitten työskenteli
koko yön aamukuuteen saakka, kunnes hän otti nokkaunet. Vaikka hän
ajoittain kilpaili menestyksellisesti merkittävissä bridgeturnauksissa
voittaen neljä kansallista mestaruutta,
hän piti kuitenkin enemmän robberibridgestä. Monet tapahtumat hänen
päivittäisessä robberibridgessään tulivat osaksi hänen tarinoitaan.
Sarja bridgeä eläintarhassa alkoi
samannimisellä kirjalla, jonka ensijulkaisu oli vuonna 1965. Useimmat
jutut olivat aikaisemmin ilmestyneet
joko Bridge Magazinessa tai amerikkalaisessa The Bridge World -lehdessä, ja tuota samaa kuviota toistettiin
seuranneissa teoksissa. Amerikkalaisten pelaajien keskuudessa 1980-lu-
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vulla suoritetussa mielipidekyselyssä
Mollo sai tunnustusta ”pelin viihdyttävimpänä kirjoittajana”. Vaikka silloin tällöin kirjoissa on kilpailubridgellisiä piirteitä, ne pääasiallisesti
keskittyvät robberibridgen viihdyttäviin tapahtumiin Griffins Clubilla.
Monilla henkilöhahmoista on niihin
eläimiin viittaavat kutsumanimet, joita he eniten muistuttavat sekä fyysisesti että psykologisesti ja jotka karrikoivat tosielämän bridgen pelaajien
arkkityyppejä.
Mollo usein viittaa eri päähenkilöihin heidän nimikirjaimillaan. Ne
käsittävät (suluissa suomentajan huomautukset):
H.H.
”Partneri, ole hyvä ja anna minun
pelata tämä jako. Minä vakuutan, että
se on omaksi parhaaksesi.”
Kaikkein paras pelaaja ja suurin
räyhääjä, on sopivasti nimetty Hideous Hogiksi (Inhoittava Sika). Vaikka
häntä pidetään nerona, hän ei voi ymmärtää sitä, miksi hän on niin törkeän aliarvostettu. Hänen huomattavin
kilpailijansa on:
Papa
”Bridgen perusolemus on nähdä
korttien läpi.”
Themistocles Papadopoulos - Papa
The Greek - joka yksin Griffinien (riiviöt, on kerhon nimi jossa pelataan)
joukossa haastaa Hogin ylivallan.
Teknisesti taitava pelaaja, intuitiivinen, niin hienovarainen on Papa, että
hän voi hämätä jopa singeltonilla. Ja
hän aina tietää, mitä jokainen tekee paitsi että Hog tavallisesti tekee jotakin muuta.

Karapet
”Ja taas tämä kaikki tapahtui minulle.”
Karapet Djoulikyan, vapaa armenialainen, (Karapet epäonnekas) on
epäilemättä onnettomin kuolevainen
Jobin jälkeen. Hän on tottunut odottamaan pahinta, ja harvoin joutuu
pettymään. Ja mikä vielä pahempaa,
yksikään Griffin ei nykyään kuuntele hänen valitusvirsiään, ja muutamat
ovat jopa olleet tyhmänrohkeita kertoakseen hänelle heidän omiaan.
R.R.
”Loukkauksiin tottuu. Niiden odottaminen on raskasta.”
Rueful Rabit (Surkuhupaisa Jänö)
on hyväntahtoinen, antelias, aina valmiina auttamaan - erityisesti vastustajiaan. Hänellä on tapana ajatella
itseään maailman toiseksi huonoimmaksi pelaajaksi. Mutta se oli ennen
kuin hän tapasi Toucanin. R.R. harvoin tietää mitä hän on tekemässä,
tai miksi hän tekee sitä, mutta hänen
yläpuolellaan leijuva suojelusenkeli
on paras mitä löytyy, ja aina kun R.R.
tekee jotakin törkeän idioottimaista,
enkeli heilauttaa taikasauvaa, ja ruma
ankanpoikanen muuttuu paratiisin
linnuksi.
T.T.
”Ehkä minun olisi pitänyt varastaa
se herttakuninkaallani.”
Timothy The Toucan (Timo Tukaani) saa lempinimensä pitkän punaisen
nenänsä mukaan ja hämmentävästä
tavastaan pomppia tuolillaan. Kaivaten hyväksyntää Toucan yrittää mielistellä kaikkia myöntämällä jokaisen
virheensä jo ennen kuin hän sen tekee. Teknisesti hän on samassa luokassa kuin R.R. ja W.W.

W.W.
”Minulla oli kaksikymmentä, takuulla, puolet pakan pisteistä.”
Walter The Walrus, (Mursu Vallu) eläkkeellä oleva kirjanpitäjä, on
Milton Work Countin (vuonna 1927
Milton Work keksi laskea pisteet
bridgessä: 4, 3, 2, 1) huomattava kannattaja. Tuo esille pisteitä ja prosentteja ja kannattaa bridgessä Molièren
lääkärien filosofiaa, lujasti uskoen,
että on kunniallisempaa olla riittävillä arvoilla väärässä sitoumuksessa
kuin tavoitella oikeaa ilman niitä.
S.B.
”Kunnioitus lakeja kohtaan on sivistysyhteiskunnan lähtökohta.”
Puhekielen viisastelun emeritusprofessori, tavallisemmin kutsuttu nimellä Secretary Bird (ministerilintu),
tuntee lait läpikotaisin ja mieluummin vetoaisi niihin vaikka itseään
vastaan, kuin ei vetoa niihin lainkaan.
Vastustajat eivät pidä hänestä. Partnerit pelkäävät häntä. Kukaan ei rakasta
häntä.
C.C.
”Tarkoitatteko te, että vaarattomassa te olisitte saaneet vähemmän tikkejä?”
Colin The Corgi (walesinpaimenkoira), leikillinen nuori mies Oxbridgesta, puree, äksyilee ja harvoin viitsii
kätkeä halveksuntaansa huonompia
pelaajia kohtaan. Puuttuu vielä kokemusta, mutta hänellä on kaikki edellytykset tulevaksi mestariksi.
Ch.Ch.
”Kiitos Professori, paljon kiitoksia.”
Charlie The Chimp (simpanssi),
piintynyt lörppö, on kiinnostunut
jokaisesta jaosta, lukuun ottamatta
siitä, jota hän pelaa. Hän analysoi
mielellään jokaista jakoa jatkaen pohdiskelua vielä seuraavan jaon aikana.
Tämä suuresti hämmentää Rabbitia,
mutta niin tekee kaikki muukin.

O.O.
”Outo käsi. Molemmat puolet saavat kotiin neljä herttaa.”
Oscar The Owl (Oskari Pöllö) on
kunnianarvoisin hahmo Griffinissä.
The Senior Kibizer, hän on ankara
kurinpitäjä ja vaatii korkeinta laatua
tavoissa ja arvokkuudessa. Hirviöpiste- ja etiikkatoimikunnan (Monster
Points and Ethics Committee) puheenjohtajana hän vaatii, ettei ketään
partneria, ei edes Toucania, pitäisi
pahoinpidellä tai parjata, kunnes jako
on ohi. Hän paheksuu kaikkea kärkeväksi kirpoavaa keskustelua tilanteista, joissa olisi vain yksi tapa pelata tai
pietittää sitoumus.
P.P.
”Teknisesti taitava pelaaja on henkilö, joka tietää täsmälleen mitä tehdä
hetkellä, jolloin hän on tehnyt jotakin
muuta.”
Peregrine The Penquin (muuttopingviini) on Oscaria vastaava Unicomissa, jossa Griffinit pelaavat
kilpailubridgeä torstaisin. Tarkka ja
jossakin määrin mahtaileva Penguin
on komiteamies ja ansioitunut kibitseri sekä auttaa myöntämään hirviöpisteitä.
M.M.
”Minun täytyy panna tämä muistiin,
ryhmä miehiä on itse asiassa antanut
viimeisen sanan minulle.”
Molly The Mule (Muuli Molly) oli
vahvemman sukupuolen ensimmäinen jäsen, joka hyväksyttiin Griffiniin. Säteillen hyväntahtoisuutta kaikelle ihmiskunnalle lukuun ottamatta
miespuolista puolta, M.M. korvaa karikkoisen kortinpeluunsa horjumattomalla jälkipuinnillaan.
Kohdattuanne tähdet te tiedätte mitä
odottaa, kun katselette heidän suorituksiaan.

Suomentajan alkusanat

On todella ilo kääntää Victor Mollon kirjoja. Mollon mielikuvitus ja
huumori ovat niin antoisia, että kääntäessäni tekstejä nauran jatkuvasti
silmät kyynelissä. Olen yrittänyt tuoda ne teille lukijoille hänen tarkoittamallaan tavalla, vaikka joskus häneen
tarttuneen brittiläisen huumorin esiin
tuominen onkin ollut hankalaa. Lukuiloa kaikille.
Kiitos Pekka Viitasalolle, joka on
auttanut minua oikoluvussa tehden
myös hyviä käännösehdotuksia.
Juha Luostarinen

Liittykäämme Griffineihin

Pelaajilla on aivan liikaa stressiä
siitä, kuinka voittaa, eikä läheskään
tarpeeksi siitä, kuinka hävitä. Se on
varmasti tärkeämpää näistä kahdesta,
sillä häviäjät eivät ainoastaan maksa
voittajille, vaan he selvästikin nauttivat siitä. Jos se olisi toisinpäin, olisivat he lakanneet pelaamasta - tai
voittamasta - kauan sitten.
Bridgen suosio, itse asiassa, riippuu
vähemmän voittamisesta kuin häviämisen tuottamasta mielihyvästä. Ja se
on yksi syistä Griffinien paremmuuteen muihin kerhoihin verrattuna.
Missään muualla te ette löydä sellaisia innokkaita, tyytyväisiä häviäjiä,
jotka voivat nauttia täysillä jokaisesta
herkullisesta iskusta, jotka kohtalo tai
partneri voi aiheuttaa. Kyllä, on todella ilo voittaa heiltä.
Griffins Clubilla on monia muita
maineikkaita arvonimiä. Me pelaamme nopeasti, sillä meistä tuntuu siltä,
että on arvokkaampaa tehdä virheitä
nopeasti kuin kypsän harkinnan jälkeen. Meidän kibitsereidemme taso
on epätavallisen korkea. Koskaan me
emme ole hyväksyneet näkemystä,
että kibitsereiden pitäisi olla nähtävillä, mutta ei tulla kuulluiksi. Miksi
heidän pitäisi olla vain näkyvillä?
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Hesarin Palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 1986

Juhani Turusen Keräilytalo voitti selvästi kevään mittaan pelatun firmaliigan. Firmaansa ja bridgejoukkueeseensa Turunen on kerännyt vuosien
varrelta joukon entisiä ja nykyisiä maajoukkuepelaajia, eikä nelikon voitto yllättänyt ketään. Joukkueessa pelasivat
Turusen lisäksi Raimo Iltanen, Kauko
Koistinen ja Pauli Lunden.
Liigan kolmessa divisioonassa pelasi 23 joukkuetta. Tulokset: 		
1. divisioona
1. Keräilytalo 		
206
2. VR 			171
3. ALKO 		
153
4. HY-Hoechst		
146
5. Nokia-Data 		
138
6. Posti-Tele 		
125
7. Tietotehdas 		
120
8. VTT 		
106,
9. Siemens 		
77
10. SRT 		
74
2. divisioona
1. JFF Kettunen
166
2. Tietokonepalvelu 121
3. Shell 		
97
4. OKO 		
97
5. Tullilaitos 		
93
6. Neste 		
90
7. Arcon 		
80
8. Tele-Nokia 75
3. divisioona
1. ESY 		
158
2. KOP 		
115
3. Mickronas 		
109
4. SYP 		
109
5. Tietotehdas 		
94
Raimo Iltanen pelasi hienosti kotiin
hankalan patapelin ja kartutti joukkueensa pistepussia ottelussa ALKOa vastaan. Pohjoisen korteissa istui partnerina Juhani Turunen.
			

28 BL 1/2016

Idän kortit

W/E-W ♠ K9763
		
♥ AKQ9
		
♦		
♣ J764
N
♠ Q		
♠ A102
W
E
S
♥ 86		
♥ J1054
♦ AQ976542
♦ J10
♣ Q5		
♣ K982
		
♠ J854
		
♥ 732
		
♦ K83
		
♣ A103
Länsi
3♦
pass
pass

Pohjoinen Itä
DBL
pass
pass
DBL
pass
pass

1. JAKAJA POHJOINEN,
EI KUKAAN VAARASSA, IMP
♠62
♥KJ9753
♦J
♣KQ84

Etelä
3NT
4♠

Länsi aloitti herttakahdeksikolla ässälle. Iltasella oli yhteys- ja valtinkäsittelyongelmia. Käteen päästiin vain
ristiässällä, eikä edes valttileikkauksen
onnistuminen välttämättä taannut sitä, ettei puolustus saa kahta patatikkiä.
Niinpä Iltanen päätyi varsin erikoiseen,
mutta loogiseen ratkaisuun. Voitettuaan herttaässän hän otti patakuninkaan
ja totesi tyytyväisenä pelanneensa oikein. Itä voitti heti pataässän ja jatkoi
ruudun, jolle Etelä tunnusti hakulla ja
pöytä varasti. Nyt Iltanen poisti puolustuksen valtit ja eliminoi hertan pelaamalla väriä pöydän kuvalle.
Nyt asetelma oli valmis loppuiskua
varten. Iltanen jatkoi ristin ässälle ja pelasi ristihakun. Länsi oli kiinni ja joutui antamaan tikin ruutukuninkaalle.
Näin pelinviejä sai 4 valttia pöytään ja
yhden kupin käteen. Herttakuvat lisäsivät tikkien määrän kahdeksaan, ristiässä oli yhdeksäs ja ruutukuningas
kotipelitikki.

2. JAKAJA ITÄ, N-S VAARASSA, IMP
♠53
♥ K 10 8 6 5 2
♦K7
♣Q86
		
3. JAKAJA ETELÄ, JOKA AVAA 2♠
(HEIKKO), E-W VAARASSA, IMP.
♠A985
♥ K J 10 9
♦AQ62
♣3
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP
♠Q62
♥AKQJ85
♦Q5
♣64
		
5. JAKAJA POHJOINEN, JOKA
AVAA 3♦, N-S VAARASSA, IMP.
♠J9653
♥43
♦A652
♣A7
6. JAKAJA ITÄ, E-W VAARASSA, IMP.
♠852
♥Q
♦ Q J 10 8 6 5 3
♣A2

Kilpailutuloksia
B55, Helsinki 9.12.2015
MP-mixed, 17 paria
1 Markku Pekkinen - Pia Erkkilä
2 Agneta Berglund - Martin Arle
3 Olavi Lounevaara - Taru Reinikainen
4 Kati Sandström - Martti Meronen
5 Jukka Pesonen - Eeva Parviainen

%
63.2
60.6
55.0
54.5
54.0

mp
1.80
1.10
0.70
0.50
0.30

Joulusimultaani 7.-10.12.2015
MP-simultaani, 245 paria
1 Fred Sundwall - Johan Herrgård
2 Kaj Sundsten - Lauri Kurki
3 Tapani Anttila - Juhani Tuviala
4 Pekka-J Ranta - Antti Koponen
5 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen
6 Lasse Utter - Jorma Valta
7 Harri Heinonen - Hannu Salminen
8 Eeva Parviainen - Christina Hertzman
9 Ranan Rimon - Jorma Sipilä
10 Esko Pääkkönen - Heikki Miettinen
11 Juha Porma - Markku Paavola
12 Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi
13 Reijo Sillanpää - Marjatta Nordlund
14 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
15 Matti Rysä - Hannu Kulmala
16 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl
17 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
18 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar
19 Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori
20 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
21 Nikolai Kaplitsnoi - Anil Nijhawan
22 T Kauppinen - Ilmari Juutilainen
23 Veikko Rintala - Juha Koivisto
24 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka
25 Ari Laine - Olli Perkiö
26 Kari Koivula - Janne Ekholm
27 Martti Meronen - Esa Väliaho
28 Per-Ivar Norberg - Johan Lindstedt
29 Jussi Haapakangas - Jarl-E Nylund
30 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
31 Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen
32 Ensio Lehtinen - Birger Salonen
33 Ilkka Lindén - Taito Timonen
34 Antti Aimala - Pirkko Aimala
35 Jani Huhtinen - Roni Klimscheffskij
36 Asko Kupiainen - Kari Koskimaa
37 Bill Korsman - Reko Märsylä
38 Hannu Pesonen - Martti Aalto
39 Jouko Tikkanen - Sirkka-L Tikkanen
40 Kati Sandström - Mikko Nieminen
41 Tuomo Toikka - Pekka Ranta
42 Jukka Aalto - Aleksi Aalto
43 Joni Rantamäki - Jukka Rantamäki
44 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
45 Pertti Huhtala - Timo Vuolio
46 Seppo Karisalo - Markku Nuto
47 Timo Arppe - Veijo Lösönen
48 Tom Mannil - Per-Erik Söderman
49 U Lindgren Fagerholm - M Alopaeus
50 Raili Taipale - Eira Paavolainen
51 Karri Kupari - Kimmo Rahkamo
52 Maijaliisa Nieminen - Martti Dahlqvist
53 Yrjö Tenkanen - Jukka Tuononen
54 Karoliina Kanniainen - Oskari Koivu
55 Börje Ehn - Agneta Ekholm
56 Kari Kanerva - Jarmo Laakso
57 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen

%
71.0
66.9
66.2
65.7
65.4
64.7
64.3
64.1
64.0
63.7
63.3
62.9
62.9
62.2
61.9
61.7
61.5
61.3
61.3
61.0
61.0
60.8
60.8
60.5
60.2
60.1
60.1
59.9
59.7
58.8
58.6
58.4
58.1
58.0
57.7
57.7
57.6
57.3
57.2
57.2
57.0
56.9
56.9
56.9
56.8
56.7
56.7
56.6
56.5
56.5
56.2
56.1
55.7
55.7
55.7
55.7
55.6

mp
2.50
2.00
1.67
1.49
1.35
1.24
1.15
1.07
1.00
0.94
0.89
0.84
0.80
0,76
0.72
0.69
0.66
0.63
0.61
0.58
0.56
0.54
0.52
0.51
0.49
0.47
0.46
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22

58 Martti Hovila - Tuomo Vihriälä
59 Mikko Johansson - Olli-P Hinkkanen
60 Timo Halttunen - Juha Toivanen
61 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
62 Leif Rehnström - Riitta Suokko
63 Perttu Heino - Mauri Laasonen
64 Rolf-O Karlsson - Pekka Kulju
65 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen
66 Nora Heikius - John-Erik Eklund
67 Timo Järvi - Heikki Kaisti
68 Mauri Ala-Louko - Lauri Kemppainen
69 Pasi Suominen - Hannu Luhtala
70 Juhani Pennanen - Maria Tulonen
71 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
72 S-L Hernesmaa - Kari Surma-Aho
73 Urpo Sairanen - Kaarle Walden
74 Mirja Mäntylä - Robert Bjurström
75 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala
76 Meri Korhonen - Elina Laukkanen
77 Esa Hänninen - Osmo Karjalainen
78 Sami Mäki - Markku Kiander
79 Mika Keskitalo - Mika Suopajärvi
80 Lasse Bergroth - Riitta-Liisa Mäkelä
81 Agneta Berglund - Martin Arle
82 Lita Fagerström - Sten Söderholm

55.6
55.4
55.3
55.2
55.1
55.1
55.0
55.0
54.8
54.7
54.6
54.4
54.4
54.3
54.2
54.2
54.1
54.0
53.9
53.8
53.8
53.7
53.6
53.5
53.4

0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Prof. Runeberg, 12.12.2015
MP-henkilökohtainen, 12 pelaajaa
1 Jari Salonen
2 Ralf Jansson
3 Gaij Feodoroff

% mp
60.8 0.80
58.0 0.50
53.4 0.30

Oravainen, 27.12.2015
MP-parikilpailu, 18 paria
1 Kenneth Grannas - Jan-Ole Warg
2 Tapani Holm - Pauli Mäki-Lohiluoma
3 Holger Kuni - Aimo Salmi
4 Jan Geiborg - Kai Rusten
5 Johan Blomqvist - Milko Nuutila

%
57.6
57.1
54.0
53.8
52.6

mp
1.90
1.10
0.70
0.50
0.30

Jyväskylä, 28.12.2015
MP-parikilpailu, 14 paria
1 Sari Koivu - Tero Koivu
2 Pirkko Leander - Jouko Leander
3 Petteri Nieminen - Jonna Kaminen
4 Alma Koivu - Juuso Fagerlund

%
57.8
57.6
56.1
54.8

mp
1.60
1.00
0.70
0.30

Turku, 6.-10.1.2016
MP-IMP-parikilpailu
1 Lasse Bergroth - Markku Ruuskanen
2 Olavi Kivipensas - Kati Sandström
3 Patrik Eriksson - Timo Mäkelä
4 Kaj Sundsten - Pekka Uskali
5 Timo Linnossuo - Pasi Lehmus
6 Esa Auranen - Reijo Sillanpää

IMP
527
525
497
442
331
224

mp
2.10
1.20
0.80
0.50
0.40
0.20

MP-mixed, 34 paria
1 Maria Nordgren - Joakim Fabritius
2 Sanna Kitti - Hannu Luhtala
3 Ilona Vänni - Mika Karjalainen
4 Outi Rahi - Olli Rahi
5 Kati Sandström - Martti Meronen
6 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen
7 Hulda Ahonen - Clas Nyberg
8 Annu Laukkanen - Seppo Laine
9 Agneta Berglund - Martin Arle

%
64.1
62.7
61.4
61.1
59.5
58.2
57.8
56.5
54.5

mp
3.10
1.60
1.00
0.75
0.62
0.49
0.36
0.23
0.10

MP-parikilpailu, 16 paria
1 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
2 Kurt-Erik Häggblom - Reijo Sillanpää
3 Leena Torkki - Jorma Saari
4 Teodor Velkov - Martti Meronen

%
62.9
58.3
57.9
57.4

mp
1.70
1.10
0.70
0.50

MP-parikilpailu (Rally I), 56 paria
1 Olli A. Manni - Pekka Uskali
2 Esa Auranen - Jari Böling
3 Janne Vesterinen - Veijo Nikkanen
4 Teija Tuomi - Vilma Noponen
5 Asko Suoranta - Pasi Lehmus
6 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
7 Clas Nyberg - Vesa Leskelä
8 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
9 Sami Vaara - Kimmo Kanerva
10 Mika Karjalainen - Riku Mattila
11 Anders Johansson - Jonny Barman
12 Kauko Koistinen - Vesa Fagerlund
13 Meri Korhonen - Elina Laukkanen
14 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen
16 Ensio Lehtinen - Birger Salonen
17 Seppo Laine - Kaj Sundsten
20 Sanna Kitti - Hannu Luhtala
22 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas

%
60.7
58.7
58.3
57.8
56.3
56.2
55.8
55.7
55.6
55.0
54.9
54.6
54.3
54.2
53.4
52.6
51.4
50.7

mp
4.90
2.40
1.50
1.10
0.80
2.40
1.50
1.10
0.40
0.30
0.30
0.80
0.20
0.20
0.20
0.40
0.40
0.20

MP-joukkuekilpailu, 9 joukkuetta
1 Kauko Koistinen - Vesa Fagerlund
Clas Nyberg - Vesa Leskelä
2 Olli A. Manni - Pekka Uskali
Seppo Laine - Kaj Sundsten
3 Kati Sandström - Mikko Nieminen
Jarmo Laakso - Martti Meronen

VP mp
126 1.90
113 1.20
89 0.58

Tammisimultaani, 11.-14.1.2016
203 paria
1 Timo Halttunen - Kari Koivisto
2 Juha Luostarinen - Matti Tapaninen
3 Tero Venäläinen - Jan Zimmer
4 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
5 Ari Ruusunen - Manu Kivirauma
6 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar
7 Olav Store - Jorma Pitkonen
8 Lasse Utter - Jorma Valta
9 Finn Wardi - Kaj G Backas
10 Sakari Stubb - Jukka Pesonen
11 H Mastokangas - Markku Männikkö
12 Martin Holmberg - Juha Hämäläinen
13 Maria Nordgren - Agneta Berglund
14 Anni Mäkelä - Christer Björkman
15 Mauri Saastamoinen - Timo Marin
16 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman
17 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen
18 Jukka Aalto - Eeva Sammalisto
19 Uwe Schulz - Kenneth Koivula
20 Ari Laine - Olli Perkiö
21 Bill Korsman - Reko Märsylä
22 Martti Meronen - Esa Väliaho
23 Juha Kankkonen - Tony Venström
24 Timo Ollila - Seppo Roitto
25 Anne Tallgren - Marko Tallgren
26 Jussi Angervo - Matti Sihvola
27 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
28 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg
29 Aivi-T Veräväinen - Paavo Syrjänen
30 Marko Jurvanen - Olli Pitkänen
31 Timo Tero - Timo Jalopaasi

%
72.6
72.1
67.4
67.1
66.3
65.4
64.8
63.9
62.0
61.5
61.2
61.0
60.9
60.7
60.7
60.3
60.2
59.9
59.7
59.6
59.5
59.3
59.2
59.0
58.7
58.5
58.5
58.2
57.9
57.6
57.6
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mp
2.71
2.21
1.80
1.50
1.25
1.19
1.09
0.99
0.94
0.93
0.88
0.83
0.79
0.73
0.69
0.64
0.60
0.56
0.52
0.50
0.48
0.47
0.45
0.43
0.42
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
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32 Olli Rahi - Erkki Becker
33 Vesa Viirelä - Arttu Keisala
34 Kari Patana - Aapo Nieminen
35 Elias Rinne - Marko Yltiö
36 Arto Puumalainen - Tatu Heikkinen
37 Paula Nurmi - Hannu Ojanen
38 Janne Ekholm - Kari Koivula
39 Joakim Fabritius - Seppo Räsänen
40 Jorma Palonen - Tero Topra
41 Jani Uuranmäki - Mikael Bäck
42 Antti Koponen - Pekka-J Ranta
43 Kari Aaljoki - Bengt Nyholm
44 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen
45 Matti Hanski - Ismo Koponen
46 Pia Petäjä - Jonatan Gröndahl
47 Tero Koivu - Sari Koivu
48 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
49 Harri Heinonen - Hannu Salminen
50 Anna Porkka - Jari Torvela
51 Ilkka Lindén - Taito Timonen
52 Esa Hänninen - Osmo Karjalainen
53 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala
54 Milko Nuutila - Sanna Kitti
55 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
56 Marjatta Panhelainen - Pauli Leino
57 Irja Puusniekka - Pekka Kulju
58 Esko Pääkkönen - Heikki Miettinen
59 Ilona Vänni - Mika Karjalainen
60 Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans
61 J Leviäkangas - Irmeli Fredriksson
62 Christina Hertzman - Seija Lahtinen
63 Jari Kemppainen - Yrjö Karttunen
64 Erkki Rahi - Satu Rahi
65 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen
66 Seppo Niemi - Johan Lindén
67 Jan-H Vahlsberg - Janne Rautanen
68 Carl-J Blomstedt - Bjarne Winberg

57.5
57.3
57.2
57.2
57.1
56.9
56.9
56.8
56.7
56.5
56.4
56.2
56.2
55.9
55.8
55.5
55.4
55.2
55.1
55.0
55.0
55.0
54.9
54.5
54.4
54.4
54.1
54.0
53.9
53.9
53.6
53.5
53.4
53.3
53.2
53.1
53.0

0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Kuopio, 15.-16.1.2016
MP-IMP-parikilpailu, 16 paria
1 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
2 Ilmari Juutilainen - Toivo Tikkanen
3 Osmo Parviainen - Risto Nokka
4 Martti Seppänen - Markku Seppänen

IMP
143
140
133
129

mp
1.70
1.10
0.70
0.50

MP-parikilpailu, 18 paria
1 Markku Seppänen - Martti Seppänen
2 Aapo Nieminen - Petteri Nieminen
3 Olli Perkiö - Ari Laine
4 Heikki Miettinen - Pertti Partanen
5 Seppo Pursiainen - Sakari Tiilikainen

%
63.4
60.5
60.3
57.4
56.4

mp
1.90
1.20
0.70
0.50
0.30

Juniorit SM-joukkue, 23.1.2016
4 joukkuetta
1 Maria Mylläri - Oskari Koivu
Vesa Fagerlund - Antti Aimala
2 Tatu Sammalisto - Erik Hansson
Väinö Törnroos - Aleksi Aalto
3 Ilona Vänni - Eveliina Haapasaari
Sini Siira - Mirva Salo
Seniorit SM-pari, 23.1.2016
30 paria
1 Johan Lindén - Osmo Parviainen
2 Matti Sihvola - Ranan Rimon
3 Olli A. Manni - Pekka Uskali
4 Seppo Laine - Kaj Sundsten
5 Martin Arle - Christer Englund
6 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
7 Kalevi Jalonen - Paavo Isotalo
7 Klaus Harjunen - Kari Noponen
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VP mp
53 1.50
44 0.75
11 0.10

%
62.4
61.6
59.1
58.2
56.5
55.6
54.4
54.4

mp
4.20
2.25
1.50
1.11
0.87
0.63
0.27
0.27

Juniorit SM-pari, 24.1.2016
8 paria
1 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
2 Tatu Sammalisto - Erik Hansson
3 Karri Kauppila - Ilona Vänni
Seniorit SM-joukkue, 24.1.2016
10 joukkuetta
1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
Mikko Nieminen - Ranan Rimon
2 Klaus Harjunen - Kari Noponen
Seppo Castren - Joakim Fabritius
3 Martin Arle - Christer Englund
Johan Lindén - Seppo Niemi

% mp
67.1 1.80
56.3 1.13
55.6 0.10
VP mp
115 3.20
102 1.80
100 0.95

Oulu, 29.-31.1.2016
MP-IMP-parikilpailu, 11 paria
1 Timo Tero - Timo Jalopaasi
2 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
3 Aapo Nieminen - Kari Patana

IMP mp
268 1.40
172 0.80
94 0.50

MP-parikilpailu, 11 paria
1 Seppo Sauvola - Reijo Ohinen
2 Osmo Haljoki - Timo Sairanen
3 Jussi Leviäkangas - Irmeli Fredriksson

% mp
61.3 1.40
60.0 0.80
53.8 0.50

MP-joukkuekilpailu, 5 joukkuetta
1 Timo Sairanen - Osmo Haljoki
Timo Tero - Timo Jalopaasi
2 Ilmari Juutilainen - Tommi Metsämäki
Juha Porma - Markku Paavola

VP mp
50 1.39

BABS, Helsinki, Runeberg Cup, 4.2.2016
MP-joukkuekilpailu, 11 joukkuetta
1 Riku Mattila - Mika Karjalainen
James Heathcote - Maria Mylläri
2 Mauri Saastamoinen - Pekka Viitasalo
Anni Mäkelä - Christer Björkman
3 Markku Pekkinen - Raija Tuomi
Martti Meronen - Juha Saarikoski

48 0.80

VP mp
76 2.20
63 1.20
60 0.63

KUB, 6.2.2016
MP-parikilpailu, 10 paria
1 Agneta Berglund - Martin Arle
2 Anni Mäkelä - Christer Björkman
3 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen

% mp
62.8 1.30
59.8 0.80
59.4 0.40

Helmisimultaani, 8.-11.2.2016
218 paria
1 Timo Ollila - Seppo Roitto
2 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
3 Sanna Kitti - Milko Nuutila
4 Matti Tapaninen - Juha Luostarinen
5 Lasse Utter - Oskari Koivu
6 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
7 Dan Olin - Christer Björkman
8 Börje Salonen - Birger Salonen
9 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
10 Timo Halttunen - Kari Noponen
11 Mikko Rahi - Heikki Hytönen
12 Risto Kuurila - Hannu Salminen
13 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar
14 Ranan Rimon - Jorma Sipilä
15 Pertti Tervonen - Marko Rinkinen
16 Karri Kupari - Kimmo Rahkamo
17 Oula Wichmann - Ensio Lehtinen
18 Paavo Isotalo - Kalevi Jalonen
19 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
20 Carl-Gustav Palander - Per-O Åberg
21 Juhani Laakso - Maria Tulonen
22 Kati Sandström - Mikko Nieminen
23 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen
24 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
25 Arvo Priimägi - Eino Nygren

%
69.2
68.5
68.4
67.9
67.6
66.9
66.7
65.7
64.1
63.6
63.6
63.2
63.2
63.1
62.8
62.5
62.0
61.5
61.4
61.2
60.9
60.8
60.8
60.8
60.7

mp
2.78
2.28
1.89
1.55
1.28
1.22
1.12
1.01
0.96
0.95
0.90
0.85
0.81
0.75
0.71
0.66
0.62
0.58
0.56
0.53
0.51
0.49
0.48
0.46
0.44

26 Osmo Parviainen - Johan Lindén
27 Karri Kytömaa - Teemu Hyvönen
28 Anna Porkka - Jari Torvela
29 Saara Pohjanpelto - Eija Tornio
30 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist
31 Seppo Sauvola - Markku Paavola
32 Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen
33 Harri Mastokangas - M Männikkö
34 Leena Eerikäinen - Toivo Tuominen
35 Jani Uuranmäki - Mikael Bäck
36 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
37 Jarl-E Nylund - Jussi Haapakangas
38 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen
39 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen
40 Kari Varto - Raimo Heikkinen
41 Regina Forssten - Sven Löf
42 Bill Korsman - Reko Märsylä
43 K-E Häggblom - Markku Ruuskanen
44 Tuure Salminen - Jukka Pettersson
45 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä
46 Pertti Partanen - Jorma Saari
47 Eeva Parviainen - Christina Hertzman
48 Sakari Pajakkala - Eino Pohjolainen
49 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa
50 R Koskivaara - Teuvo Koskelainen
51 Lars Carlsson - Peter Wikström
52 Uwe Schulz - Kenneth Koivula
53 Ari Kyllönen - Eero Juntunen
54 Tom Mannil - Per-Erik Söderman
55 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala
56 Annika Hagros - Sakari Uutela
57 Pasi Kuokkanen - Kari Engelbarth
58 Jonny Barman - Anders Johansson
59 Janne Ekholm - Kari Koivula
60 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen
61 Finn Wardi - Martti Meronen
62 Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen
63 Mauri Saastamoinen - Eeva Ilmarila
64 Yrjö Rytty - Juhani Pennanen
65 Antti Kauppila - Tuomas Kauppinen
66 Risto Pirhonen - Tapani Savolainen
67 Esa Halminen - Päivi Salonen
68 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
69 Pekka Karhunen - Heikki Sivonen
70 Seppo Aalto - Petri Lähteenmäki
71 Juha Kankkonen - Tony Venström
72 Carl-J Blomstedt - Bjarne Winberg
73 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen

60.7
59.8
59.5
59.3
59.1
58.9
58.8
58.8
58.7
58.6
58.5
58.2
58.0
57.9
57.9
57.8
57.4
57.3
57.3
57.1
57.1
56.8
56.7
56.7
56.6
56.5
56.4
56.4
56.3
56.3
56.1
56.1
55.9
55.8
55.8
55.7
55.6
55.6
55.5
55.3
55.2
55.2
55.0
54.8
54.8
54.7
54.7
54.6

0.43
0.42
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.31
0.30
0.29
0.28
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
0.19
0.18
0.17
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
0.10

SM-parikilpailu, piirimestaruus, 13.2.2016
Häme, 25 paria
1 Vesa Fagerlund - Antti Aimala
2 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen
3 Ilona Vänni - Karri Kupari
4 Robert Bjurström - Lassi Rajala
5 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä
6 Pasi Suominen - Taru Suppula
7 Timo Halttunen - Kari Noponen

%
62.5
60.2
58.9
58.8
54.7
54.7
53.6

mp
2.40
1.30
0.90
0.60
0.45
0.25
0.15

Itäpiiri, 6 paria
1 Markku Seppänen - Martti Seppänen
2 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo

% mp
57.5 1.00
56.5 0.50

Kaakkois-Suomi, 13 paria
1 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö
2 Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen
3 Olli Rahi - Erkki Becker
4 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl

%
62.5
58.1
57.3
56.9

mp
1.50
1.00
0.60
0.20

Lounais-Suomi, 16 paria
1 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
2 Börje Salonen - Birger Salonen
3 Maria Mylläri - Kati Sandström
4 Ensio Lehtinen - Anil Nijhawan

%
58.7
56.2
55.6
53.8

mp
1.70
1.10
0.70
0.50

Helsinki ja Uusimaa, 24 paria
1 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
2 Mauri Saastamoinen - K Mäkikangas
3 Matti Sihvola - Seppo Castren
4 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
5 Timo Ollila - Kari Engelbarth
6 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
7 Martti Meronen - Juha Saarikoski

%
59.6
58.0
55.3
55.1
55.1
54.1
54.1

mp
2.30
1.30
0.90
0.53
0.53
0.13
0.13

Pohjanmaa, 12 paria
1 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
2 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar
3 Marko Jaakola - Aku Nieminen

% mp
56.0 1.72
55.1 1.03
54.4 0.69

KILPAILUKALENTERI
HUHTIKUU
1.-3. H6, Turku
Kansallinen palvelutalo,
Ruohopääntie 27
Pe MP-mixed
La MP-joukkuekilpailu
Su MP-parikilpailu

Tapiolan Trikki, 15.2.2016
MP-IMP-parikilpailu, 17 paria
1 Johan Lindén - Christina Hertzman
2 Svante Degerth - Seppo Räsänen
3 Markku Pekkinen - Raija Tuomi
4 Heikki Lehtinen - Martti Meronen
5 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen

IMP
66
64
42
18
16

mp
1.80
1.10
0.70
0.50
0.20

Jyväskylä, 19.-21.2.2016
MP-parikilpailu, 30 paria
1 Kari Koivisto - Kati Sandström
2 Timo Halttunen - Lasse Utter
3 Clas Nyberg - Mika Salomaa
4 Tanja Oinonen - Ari Renvall
5 Piia Ruottinen - Hannu Luhtala
6 Maria Mylläri - Vesa Fagerlund
7 Jorma Valta - Christer Björkman
8 Marko Ketola - Pasi Suominen

%
61.0
60.4
60.3
59.8
59.5
58.7
57.8
55.8

mp
2.43
1.30
0.87
0.64
0.50
0.36
0.27
0.07

MP-parikilpailu, Grand Slam I, 31 paria
1 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
2 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
3 Bill Korsman - Reko Märsylä
4 Vesa Fagerlund - Clas Nyberg
5 Oskari Koivu - Lasse Utter
6 Kari Koivisto - Timo Halttunen
7 Juuso Fagerlund - Aleksi Aalto
8 Hermanni Huhtamäki - J Huhtamäki

%
59.1
58.3
55.2
54.7
54.2
53.4
52.4
52.3

mp
3.50
1.88
1.25
0.94
0.75
0.56
0.38
0.19

MP-IMP-parikilpailu, 27 paria
1 Vesa Fagerlund - Clas Nyberg
2 Kari Patana - Tatu Sammalisto
3 Lasse Utter - Jorma Valta
4 Manu Kivirauma - Marko Tallgren
5 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
6 Risto Nokka - Osmo Parviainen
7 Aleksi Aalto - Hermanni Huhtamäki

IMP
932
788
754
318
290
254
229

mp
2.60
1.40
0.90
0.67
0.52
0.32
0.15

Pieksämäki, 26.-28.2.2016
MP-IMP-parikilpailu, 20 paria
1 Lasse Utter - Ilmo Jäppinen
2 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
3 Milko Nuutila - Janne Ekholm
4 Markku Seppänen - Martti Seppänen
5 Heikki Roschier - Mauri Eliala
5 Toivo Tikkanen - Robert Bjurström
5 Petteri Nieminen - Janne Seppälä

IMP
137
135
131
128
126
126
126

mp
2.10
1.20
0.80
0.50
0.13
0.13
0.13

MP-joukkuekilpailu, 10 joukkuetta
1 Pasi Suominen - Tatu Heikkinen
Janne Seppälä - Petteri Nieminen
2 Seppo Sauvola - Hermanni Huhtamäki
Aleksi Aalto - Kari Patana
3 Mika Laitinen - Jarmo Rytkönen
Juha Arponen - Ilmo Jäppinen

MP-parikilpailu, 30 paria
1 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
2 Ari Laine - Olli Perkiö
3 Kauko Vartiainen - Niilo Nykänen
4 Aleksi Aalto - Kari Patana
5 Toivo Tikkanen - Esko Pääkkönen
6 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä
7 Vesa Fagerlund - Oskari Koivu
8 Hermanni Huhtamäki - Seppo Sauvola

%
59.5
58.1
55.2
55.1
54.6
54.5
52.8
51.9

mp
2.80
1.50
1.00
0.74
0.58
0.42
0.26
0.10

Naiset SM-pari
28 paria
1 Taru Suppula - Piia Ruottinen
2 Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä
3 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen
4 Nina Tyni - Sari Itäluoma
5 Sanna Kitti - Agneta Ekholm
6 Sari Pelttari - Meri Korhonen
7 Alma Koivu - Miia Vesala

TOUKOKUU

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

9.-10. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 11.00
11.-14. Huhtisimultaani
MP-parikilpailu kerhoilla
14. AV, Helsinki
AV, Annankatu 26, Hki
To MP-tukiparikilpailu

klo 17.30

6.-7. Salo
Pe MP-IMP-parikilpailu
La MP-joukkuekilpailu
Avoin ja alle 50MP sarja

klo 18.00

klo 19.00
klo 11.00

23.-24. Lahti
Jokimaan ravikeskus (ei varmistettu)
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00

VP mp
90 2.10
87 1.20
80 0.63

%
60.2
59.1
57.3
56.9
56.3
56.3
54.8

mp
3.90
2.10
1.35
1.10
0.83
0.57
0.30

klo 11.00
klo 10.00

9.-12. Toukosimultaani
MP-parikilpailu kerhoilla
13.-14. Rauma
Pe MP-mixed
La MP-parikilpailu

16.-17. SM-parifinaali
Bridge Areena, Hiomotie10, Hki
La alkaen
klo 11.00
22.-24. Rovaniemi
Napapiirin barometri
Hotel Santa Claus
Pe MP-parikilpailu
La-Su MP-parikilpailu

4. Kouvola
Kantri Pub
Ke MP-tukiparikilpailu

klo 18.00
klo 11.00

16. Tapiolan Trikki
Ravintola Xin Long, Itätuulentie 8
Ma MP-mixed
klo 17.00
21. SBL 80-vuotis juhlakilpailu
Helsingin Pörssiklubi, Fabianinkatu 14
La MP-parikilpailu
klo 11.00
22. Kerhotason
kilpailunjohtajakurssi
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
Su
klo 12.00
28. Järviseutu
Kanavan Kevari, Alajärvi
La MP-parikilpailu
La MP-IMP-parikilpailu

klo 10.00
klo 16.30

KESÄKUU
3.-5. Puijon Bridge, Kuopio
Hotelli IsoValkeinen
Pe MP-henkilökohtainen klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00
9.-12. Tampere
Svenska klubben, Otavalankatu 9
To MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-parikilpailu, Rally 2 klo 11.00
Su MP-joukkuekilpailu
klo 10.00
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Jäsenkerhoille tiedoksi
Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen
on Bridge Areenalla tavattavissa 12.4.2016 alkaen tiistaisin klo
13:00-17:00 huhti-toukokuun aja
n.
-SBL-

-SBL-

SBL onnittelee Kati Sandströmiä!
Pääkilpailunjohtaja Kati Sandström on läpäissyt kansainvälisen kilpailunjohtajatentin, joka on äärimmäisen
vaativa! (Vain seitsemän henkilöä läpäisi tentin)

♦
♣
♠♥
-SBL-
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SM-parimestaruus
Fagerlund - Aimalalle!
Lue lisää s. 19.

SBL juhli 80-vuotista
taivaltaan. Katso
kuvakollaasi s. 4.

Bridgeliigan sijoituskarsinnat pelataan elokuussa.
Lue lisää takakannesta.
BL 2/2016
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Päätoimittajan kynästä

S

uurimpia haasteita uusien harrastajien saamisessa lajimme piiriin on kynnys, joka odottaa alkeiskurssin
päättänyttä pelaajaa, kun hänen pitäisi osallistua ensimmäiseen kerhoiltaan kokeneitten konkareiden joukossa. Valitettavasti tämä kynnys on ollut liian korkea ja moni bridgestä kiinnostunut aloittelija jättää homman kesken,
kun ei yksinkertaisesti uskalla tulla mukaan kisaamaan jo
vuosia tai vuosikymmeniä lajia harrastaneiden joukkoon.
Tätä kynnystä alentamaan on Bridge Areenalle luotu aloittelijoiden oma peli-ilta, "Short and Easy". Nimensä mukaan
tässä peli-illassa pelataan vähemmän jakoja, vain 18, eivätkä kokeneet pelaajat saa osallistua muitten kuin aloittelijoiden kanssa. Tällaiselle ryhmälle näyttää todella olevan
kysyntää! Tiistai-iltaisin, kun normaali Savuttoman kerhoilta voi jäädä jopa kahden pöydän minikilpailuksi, samaan aikaan pelattavassa "Short and Easy" -tapahtumassa
on ollut kisaamassa jopa kymmenen pöydän verran uutta
pelaajasukupolvea.

T

ämä lehden ilmestymisen aikoihin Budapestissa on
alkamassa joka toinen vuosi pelattavat EM-joukkuekilpailut. Suomella on edustus kaikissa kolmessa
sarjassa; avoin, naiset ja seniorit. Naiset ja seniorit pelaavat kolmen parin voimin, mutta avoimessa luokassa joukkueemme yrittää parastaan pelaamalla vain kahdella parilla. Urakka ei ole helpoimmasta päästä. Kun kymmenen
päivää pelaa 62 tai 48 jaon päivävauhtia, ei aikaa todellakaan jää Tonavan jokiristeilyyn! Syyskuussa avoimen ja

Kuva
päätoimittajasta

naisten maajoukkueet pääsevät uudelleen edustustehtäviin,
kun Puolan Wroclawissa järjestetään World Bridge Games
-kilpailut. Tämä tapahtuma kulki ennen vuotta 2008 bridgeolympialaisten nimellä ja jäjestetään siis tietenkin joka
neljäs vuosi, aina samaan aikaan kuin kesäolympialaiset.
EM-joukkueiden edesottamuksista voidaan lukea seuraavan, syyskuussa ilmestyvän lehden sivuilta. Toivottavasti materiaalin puute ei ole esteenä positiivisten suoritusten raportointiin!

Bridge Areenalla, 7.6.2016
Kauko Koistinen

SEURAAVA BRIDGELEHTI ILMESTYY SYYSKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 1.8.2016
ILMOITUKSET viimeistään 15.8.2016

♥
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SBL

iittomme 80-vuotisjuhlat vietettiin pelien ja illallisen merkeissä Helsingin Pörssiklubilla lauantaina
21.5. Kilpailuun osallistui 78 paria ympäri Suomen
ja tietysti joitakin naapurimaidemme ystäviä.
Pelipaikalle tultaessa SBL:n puheenjohtaja Jarmo Laakso
ja allekirjoittanut tervehtivät kaikki paikalle tulijat ja vastaanottivat jo tässä vaiheessa useilta delegaatioilta onnitteluja ja lahjoja.
Kilpailun ja itse juhlan puitteet olivat tietysti upeat Pörssiklubin kaikkien tilojen ollessa käytössä.
Liiton juhlakilpailua ja juhlia kunnioitti läsnäolollaan myös
Euroopan Bridgeliiton (EBL) puheenjohtaja Yves Aubry.
Kilpailun tunnelma oli iloinen ja kaikki tuntuivat olevan
juhlatuulella. Kilpailunjohto ratkaisi mahdolliset epäselvyydet Kati Sandströmin ja Anni
Mäkelän toimesta. Kolmessa salissa pelattaessa
tunnelma oli välillä hieman hiostava, kun reilu 160 henkeä pani parastaan pelipöydissä.
Juhlakilpailun ja gaalaillallisen ruoat olivat ensiluokkaisen herkulliset ja tarjoilu pelasi suuresta osallistujamäärästä huolimatta jouhevasti. Ennakkosuunnittelu oli tehty huolella.
Itse kilpailussa pelattiin 40 jakoa, mutta lopputulokset julkistettiin vasta illallisen lopussa, kun palkinnot jaettiin. Kilpailun voitto meni Osmo Parviaiselle ja Hannu Ojaselle,
virolaisten Teno Lutterin ja Jaak Simmin ollessa toisena,
ennen Pirjo ja Erkki Juuri-Ojaa.
Mestaripisteitä sai kilpailun 20-parasta paria ja tällä kertaa niitä oli korotettu juhlan kunniaksi.
Ennen illallista liiton puheenjohtaja Jarmo Laakso kohotti maljan aulassa liiton 80-vuotisen historian kunniaksi ja
iloisen illan toivottamiseksi.
Illallinen alkoi kunniapuheenjohtaja Olli A Mannin ja EBL:n
puheenjohtaja Yves Aubryn puheilla. Puheet oli pyydetty pitämään lyhyinä, mutta silti tilaisuuden juhlavuus tuli kaikille selväksi.
Puheenjohtaja Aubry luovutti EBL:n tervehdyslaatan Jarmo Laaksolle ja minulle, jonka jälkeen palkittiin erityisen paljon työtä liiton eteen tehneitä ihmisiä Pro Bridge
Finalandia-mitalein.
Lähes koko sali liikuttui kun Pro Bridge- mitalit jaettiin
Seija Lahtiselle, Raimo Rauntolle, Juuso Leikolalle ja

Toiminnanjohtajan palsta
Lasse Utterille. Kuten juhlassa todettiin, ei lajiamme tässä
muodossaan olisi ilman tekeviä ihmisiä, joilla on lajimme
etu mielessä. Viides mitalinsaaja, Ilkka Lindén, ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hänen mitalinsa on sovittu jaettavaksi Hangon Bridgeviikolla heinäkuun lopussa.
Ilta eteni erinomaisen ruoan ja hyvän viihteen merkeissä.
Stand Up koomikko Christoffer Strandberg nauratti yleisöä kolmella eri kielellä ja musiikillista nautintoa tarjosi
laulullaan Emilia Nyman pianon säestyksellä.
Illallisen lopuksi liitto vastaanotti lämpimiä tervehdyksiä
naapureiltaan ja kerhoiltaan. Mm. Viron liiton puheenjohtaja Sven Sester piti miellyttävän puheen (Suomeksi!), jossa hän muisteli maidemme bridgeyhteistyön alkuaikoja.
Ruotsin ja Tanskan delegaatiot luovuttivat myös lahjansa ja toivottivat onnea ja kiittivät vieraanvaraisuudesta.
Illallisen jälkeen Get Back- yhtye soitti Beatlesin musiikkia, jota innokkaimmat tanssivat riehakkaasti. Illan edetessä sitkeimmät juhlijat siirtyivät Helsingin yöhön, jossa
jälkipelit ja juhlinta jatkuivat pikkutunneille asti.
Useiden kiitosten tulvaan laitan kuitenkin tärkeimmät kiitokset tähän:
Kiitos kaikille osallistujille.
Te teitte tästä juhlasta ikimuistoisen. Liittomme on yhtä
kuin kerhot ja pelaajat.
		

Hulda Ahonen
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Bridge Movie
Kauko Koistinen

Tämä artikkelisarja on tarkoitettu lähinnä vähemmän pelanneille kerhotason pelaajille. Suurimman
hyödyn saat, kun peität tekstin, ja luet eteenpäin vasta sen jälkeen, kun olet mielestäsi keksinyt oikean vastauksen kuhunkin kysymykseen. Avuksi kannattaa ottaa esim. jokin paperinpala, jolla voit
peittää vastaukset.
Korttisi:
♠ K2 ♥ KQ3 ♦ Q1086 ♣ AKQ5.
Olet etelä, avausvuorolla jakajana,
kaikki vaarassa. Mitä tarjoat?
Yksi risti. Jakautumasi on tasainen,
mutta kätesi on liian vahva yhden sangin avaukseen. Kahden sangin avaukseen kädessä pitäisi olla piste pari lisää.
Kahdesta neljän kortin väristä avataan
normaalikäytännön mukaan alemmalla. Partneri tarjoaa yhden ruudun vastustajien passatessa. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi sangia. Hyppäävä korotus kolmeen ruutuun ei olisi virhe. Lupaisit
n. 17-19 pistettä ja neljän kortin tuen.
Kaksi sangia kuvaa kättä kyllä paremmin. Kerrot hyppäävällä sangitarjouksella 18-20 arvopisteen tasaisen käden.
Partnerisi korottaa kolmeen sangiin, joka myös päättää tarjoussarjan. Länsi
aloittaa herttakuutosella (11-sääntö).
		
		
		
		

♠ AJ109
♥ 74
♦ AJ92
♣ J63
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ K2
♥ KQ3
♦ Q1086
♣ AKQ5

Montako pikatikkiä voit laskea?
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Seitsemän. Kaksi pataa, ruutu ja
neljä ristiä. Jos itä pelaisi ensimmäiseen tikkiin herttaässän, kasvaisi
sinulle heti kaksi tikkiä ja kysymys
olisi enää ylitikkien lukumäärästä. Itä
kuitenkin tunnustaa ensimmäiseen
tikkiin sotamiehellä. Minkä kortin pelaat kädestäsi ensimmäiseen tikkiin?
Kuninkaan. Jos pöydässä olisi
kolme pientä herttaa, olisi pienen
pelaaminen oikein. Näin katkaisisit
puolustajien yhteydet herttavärissä,
jos lännellä olisi ässä viides herttaa.
Nyt kuitenkin voitat siis ensimmäisen tikin. Herttatikki on siis kahdeksas tikkisi. Voit kasvattaa lisää tikkejä
padasta tai ruudusta. Mikä on ruutuvärissä normaali värinkäsittely?
Maski. Pelaat kädestä korkean ruudun ja jos länsi pelaa pienen, pelaat
myös pöydästä pienen. Jos maski
epäonnistuu ja itä voittaa tikin kuninkaalla, olet kuitenkin kasvattanut
kaksi tikkiä lisää tästä väristä. Ruutumaskissa on kuitenkin vaaransa.
Kumpi puolustaja on vaarallinen
vastustaja?
Itä. Jos itä pääsee kiinni ja kääntää
herttaa, voi puolustus ottaa neljä tai
viisi herttatikkiä. Jos taas länsi on
kiinni, ei hän pysty jatkamaan herttaa antamatta tikkiä herttarouvallesi.
Ruudun kasvatuksessa on siis vaaransa. Jos maski epäonnistuu, puolustus
saa ruutukuninkaan lisäksi pietittävät
herttatikit. Entäpä pataväri. Voiko pataväristä kasvattaa lisätikkejä päästämättä vaarallista vastustajaa, itää,

kiinni? Jos, niin millä tavoin?
Aloitetaan pöydästä pienellä padalla ja jos itä tunnustaa pienellä,
pelataan kädestä kakkonen. Jos
rouva on idällä, pöydän yhdeksikkö
voittaa tikin, jonka jälkeen saat tikit
myös ässällä ja kuninkaalla. Jos taas
länsi voittaa rouvalla tikin, on sinulla
myös tämän jälkeen kolme patatikkiä. Mitä siis pelaat toiseen tikkiin?
Ristiä pöydän sotamiehelle. Kolmanteen tikkiin jatkat pöydästä patayhdeksiköllä. Itä pelaa pienen ja
pelaat patakakkosen kädestäsi. Oletetaan, että länsi voittaa tikin rouvalla
ja kääntää pienen ruudun. Mitä pelaat
pöydästä ruutukääntöön?
Ässän. Et voi päästää itää kiinni
ruutukuninkaalla. Minkä kortin pelaat seuraavaksi?
Pataässän. Pudottaen kuninkaan
samaan tikkiin. Tämän jälkeen voit
ottaa tikit patasotamiehellä ja -kympillä. Koko jako:
♠ AJ109
		
♥ 74
		
♦ AJ92
		
♣ J63
♠ 864		
♠ Q753
♥ A10865 N
♥ J92
W
E
♦ 54		
♦ K73
S
♣ 987		
♣ 1042
		
♠ K2
		
♥ KQ3
		
♦ Q1086
		
♣ AKQ5

Tällä kertaa pöydän patayhdeksikkö
saa pitää tikin, kun patarouva on idän
kädessä. Mitä pelaat seuraavaksi?
Pataa käden kuninkaalle. Entä
minkä kortin pelaat kädestä seuraavaan tikkiin?
Ruuturouvan. Sinulla on yhdeksän
tikkiä valmiina: kolme pataa, yksi
hertta, yksi ruutu ja neljä ristiä. Sinulla ei tietenkään ole aikomustakaan
riskeerata kotipeliä maskaamalla
ruutua, mutta pelaat kädestä rouvan
yrittäen houkutella lännen peittämään kuninkaalla, jos hänellä sattuisi
tämä kortti olemaan. Jos lännellä olisi
ruutukuningas ja hän erehtyisi peittämään rouvan, saisit kolme ylitikkiä.
Ja jos patarouva olisi vielä kolmantena idän kädessä, onnistuisit saamaan
kaikki kolmetoista tikkiä!
Jos teit virheen ja otit ensin neljä
korkeata ristikierrosta, et saa enää
sitoumusta kotiin. Ristisotamies on
tärkeä yhteyskortti pöytään.
Siirry seuraavaksi lännen paikalle ja
kortteihin:
♠ AQ4 ♥ AQ8 ♦ 4 ♣ Q108652.
Kaikki vaarassa, etelä avaa yhdellä
hertalla ja on sinun vuorosi. Mitä tarjoat?
Kaksi ristiä. Lupaat n. 12-16 pistettä ja vähintään viiden kortin ristivärin. Ristivärisi laatu saisi olla hieman
parempi välitarjoukseen, mutta onhan
siinä sentään kuusi korttia. Pohjoinen
tarjoaa neljä herttaa, johon kaikki
passaavat. Mikä on aloituskorttisi?
Ruutunelonen. Singeltonlähtö vaikuttaa itsestään selvältä, mutta sitä se
ei todellakaan ole. Yksi asia puhuu
vahvasti singeltonlähtöä vastaan. Jos
vastustajat pelaavat täyspeliä ja sinulla on hyvän avauskäden verran voimaa, niin partneri tuskin pääsee kiinni
antamaan toivomaasi varkaustikkiä.
Parempien vaihtoehtojen puutteessa
valitset kuitenkin ruutulähdön.

		
♠ 982
		
♥ 10965
		
♦ KQ109
		
♣ AK
♠ AQ4		
♥ AQ8		 W N E
♦ 4		 S
♣ Q108652
Olet tyytyväinen, kun pöytään ei ilmesty kumpaakaan ylävärikuningasta. Näyttää siltä, että voisit hyvinkin
saada neljä yläväritikkiä. Pöytä voittaa ensimmäisen tikin ruutuyhdeksiköllä partnerin näyttäessä paritonta
määrää kahdeksikolla ja pelinviejän
tunnustaessa kuutosella. Toiseen tikkiin pöydästä pelataan herttakymppi.
Partneri sakaa patakuutosen, joka on
merkinantosysteemissänne neutraali
kortti. Pelinviejä pelaa pienen hertan
ja voitat rouvalla tikin. Nyt sinulla on
kaksi vaihtoehtoa. Puolustaa passiivisesti ja kääntää ristiä, aikomuksena
jäädä odottamaan kahta patatikkiä,
kun pelinviejä joskus joutuu tätä väriä pelaamaan. Toinen vaihtoehto
on puolustaa aktiivisesti, pelata itse
pataa ja toivoa, että partnerilla olisi
tämän värin kuningas. Ennen kuin
tehdään kumpaakaan, lasketaanpa
hieman partnerin mahdollisia arvopisteitä. Montako arvopistettä näet
kädessäsi ja pöydässä? Entä montako jää pelinviejälle ja partnerille?
26 ja 14. Etelä on avannut tarjoussarjan, mutta kuuden kortin värillä
hän on voinut avata yhdellätoista arvopisteellä. Esimerkiksi kädellä
♠ J10 ♥ KJ7432 ♦ AJ6 ♣ J3 hän
avaa yhdellä hertalla. Patakuningas
siis juuri mahtuisi partnerin käteen.
Entäpä tikit? Näyttää siltä, että sinulla on neljä puolustustikkiä. Entä pelinviejä? Montako tikkiä voit laskea
pelinviejän saavan?
Kymmenen. Hän saa neljä herttaa,
neljä ruutua ja kaksi ristiä. Jos puolustat passiivisesti, pelinviejä poistaa
valtit ja ottaa kymmenen tikkiä sekä

kotipelin. Onko siis ainoa pietimahdollisuus, että partnerilla on patakuningas?
Ei. Patasotamies riittää! Minkä kortin pelaat kolmanteen tikkiin?
Patarouvan. Luot näin yhteyskortin partnerin käteen. Koko jako:
♠ 982
		
♥ 10965
		
♦ KQ109
		
♣ AK
♠ AQ4		
♠ J7653
N
♥ AQ8		 W E ♥ ♦ 4		S ♦ 87532
♣ Q108652
♣ 974
		
♠ K10
		
♥ KJ7432
		
♦ AJ6
		
♣ J3
Pelinviejän on pakko voittaa patarouvajatkosi kuninkaalla. Muutenhan
voisit ottaa heti pietin pataässällä.
Hän jatkaa seuraavaksi herttaa, jonka
voitat heti ässällä, jatkat pienellä padalla ja partneri voittaa sotamiehellä
tikin. Ruutukäännön pääset varastamaan herttakahdeksikolla - yksi pieti.
Jos patasotamies olisi etelän kädessä, tämä puolustuslinja antaisi
pelinviejälle turhan ylitikin. IMPkilpailussa ylitikeillä ei juurikaan
ole merkitystä ja joutuisit yrittämään
pietiä silläkin uhalla, että pelinviejä
saisi yksitoista tikkiä. Parikilpailussa
tilanne on toinen. Sinulla on kolme
varmaa tikkiä ja jos hukkaat näistä
yhden, voit olla varma muutaman
kerran jaetusta nollasta.
Parikilpailussa tilanne muuttuukin
hyvin haastavaksi merkinantotehtäväksi. Kun länsi pelaa patarouvan,
pitää idän nähdä, että hän saa antaa
positiivisen merkinannon vain sotamiehellä. Jos idällä on padassa vain
kymppi, se ei voi olla merkitsevä
kortti ja tällöin hän antaa negatiivisen
merkinannon eikä pelinviejä saa turhaan tikkiä patasotamiehellä.
BL 2/2016
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Paneelitehtävät
3/16

Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty
kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet sekä sinun korttisi ja
tarjoussarjan kulku. Palauta vastauksesi 15.7.2016 mennessä
sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com
1. Jakaja itä, kaikki vaarassa, parik.
♠ Q 2 ♥ A K 4 3 ♦ 10 8 6 ♣ K 9 8 4
Länsi
		
pass

Pohjoinen Itä
1♦
1♠
2♦

4. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A94♥A62♦-♣AKQ9743
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
Etelä
			1♦
DBL		
pass		
RDBL
pass
pass
?
?

2. Jakaja länsi, N-S vaarassa, IMP.
♠ A J 10 6 ♥ Q 8 6 ♦ K Q J 8 ♣ A 7
Länsi
3♥

Pohjoinen Itä
pass
pass

Etelä
?

3. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, IMP.
♠J753♥J853♦A8♣J97
Länsi
Pohjoinen
		
1♠
DBL
2♥
DBL

Itä
1♥
2♣
pass

Etelä
pass 		
pass 		
?

5. Jakaja itä, E-W vaarassa, parik.
♠ K Q J 5 3 ♥ 2 ♦ Q 9 6 3 ♣ J 10 2
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
				pass		
pass
1♣
pass
1♠			
pass
2♣
pass
?
6. Jakaja etelä, N-S vaarassa, parik.
♠ 5 ♥ A 7 4 2 ♦ A 10 8 6 ♣ A K Q 5
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
				1♦			
3♥
pass
pass
?

Lukijakilpailun tulokset

2/2016

1 Juha Hämäläinen
2 Kalevi Paavola
3 Markku Lainevirta
4 Mauri Äyräväinen
5 Jukka Aalto
5 Aimo Salmi
7 Martin Holmberg
8 Mauri Laasonen
8 Pietro Rizzo
10 Björn-Olof Lindholm
11 Risto Maunula
11 Timo Järvi
13 Matti Rosen
14 Pekka Ranta
14 Mauri Maunula
16 Jorma Isaksson
17 Eeva Sammalisto
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57
46
42
41
39
39
36		
33
33
30
28
28
27
25
25
23
21

Vuosikilpailun kärki
1 Juha Hämäläinen
2 Kalevi Paavola
3 Mauri Äyräväinen
4 Aimo Salmi
5 Markku Lainevirta
6 Mauri Maunula
7 Mauri Laasonen
7 Björn-Olof Lindholm
9 Timo Järvi
9 Pekka Ranta
11 Jorma Isaksson
12 Harry von Haartman
13 Martin Holmberg
14 Paula Nurmi
15 Matti Rosen
16 Risto Maunula
17 Jyrki Hakala

90
89
85
82
80
78
70
70
68
68
65
60
59
55
55
49
47

Tarjouspaneeli
2/16

Kauko Koistinen

1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, parik.
♠-♥KQJ3♦J76♣KQJ642
Länsi
		
pass
pass
Tarjous
Pass
6♣
5♣
4♠
4NT

Pohjoinen
1♠
3♣
4♥
Pisteet
10
8
7
0
0

Itä
pass
pass
pass

Etelä
2♣		
3♥		
?

Paneeli
5
3
3
0
0

Lukijat
5
2
6
3
4

Mitä on partnerin 4♥? Jos luonnollinen, 5-4-0-4, niin kysymys on, päätyäkö isoon vai pikkuslammiin ja kumpi väri
valttina, hertta vai risti. Jos semiluonnollinen 5-3-1-4, niin
yhteensopivuus on silti hyvä ja slammi houkuttaa.
VALTA: Pass. Partnerilla on mitä ilmeisimmin 5314-tyyppinen jako ja slammikin voi järjestyä, jos partnerilla on
kolme ässää. Havittelen kuitenkin hyvää parikilpailumerkintää yläväritäyspelillä.
GRANSTRÖM: Pass. Jos 3♥ jälkeisissä sarjoissa on olemassa jokin tapa ehdottaa 4-3 fittiä, niin tämä on se. Partnerilla näyttäisi olevan 5332 (ei singeliruutua cuettanut).
Moysianin ehdottamiseen oletan partnerille ison kuvan
herttaa (ässän, koska meillä muut) ja jos partnerilla olisi
ruutupito tai rouva toisena, saattaisi hän olla ehdottanut
sangia jossakin välissä huonolla jakaumalla ja sekundaarisilla arvoilla. Jos partnerilla ei ole ristiässää, olisi hänellä 9+ pinnaa padassa (3♣ lupasi lisävoimaa), jolloin
hän varmaankin olisi tarjonnut laadukkaan patavärin uudestaan. Eli pika-arviolta partnerilla on luokkaa KQxxx
Axx Jx Axx tai KJTxx Axx Jx Axx.
SAASTAMOINEN: Pass. Ahneus ilomme olkoon. Olkoon partnerilla edes KQxxx, Axx, xx, Axx, niin 4♥ on paras sitoumus. Ja jos partneri sävelsi 4♥ korteilla Axxxx,
A9, xxx, Axx, niin olkoon herttakymppi oikein.
MÄKIKANGAS: Pass. Toivottavasti partnerilla on luokkaa 5314 (vai tarjotaanko niillä 4♦?) tai vaikka KJ542, A75,
42, A109. Neljä herttaa antaa enemmän pisteitä kuin 5♣.
6♣ on erinomainen sitoumus vastaan 65432, A32, 2, A753
joka ei ole edes avauskäsi ja sinne voisi yrittää (joukkiksessa?) hieman epäselvällä 4♠ tarjouksella. Vai lupaisiko
se tässä jonkun kuva toisen tai aidon cuen?
VIITASALO: Pass. Partnerin 3 ristiä on paneelisystee-

min mukaan rajoittamaton tpv. 4 herttaa puolestaan on aito ehdotus loppusitoumukseksi 5-3-1-4-tyyppisellä kädellä,
koska 4 ruutua olisi sama asia vaatimustempolla. Partnerilla voi olla slammiin riittävät kortit mutta 450/480 antanee jaossa selkeästi yli meedelin, koska moni on viidessä
ristissä tai 3 sangissa.
SIGURJONSSON: 6♣. Partner must have 5-4-0-4 for
his biddings and bare minimum, so no place for both soft
aces. I don't have enough communications in 6 hearts to
ruff all my diamonds.
PEKKINEN: 6♣. Tämä menee arvailun puolelle. En kuitenkaan usko partnerin 4 kortin herttaan. Jos hänellä olisi
4 herttaa, niin silloinhan ruutuja ei olisi ollenkaan, koska
hänellä on myös 4 ristiä. Tästä puuttuvat työvälineet. Viisi
ristiä voi olla myös oikein ja miksei pass myös.
FAGERLUND: 6♣. Minusta partneri olisi kertonut ensin
hertan 5-4-0-4 jaolla tai vaihtoehtoisesti olisi minun 3♥
jälkeen tehnyt sillä nyt 4♦. Partnerilla lienee Axx hertta
eikä kovin hyvät padat, koska ei päättänyt tarjota 3♠ kolmen hertan jälkeen. Lisäksi hän olisi singeli ruutukuvalla luultavasti vielä pitänyt 3NT ovet auki tarjoamalla 3♠.
Kaikki tämä viittaa siihen, että partnerilla olisi slammiin
tarvittavat pehmeät ässät ja singeliruutu. Kyselemään ei
enää pääse.
BJÖRKMAN: 5♣. Ollaan 3♥:n myötä cue-sarjassa, 4♥
kieltää sekä pata- että ruutukontrollin, joten 5♣.
NIEMI: 5♣. Arpomista passin ja ristitarjousten välillä.
Partnerilla ei ole ihan taattuna lyhyt ruutu, esim. KJxxx,
Axx, xx, Axx, mutta melkein aina se löytyy. Slammi vaatii
partnerille lyhyen ruudun, neljä ristiä ja hertta- sekä ristiässän. Herttaässää pidän varmana, muita en. 4♥ on paras täyspelimme, jos 6♣ menee kotiin. Samoin, jos partnerilla on Axxxx, Axx, xx, Axx.
PATANA: 5♣. Partnerilla on QJxxx Ax Qx Axxx ja olemme päätymässä juuri sopivaan peliin.
2. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa, IMP.
♠ A 7 4 ♥ J 10 ♦ K 10 7 3 ♣ Q J 10 8
Länsi
1♠
Tarjous
2NT
1NT
2♠

Pohjoinen Itä
DBL
pass
Pisteet
10
7
5

Paneeli
7
4
0

Etelä
?
Lukijat
9
3
2
BL 2/2016
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Oppikirjatarjous olisi kaksi sangia, 11-12 ap, tasainen käsi ja patapito. Jos partnerilla on tyypillinen ilmaisukahdennuskäsi, 1-4-4-4, ei sangipeli ole kuitenkaan se, mihin
meidän pitää päätyä. Jos partnerilla ei ole lisävoimaa, ei
sangipelissä käy hyvin, koska meillä on vain yksinkertainen patapito. Ja vaikka partnerilla olisi ekstraa, on viisi tai
jopa kuusi alaväriä parempi sitoumus kuin kolme sangia.
VIITASALO: 2NT. Teen luonnollisen inviitin kymppieni
voimalla. Jaossa on helposti joko hertta- tai ristileikkaus,
joka onnistunee avaajan läpi. Jos itä olisi avaaja, tarjoukseni olisi antipositionaalinen mutta nyt partnerin patakuvat eivät ole uhattuina, koska Idällä ei tässä jaossa ole
juuri mitään.
BJÖRKMAN: 2NT. Saa passata, jos ilmaisukahdentajalla ei minimiä enempää. Kolme alaväriä nostan pykälän,
kolmeen herttaan tarjoan 3NT.
MÄKIKANGAS: 2NT. Inviitti, patapito saisi olla parempi. 1NT on mielestäni liian mieto ja vaikka meillä on monta
hyvää kymppiä, niin 2♠ (tpv) on liian rivakka, puhumattakaan kolmesta sangista.
VALTA: 2NT. 1NT näyttäisi n. 7-11 ap, mutta hyvät välikortit kallistavat vaa'an agressiivisemman inviitin puoleen.
Kolme alaväriä kuvaa kättä melko huonosti.
SIGURJONSSON: 2NT. No need to hang partner for
light takeout. If partner has a stiff spade and a good minor, we will get to a minor slam.
PATANA: 2NT. Käsi näyttää inviitiltä ja 5k värin puuttuessa 2NT vaikuttaa sopivalta.
FAGERLUND: 2NT. Kaikissa tarjouksissa on huonot
puolensa. Korteilla haluaa tehdä inviitin, mutta alavärissä hyppäämiseen pitäisi olla vähintään viiden kortin väri.
Kahden padan jälkeen ei ole oikein järkevää tapaa jatkaa,
joten teen luonnollisen inviitin sangissa. Patapito saisi olla parempi, mutta kaikkea ei voi saada.
SAASTAMOINEN: 1NT. Tällä kädellä sopisi pelata sitä, että 2♠ lupaa inviittivoiman ja alavärit, mutta ei toista
tarjousta. Koska nyt en voi tätä tarjousta tehdä, ei oikein
mitään järkitarjouksia jää jäljelle.
PEKKINEN: 1NT. Alitarjous kyllä, mutta pataholli voisi
olla parempi vaihtoehtoiseen tarjoukseen 2NT.
NIEMI: 1NT. Lievä alitarjous, sillä pidän kättäni suunnilleen 13 ap:n arvoisena tässä sarjassa. Varovaisuutta
puoltaa vain kertaholli padassa. Tikkimäärämme voi jäädä vähäiseksi, jos partnerilla ei ole tarpeeksi ässiä tai jos
esim. ristileikkaus epäonnistuu. Tässä sarjassa idällekin
mahtuu muutama piste.
GRANSTRÖM: 1NT. Hyvän vaihtoehdon puutteessa nämä ovat tarpeeksi huonot 11 tähän.
Kukaan panelisti ei valitse kahta pataa, vaikkei tämä ole
niin huono valinta, kuin ensisilmäykseltä vaikuttaa. Jos partneri tarjoaa kolme alaväriä, voimme hypätä viiteen. Ja jos
kolme herttaa, voimme katua kahden padan tajoustamme.
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3. Jakaja pohjoinen, N-S vaarassa, IMP.
♠ A J 8 6 4 2 ♥ A 7 6 ♦ Q 10 4 ♣ 3
Länsi
pass
Tarjous
2♥
4♣
3♠

Pohjoinen Itä
1♦
pass
2♦
pass
Pisteet
10
8
5

Paneeli
7
3
1

Etelä
1♠
?
Lukijat
4
2
8

Parterilla on tässä sarjassa useimmiten kuuden kortin
ruutuväri. Viisi ruutukorttia hänellä voi olla vain, jos on
myös neljä korttia herttaa eikä riittävästi voimaa reversointiin eikä sopivia kortteja yhden sangin tarjoukseen.
Meillä on kuuden kortin yläväri, mutta ei mitään sopivaa
tasoa tarjota tätä väriä uudelleen. Selkeä paneelienemmistö säästää tarjoustilaa kahden hertan vaatimustarjouksella.
VIITASALO: 2♥. Halpa vaatimustarjous, jolla etsin
oikeaa pelivaihtoehtoa täyspelitasolla. Jos partneri ei
korota, pääsen hyvään sarjaan, jonka todennäköisin lopputulos on joko 4 pataa tai 5 ruutua. Jos partneri korottaa, hyppään 5 ruutuun ja toivon, että ollaan jollain lailla
järkevässä sitoumuksessa.
NIEMI: 2♥. Haluan täyspeliin. Partnerin 2NT korotan kolmeen, 2♠ neljään. Muihin tarjouksiin mainostan
pataani. Päätavoitteenani on kuitenkin päätyä 3NT:iin,
jossa toivottavasti kuusi ruututikkiä tuovat hyvät kotipelisaumat. Paneelisysteemissä 2♦ pitäisi olla kuuden kortin
väri.
VALTA: 2♥. Suoraviivainen 3 ruudun inviitti missaa liian usein hyvän täyspelin partnerin minimikättä vastaan,
joten haen parasta täyspeliä semiluonnollisella vaatimustarjouksella. 2 pataa nostan neljään, 2NT kolmeen, 3
ristiin tarjoan 3NT ja muuten pelaamme luultavasti viittä
ruutua.
FAGERLUND: 2♥. Olen matkalla täyspeliä kohden:
kortit ovat riittävän hyvän täyspelivaatimuksen tekemiseksi eikä järkevää inviittitarjousta olisi. Neljän padan
järjestyminen ei vaadi partnerilta kuin kahden kortin
patatuen ja ruutupelissä voi olla oikeita kortteja vastaan
slammi.
SIGURJONSSON: 2♥. I play it forcing, and everybody
else I know. Don't know if we belong to a spade game or
slam or diamond game or slam.
SAASTAMOINEN: 2♥. Meillä voi olla jaossa tuplafitti
- tai sitten ei. Itse emme voi yksin päättää, mikä on jaossa
oikea sitoumus. Vaikka partneri tukisi pataa, on meidän
silti näytettävä ruututukemme. Toivottavasti selviydymme,
mikäli sarja jatkuu 2♠ - 3♦. Toisaalta, mikäli partneri ei
tue pataa, on partnerilla oltava lisävoimaa / sopivia kortteja, jotta korteissa olisi jotain muuta kuin 3NT. Jos part-

neri jatkaa kahdella sangilla, tarjoan 3♣, koska nyt 3♦ ei
liene vaatimus, ja passaan partnerin 3NT:iin. Partnerin
3♥:aan tarjoan 4♦. Hankala käsi.
PEKKINEN: 2♥. Pidetään ovia auki. Slammi on mahdollinen ja 4 pataa tulee myös kyseeseen.
BJÖRKMAN: 4♣. Paha paikka. Hyvin vähillä pisteillä
voi olla 6♦ korteissa, esimerkiksi Kx, xx, AKxxxx, xxx tai
K, Kxx, AKJxxx, xxx. Menen fiiliksen mukaan ja tarjoan 4♣
lyhyenä, kiemurtelu 2♥:n kautta ei tunnu hyvältä.
PATANA: 4♣. Laitoin koneen arpomaan 100 sarjaan sopivaa jakoa. Paras täyspeli oli 5♦ (69 kertaa kotiin joista slammi 35 kertaa) ja toiseksi paras 4♠ (63 kertaa joista
slammi 11 kertaa). Vain 17 kertaa mikään täyspeli ei mennyt. 5♦ ja 4♠ olivat parhaat pelit myös silloin, kun partnerilla oli 4k hertta (50 tapausta 100:sta). Vaikuttaisi siis, että
2♥ ei ole kovin hyvä tarjous, jos aikomuksena on passata
4♥ :aan. En keksi hyvää tarjousta, jolla voisi selvitellä sekä
ruudun että padan mahdollisuutta, joten teen splinterin ja
yritän selvittää, olisiko tämä yksi niistä 35 ruutuslammista.
MÄKIKANGAS: 4♣. Ylitarjous. Tämä voi ohittaa viimeisen kotiin menevän täyspelin 3NT ja vaikeuttaa huomattavasti neljään pataan pääsyä, mutta mikään inviitti ei
tyydytä näillä korteilla. 2♥ lupaa vähintään neljä korttia.
GRANSTRÖM: 3♠. Haluaisin tehdä "valitse peli"-tarjouksen 4♠:n ja 5♦:n välillä, mutta tyydytään tähän, koska 5♦ saattaa kaatua tikkien vähyyteen jos partnerin tuki
on vain singeli.
4. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A 8 4 3 ♥ A 9 ♦ Q 7 ♣ A J 10 6 3
Länsi
3♦
Tarjous
Pass
3NT
DBL

Pohjoinen Itä
pass
pass
Pisteet
10
8
6

Paneeli
6
3
2

Etelä
?
Lukijat
4
0
12

Tässä sarjassa voimme olettaa partnerilla olevan noin
kahdeksan arvopistettä. Voiko meillä olla täyspeliä? Kolme sangia lienee paras yritys, mutta tämäkin vain omasta
kädestämme. Paneelin enemmistö tyytyy kuitenkin vaisusti passaamaan.
GRANSTRÖM: Pass. Ymmärrän täysin 3♠:n ja 3NT:n
tarjoajia.
PATANA: Pass. Olen passituulella. Joskus saattaisin innostua kokeilemaan 3NT.
PEKKINEN: Pass. Meidät on syöty. Arvaus se on tämäkin.
BJÖRKMAN: Pass. Osui ja upposi. Vaikkei hyvältä tunnu, muut vaihtoehdot kuitenkin vielä huonompia.
NIEMI: Pass. Kädessä on piirteitä, joiden vuoksi halu-

aisin tarjota, mutta värit ovat liian lyhyitä tarjottaviksi,
kahdennukseen jakauma on väärä ja sangiin ei sisu riitä.
SAASTAMOINEN: Pass. 3NT voi olla oikein, jos VPV
on tunnettu huonoista kolmen tason avauksistaan. Kahdentaa en osaa, kun ylävärejä on noin vähän.
SIGURJONSSON: 3NT. Somebody has to bid it.
VALTA: 3NT. Kahdennukseen jakauma on hieman väärä ja neljä ristiä ohittaa usein oikean sangitäyspelin. Siispä tarjoan 3NT itse, peli on myös usein oikeassa kädessä
jos partnerilla on esim. Kxx ruutua.
VIITASALO: 3NT. Vaihtoehtoinen tarjous olisi kahdennus mutta partnerin herttatarjouksen jälkeen (oli se sitten
3 tai 4) olisin ikävässä arvaustilanteessa. Joskus vastustaja kuorii 7 tikkiä kannelta; joskus saan 10 ensimmäistä,
vaikka vastustajalla olisi ollut ne 7 kansitikkiä.
MÄKIKANGAS: DBL. Tuntuu, että tämä ratkaisu johtaa useammin onnekkaampaan lopputulokseen kuin toinen vaihtoehtoni 3NT.
FAGERLUND: DBL. Vaihtoehdot kahdennus tai passi.
Olen valmistautunut passaamaan partnerin herttatarjouksiin, toivottavasti silloin partnerilla on silloin vähintään
hyvä viiden kortin väri. Passaaminen on varteenotettava
vaihtoehto ja 3NT voisi toimia myös.
5. Jakaja itä, E-W vaarassa, parik.
♠ 10 5 3 ♥ 10 3 2 ♦ A J 10 9 5 ♣ 6 4
Länsi
Pohjoinen Itä
			
1♣
1♠
2♥
2♠
Tarjous
3♦
Pass
DBL
3♥

Pisteet
10
7
6
5

Paneeli
7
2
1
1

Etelä
pass 		
?
Lukijat
3
9
0
8

Mielestäni setin helpoin tehtävä. Emme tarjonneet mitään
edullisissa vyöhykkeissä yhteen ristiin. Mitä kolme ruutua
nyt voisi olla muuta kuin herttatuki ja lähtökortti-inviitti?
FAGERLUND: 3♦. Näillä korteilla on erityisen tärkeää
tarjota ruutua lähtökortti-inviittinä ja mahdollista uhrausta varten. Olemme jo passanneet kerran, joten meidän uuden värin tarjous kertoo aina myös tuen partnerin väriin.
Kolmen ruudun jälkeen partneri osaa tehdä oikean päätöksen uhraamisesta tai omiin ruutuihinsa perustuen ja löytää aina parhaimman ruutulähdön. En näe mitään muuta
vaihtoehtoa kuin 3♦ tässä tehtävässä. Hyppy 4♦ olisi samat kortit, mutta 4 kortin hertalla.
VIITASALO: 3♦. Näissä vyöhykkeissä minulla ei voi olla sellaista kättä, jolla haluaisin tarjota nyt ruutua pelattavaksi mutta en edellisellä kierroksella voinut tarjota mitään. Tarjous kertoo herttatuen ja ruutuarvoja; valitettavasti
BL 2/2016

11

FAGERLUND: 3♣. KQ-dubbelton ristissä vaikuttaa oleellisemmalta kerrottavalta partnerille kuin neljä hakkua herttaa, joiden kertominen saattaa aiheuttaa sen, että partneri
vain valitsee väärin sangipelin tai väärän valtin kun meidän pitäisi pelata ristiä. 2/1 sarjoissa kannattaa kertoa korteistaan niin sanotusti ”ekologisesti” eli tässä tilanteessa
ristituen kertominen jättää tilaa muulle tarjoamiselle eniten. Partneri pystyy kertomaan kahden kortin patatuesta,
jos hän oli vain kiinnostunut pelamaan 6-2 pataa, jolloin
patavalttikin löytyy helposti.
VALTA: 3♣. Näytän hyvän mutta lyhyen tukeni etsittäessä oikeaa täyspeliä.
GRANSTRÖM: 3♣. Partneri kysyy onko minulla jotain
kerrottavaa hänelle. Kaksi kuvaa tukea (hänen huonoon väriinsä) kuulostaa yhdeltä parhaimmista uutisista, mitä on.
SAASTAMOINEN: 3♣. Partneri ei liene rajoittanut kättään. Aika kaukaiselta mahdollinen slammi tuntuu. Useimmiten partneri tarjoaa 3NT tai passaa, kun me tarjoamme seuraavaksi 3NT, mutta jos partnerilla on esim. x,
AK,KQxx,AJ109xx tai -,AQJ,Kxx,AJ10xxxx, osannee hän
noilla korteilla jatkaa kohti slammia.
PATANA: 3♥. Jos ei herttaa kerrottu aiemmin, kai se nyt
on kerrottava, kun partneri tekee vaatimuksen. Jotkut pelaavat niin, että tämä lupaa lisää pataa, koska 2♠ kieltää
4k hertan.
SIGURJONSSON: 3♥. Partner can still have 4 hearts.
Now I have shown a min hand 6-4.
VIITASALO: 3♥. Paneelistandardissa 2NT on täyspelivaatimus (2♣ lupaa joko 12+ tai 10-11 kuuden kortin värillä;
heikolla kädellä partneri olisi tarjonnut 3♣). Tarjoan 3♥,
jolla pääsen kertomaan heikon käden, 6 kortin padan ja 4
kortin hertan. Minusta mielenkiintoisempi paneelitehtävä
olisi ollut kierrosta aikaisemmin: tarjotaanko 2♥ vai 2♠?
BJÖRKMAN: 3♥. Partnerilla noin 12p, jossa tuskin patakuvaa. Jos löytyisi vielä 4-4 hertta, niin pisteet todennäköisesti toimii parhaiten siinä sitoumuksessa. Jos partneri tähän 3NT, niin kokeillaan sitä, vaikka silloin haluaisin
6. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, parik.
että olisin tarjonnut 3♣.
♠QJ9754♥6432♦A♣KQ
NIEMI: 3♠. Itse olisin tarjonnut 2♥ edellisellä kierroksella. Vastaavan ruutuvärin olisin jättänyt tarjoamatta, hertLänsi
Pohjoinen Itä
Etelä
			
pass
1♠			 taa en. Olemme mahdollisesti hukanneet 4-4-herttaosupass
2♣
pass
2♠			 man. En ole vielä luvannut kuudetta pataa (esim. AKQxx,
xxx, Qxx, xx), joten kerron sen nyt. Paneelisysteemissä ei
pass
2NT
pass
?
ole määritelty sitä, onko 2NT vaatimus, mutta koska 1NT
voi olla varsin vahva, pidän kahta sangia vaatimuksena.
Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
MÄKIKANGAS: 3NT. Lupaako tässä 3♥ neljä huonoa
3♣
10
4
1
vai
kolme hyvää herttaa? No oli miten oli, niin toivotta3♥
9
4
3
vasti KQ ristiä tekee täyspelistä edes jotenkuten siedet3♠
6
1
0
tävän. Muistaakseni jokunen aika sitten oli tehtävä jossa
3NT
5
1
4
sarja eteni samaan tyyliin, mutta me oltiin toisella puolel4♠
4
1
0
la pöytää ja partneri tarjosi 3♥ meidän 2NT tarjoukseen
Pass
0
0
12
ja meillä oli Q98x herttaa?
Paneelistandardissa kaksi sangia on täyspelivaatimus, joPEKKINEN: 4♠. Jos en ole herttaa tarjonnut, niin en sitten tehtävänämme on löytää nyt kuvaavin tarjous.
ten vieläkään. Tätä yritetään.
niitä arvoja on todella vähän mutta en halua passata enkä myöskäään tarjota 3 herttaa, koska en halua partnerin
lähtevän herttaa muuta kuin vahvasta sekvenssistä. Pass
olisi varmaan terveempi vaihtoehto mutta vyöhykkeet, kilpailumuoto ja bidder's game.
BJÖRKMAN: 3♦. Uutta väriä ei tässä paikassa tarjota ilman vähintään sekundääristä tukea partnerille, joten kerron
vaikka millä lähteä, jottei pelinviejän kuningas saa tikkiä.
NIEMI: 3♦. En kyennyt tarjoamaan ruutua edellisellä kierroksella, joten käteni ei voi olla kovin ihmeellinen. Ainoa
järkevä selitys on, että minulla on herttatuki ja hyvä ruutuväri. Käteni on minimiluokkaa, mutta mielestäni riittävä.
GRANSTRÖM: 3♦. Kahden vaiheilla passin kanssa, kun
on niin huonot.
SAASTAMOINEN: 3♦. Lähtökortti-inviitti. Parikisassa
minulle ihan no-brainer. Yrittäisin näyttää pelipöydässä
siltä, että minulla muka olisi jotain kortteja, vaikka kaikki kyllä tietäisivät, että Maurilla on taas ihan p..kaa käsi
täynnä. Hideous Hog olisi jo tarjonnut näillä 1♦:n, kun kortit ovat liian huonot 2♦:uun ja Hideous Hogin veljenpoika
olisi tarjonnut 2♦, koska kortit ovat liian huonot 1♦:uun.
Olenkin ihan feegis, kun vasta nyt tarjoan 3♦.
MÄKIKANGAS: 3♦. Joissain tilanteissa, kun fiilikset on
kohdillaan, niin olisin antanut tämän lähtökortti-inviitin jo
yhden tasolla, mutta en koskaan sinun kanssa Kauko, koska silloin joudumme turhan usein kolmeen sangiin seitsemällätoista arvopisteellä.
PATANA: Pass. Jos hertassa olisi kuva, saattaisin tarjota kolme. Nyt tyydyn passiin.
PEKKINEN: Pass. Otetaan rauhallinen linja. Jos vaikka
partneri voisi välttää herttalähdön kahvaan, mikä ei onnistu jos tuen.
VALTA: DBL. Kortit ovat huonot, mutta vyöhykkeiden
turvin ilmaisukahdennan lähinnä indikoimaan ruutuvoimaa lähtökortti-inviitiksi.
SIGURJONSSON: 3♥. Can I bid 2 1/2 hearts?
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Kauko Koistinen

Kaksintaistelu
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 kaksin-

taistelussa esiintyvät lännen ja idän kortit on sijoitettu toisaalle lehteen (ks. sisällysluettelo).
Mestarit Doron Yadlin ja Israel Yadlin, veljekset Israelista, pelaavat luonnollista systeemiä, joka on esitelty tarkemmin lehden numerossa 4/15. Tällä kertaa haastajina on pari
naisten edustusjoukkueestamme. Agneta Berglund ja Maria Nordgren puolustavat Suomen värejä EM-kilpailussa
kesäkuussa Budapestissa ja World Bridge Games -kilpailuissa syyskuussa Wroclawissa. Haastajat pelaavat luonnollista systeemiä neljän kortin väriavauksilla.

Haastajien systeemi

♥

Avaus

Selitys

Jatkotarjoaminen

1♣ /1♦

10-21 ap, 4+ korttia

2♣/2♦ TPV, 4+ tuki, ei 4k yläv.

			
1♥/1♠
10-21 ap, 4+ korttia
			
			
1NT
15-17 ap, tasainen,
		
voi olla 5k yläväri tai 6k alaväri
2♣
TPV tai 22-24 ap tasainen
			
2♦
7-11 p, 5-5 mitkä tahansa värit
2♥/♠
6-10 p, 6 korttia
2NT
20-21 ap, tasainen
3x
Esto
3NT
Gambling, ei sivupitoja
4♣/♦
Namyats
4♥/♠
Esto

		

Konventiot

3♣/3♦ 3-8, 4+ tuki
2♥/2♠ 6-9, 3-4 tuki
2NT 10+, 4+ tuki
3♥/3♠ 0-9, 4+ tuki		
Stayman, 2♦/2♥ siirrot,
2♠ kysyy alavärejä.
2♦ Rele, 2♥/2♠ 5+, 5k väri
2NT 5-5 alavärit
2♥/2♠ , 2NT kysely
2NT kysyy sivuvoimaa
Puppet Stayman, siirrot

4♣ P/C, 4♦ kysyy lyhyyttä
4♣ - 4♦ & 4♦ - 4♥ kysyy A/K

Puolustustarjoaminen

RKCB 0314 (1430 hertta valttina), Kontrollitarjoukset (1./2.),

Michaels Cue, (1x) - 3x kysyy pitoa,

Splinter, XY-NT, Supp DBL/RDBL 3♥ asti, Resp DBL 3♥ asti.

1NT 15-18 ap (sys on)

		

BL 2/2016

13

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

LÄNSI
A9 2
A9 4 3
KQJ432

♠
♥
♦
♣

ITÄ
K7543
K986
K
A9 8

Doron Israel
Maria Agneta
(1♦) 1♠
(1♦) DBL
2♦1
2♠
2♦1
2♠
3♣
4♣
3♣
3♥
4♦2
4♥2
3♠
4♣2
4♠
Pass
4♦2
4♥2
3
			
4NT 5♥4
			
6♠
Pass
1) INV+ korotus. 1) TPV.
2) Kontrolli.
2) Kontrolli.
			
3) RKCB.
			
4) 2A, ei ♠Q.

2. JAKAJAITÄ, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AJ 3
10 7 2
Q3
A7 6 5 3

♠
♥
♦
♣

ITÄ
KQ85
KJ54
K986
8

Doron Israel
Maria Agneta
1♦ 		
1♦
2NT
Pass
2♣
2NT
		
Pass

Kun pohjoinen avaa yhdellä ruudulla, joutuu itä valitsemaan välitarjouksen ja ilmaisukahdennuksen välillä.
Patavärin huonosta laadusta huolimatta Israel päätti tarjota pataa väliin
ja velipoikansa kerrottua hyvän korotuksen kahdella ruudulla, hän kertoi
minimivoiman kahdella padalla. Kädessä on tosin 13 ap, mutta ruutukuninkaan arvo on hyvin kyseenalaista
laatua. Kolme ristiä oli luonnollinen
tarjous samoin kuin korotus neljään.
Neljä ruutua oli kontrollitarjous, kuten myös neljä herttaa. Kun Doron sai
kuulla, että partnerilla on minimivoimainen välitarjous sekä turhia arvoja
hertassa, hylkäsi hän slammihaaveet
ja lopetti sarjan neljään pataan.
Agneta päätti ilmaisukahdentaa idän
korteilla ja Maria tarjosi yleisen täyspelivaatimuksen kaksi ruutua. Kaksi

pataa ja kolme ristiä olivat luonnollisia tarjouksia ja kolme herttaa kertoi
5-4 jakautuman yläväreissä. Kolme
pataa kertoi patatuen ollen tietenkin
vahvempi tarjous kuin suora korotus
täyspeliin. Kolmen kontrollitarjouksen jälkeen Maria kysyi avainkortteja, mikä tosin renonssin kanssa on
arveluttava ratkaisu. Saatuaan vastaukseksi kaksi ilman valttirouvaa Maria päätti sarjan kuuteen pataan.

Mestareiden sarja oli hyvin lyhyt.
Ruutuavaus lupasi vähintään kolme
korttia ja kaksi sangia kertoi tasaisen
11-12 ap käden ilman neljän kortin
ylävärejä. Israelilla ei ollut mitään
syytä jatkaa tästä eteenpäin.
Myös Agneta avasi yhdellä ruudulla
ja Marian kahteen ristiin hän kertoi
tasaisehkon minimikäden kahdella
sangilla. Tähän tietenkään Marialla ei
ollut mitään lisättävää.
Parhaaseen sitoumukseen, kahteen
pataan, ei luonnollisessa systeemis-

sä ole mitään mahdollisuutta päätyä.
Mutta yhteen sangiin jäämisen pitäisi
olla mahdollista. Kädellä AJ3 1072
Q53 A763 vastaajan pitäisi tarjota
yksi sangi yhteen ruutuun. Myös aktuellilla kädellä yksi sangi on varteenotettava vaihtoehto. Partneri passaa
tähän vain 12-14 ap tasaisella kädellä
ja silloinhan yksi sangi on juuri se
sitoumus, mihin parin pitäisi päätyä.
Jos viiden kortin väri olisi edes hieman laadukkaampi, olisi yksi sangi
tietenkin alitarjous.

PISTEET
6♣		 10
6♠(W)		 8
6♠(E)		 7
4♠/5♣		 5
5♠/4NT		 4
7♣		 2

JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

PISTEET JAKO 2
2♠		 10 Mestarit
2♥/1NT		 9 Haastajat
2NT/3♠		 6 TILANNE
3♥		 5 Mestarit
4♥/4♠		 3 Haastajat
3NT		2

5
7
5
7

6
6
11
13

Naisten parimestarit vuosimallia
2015, Maria Nordgren (vasemmalla)
ja Agneta Berglund
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3. JAKAJAETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
KQJ54
A5
6
AK 8 6 2

Doron Israel
1♠
3♣1
4♠
Pass
			
			
1) 7-9 ap, 4+♠.
			
			
			

♠
♥
♦
♣

ITÄ
10 9 8 7
K 10
AQ 7 3
973

Maria Agneta
1♠
2NT1
2
3♠
4♠
4NT3 5♦ 4
6♠
Pass
1) INV+, 4+♠.
2) Lyhyt ♦.
3) RKCB.
4) 1/4.

4. JAKAJALÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AK 8 6 5 3
KJ
2
A8 6 2

Doron
1♠
2♠
4♣1
4NT2
5♥4
6♠

Israel
2♥
3♠
4♥1
5♦3
6♣5
Pass

1) Kontrolli.
2) RKCB.		
3) 1/4 A.			
4) ♠Q?			
5) ♠Q&♣K.		

♠
♥
♦
♣

ITÄ
Q7
AQ 10 6 4 2
Q4
K93

Maria Agneta
1♠
2♥
3♣
3♦1
3♠
4♠
4NT2 5♦3
5♥4
6♣5
6♠
Pass
1) Neljäs väri.
2) RKCB.
3) 1/4 A.
4) ♠Q?
5) ♠Q&♣K.

Tämänkertaisen setin ratkaisevassa jaossa mestareilla oli hieman onneakin matkassa. Kun Doronin pataavaukseen Israel tarjosi kolme ristiä,
hän kertoi 7-9 ap ja vähintään neljän
kortin patatuen. Doronin pessimistinen korotus neljään pataan toimi hyvin tällä kertaa. Jos partnerilla olisi
ruuturouvan sijasta ristirouva tai edes
vain kaksi pientä ristikorttia, olisi
slammi erittäin hyvä sitoumus.
Myös Maria avasi yhdellä padalla ja
Agneta valitsi hieman optimistisemman tarjouksen, kaksi sangia, kertoen vähintään inviittivoiman ja neljän
kortin valttituen. Ratkaisu on hyvin
perusteltu. Hyvät välikortit ja toimivan näköiset arvot tekevät kädestä yli
10 arvopisteen näköisen käden. Marian kolme pataa kertoi lyhyen ruudun,
mikä tietenkin heikensi Agnetan kättä ja hän yritti jarruttaa neljällä padalla. Maria oli kuitenkin päättänyt olla
slammissa kahden sangin jälkeen ja

todettuaan yhden avainkortin puuttuvan hän päätti sarjan pikkuslammiin.
Slammi on lähes toivoton, mutta
tarjotessa vaikea välttää. Lännellä ei
ole välineitä selvittää riittävän alhaisella tasolla onko partnerilla kolmannen asteen ristikontrollia, rouvaa tai
dubbeltonia. Toisaalta on mahdotonta
kuvitella tarjoussarjaa, jossa itä ottaisi kapteenin roolin ja pystyisi selvittämään, että parilla on kaksi mustaa
menevää.

Mestareiden sarjassa kaksi-yli-yksi
on täyspelivaatimus, minkä vuoksi
Doron pystyi tarjoamaan tarjoustilaa
säästävän kaksi pataa, joka ei kuitenkaan vielä luvannut kuutta korttia värissä. Nyt Israel teki mielestäni
oudon valinnan korottaessaan pataa
rouvadubbeltonilla. Ehkä herttavärin keskinkertainen laatu oli esteenä
luonnollisemmalta vaikuttavan kolmen hertan tarjoamiseen. Tilaa säästävä kaksi sangia olisi myös ollut yksi
mahdollisuus. Doronilla oli kontrolli
joka värissä, mutta silti hän päätti
tehdä kontrollitarjouksen ja vasta tämän jälkeen ässäkyselyn. Todettuaan
yhden avainkortin puuttuvan hän kysyi myös valttirouvaa ja positiivisen
vastauksen jälkeen lopetti sarjan patapikkuslammiin.
Maria valitsi kolme ristiä toisella
vuorollaan ja neljännen värin jälkeen
kertoi 6-4 jakautumansa kolmella
padalla. Agneta tyytyi korottamaan
täyspeliin punaisten värien arvojen
näyttäessä hyvin kyseenalaisilta. Maria näki kuitenkin, että KJ-dubbelton
partnerin lupaamassa viiden kortin

värissä on kultaakin kalliimpaa ja otti
kapteenin roolin ässäkyselyn kautta.
Myös nyt todettiin yhden avainkortin puuttuminen, mutta kun Agneta
kertoi valttirouvan (ja ristikuninkaan)
päädyttiin myös haastajien sarjassa
kuuteen pataan.
Kuusi herttaa on hieman parempi
slammi kuin kuusi pataa. Valtin vinojakautuma 4-1 merkitsee patapelissä
varmaa pietiä, mutta ei välttämättä
herttavaltissa. Tällä kertaa kolme
herttaa Agnetalta kolmen ruudun sijasta olisi luultavasti toiminut paremmin. Tarjouksen on oltava vaatimus
ja pari päätynee herttapeliin, mutta ei
kuitenkaan välttämättä slammitasolle. Maria korottaisi neljään herttaan,
mutta onko tämän jälkeen Agnetalla
varaa jatkaa kohti slammia?

PISTEET
4♠		 10
3NT(W) 9
5♠		 8
3NT(E)		 7
5♣		 6
4NT		4
6♠		 1

PISTEET
6♥
10
6♠
8		
5♥
6		
5♠
5		
7♥/7♠ 1		

JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
1
21
14

8
8
29
22
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5. JAKAJAPOHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
KQ2
8764
98
A9 8 3

♠
♥
♦
♣

ITÄ
A10 8
AK Q 9
AK 4
KQ6

Doron Israel
Maria Agneta
2♣1
2♣1
2
3
2
2♦
2NT
2♦
3NT3
4
5
4
3♣
3♦
5NT 6NT
3♠6
4♥
Pass
4NT7 5♦8
5♠9
6♣10
11
6♦
7♥
Pass
1) Vahva. 2) Rele.
1) Vahva.
3) 23+ap tasainen. 2) Rele.
4) Puppet Stayman. 3) 25-26 ap.
5) Yläväri(t) 4k.
tasainen.
6) 4k ♥. 7) RKCB.
4) Isoslammi8) 1/4 A. 9) ♥Q?
inviitti
10) ♥Q&♣K 11) ♦K?

6.JAKAJAITÄ,EWVAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
97
AK Q 10 7 4 3
K7
J3

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AJ 10 6 3 2
J64
A9 8 7

Doron Israel
Maria Agneta
1♠ 		
1♠
2♥
2♠
2♥
2♠
3♥
4♣
4♥
Pass
4♥
Pass

10th Bridge Tournament
Riga Invites to Jurmala
17.-21.8.2016
www.rigainvites.lv
Tule pelaamaan elävää legendaa
Benito Garozzoa vastaan!
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Molemmilla kilpailijoilla sarjan
alku oli samanlainen. Keinotekoinen vahva kahden ristin avaus ja
odottava kahden ruudun rele. Sitten
tiet erkanivat. Israelin kaksi sangia
lupasi tasaisen väh. 23 arvopisteen
käden ja oli tietenkin siis myös täyspelivaatimus. Kolme ristiä oli Puppet
Stayman ja vastaus kolme ruutua
kertoi yhden tai kaksi neljän kortin
yläväriä. Kolme pataa kertoi neljä
korttia herttaa ja neljä herttaa sopi värin valtiksi. Neljä sangia kysyi avainkortteja ja viisi ruutua kertoi yksi tai
neljä. Viisi pataa kysyi valttirouvaa ja
kuusi ristiä lupasi herttarouvan sekä
ristikuninkaan. Kuusi ruutua kysyi
ruutukuningasta ja seitsemän herttaa
oli positiivinen vastaus. Hyvä sarja
ja vain valtin vinojakautuma tuottaa
pelinviejälle päänvaivaa.
Haastajien sarjassa kaksi sangia
avaajalta olisi luvannut 22-24 arvopisteen tasaisen käden, minkä
vuoksi Agneta joutui tarjoamaan kolme sangia, luvaten 25-27 ap. Marian

viisi sangia oli inviitti seitsemään,
mutta aivan minimillä Agneta joutui
tyytymään korotukseen kuuden tasolle.
Tällä kertaa ylävärikysely lännen
korteilla johtaa herttavaltin löytymiseen ja ruutuvarkauden ansiosta valttipelissä onkin yksi tikki enemmän
kuin sangissa. Mutta kahdeksikko
neljännellä ylävärivaltin hakeminen
on hieman kyseenalaista. Vaikka yhteinen 4-4 valtti löytyisikin, saattaa
valtti- ja sangipelissä olla sama määrä
meneviä, jos nämä menevät sijaitsevat valttivärissä.

Kumpikin idän pelaaja päättää avata kymmenen arvopisteen käden yhdellä padalla. Kaksi ässää ja renonssi
tekevätkin kädestä aivan liian vahvan
heikon kahden padan avaukseen.
Mestarit jatkavat jälleen kaksi-yliyksi täyspelivaatimuksella, mihin
kaksi pataa ei lupaa lisäpituutta eikä
myöskään rajaa vielä voimaa. Kolme herttaa lupasi vähintään kuuden
kortin värin, mihin Israel jatkoi luonnollisella neljällä ristillä. Doron näki,
että herttavaltti toimii renonssiakin
vastaan ja päätti sarjan herttatäyspeliin. Omaan korvaani neljä ristiä kuulostaa vahvasti kontrollitarjoukselta
hertta valttina, mutta veljekset olivat
sarjassa samalla aaltopituudella, kun
Doron ei kontrollitarjonnut ruutua.
Haastajien sarjassa kaksi herttaa oli
vain kierrosvaatimus, minkä vuoksi Maria joutui hyppäämään neljään
herttaan toisella vuorollaan. Kädessä
on toki kahden kortin patatuki, mutta tarjoustilaa ei ole selvittää, kumpi
ylävärivaltti toimii paremmin.

Yläväritäyspelit ovat hyvin kireitä
sitoumuksia, minkä vuoksi jääminen
kahden tason sitoumukseen palkitaan täydellä kymmenellä pisteellä.
Vaaravyöhykkeessä täyspelibonus on
kuitenkin arvokas ja jos pari ei onnistu pysähtymään kahden tasolle, niin
silloin pitäisi jatkaa myös täyspelitasolle asti.
Israelilaisveljekset ottavat näin jo
kolmannen peräkkäisen voittonsa
kaksintaistelussa. Kiitämme Agnetaa
ja Mariaa sekä toivotamme heille paljon onnea tulevan kesän kansainvälisiin arvokilpailuihin Budapestiin ja
Wroclawiin!

PISTEET
7♥		 10
6♥		 8
6NT		 7
6♣		 6
5♥/5NT		 5
5♣/7NT		 4
7♣		 3

JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

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

10
7
39
29

8
8
47
37

Shortuneasy 2
Martin Arle

Slam är fascinerande. Betslam är
förnedrande. Hemgång i lillslam ger
samma kick som oäkta canasta, hemgång i storslam kan jämföras med
äkta canasta. Efter dessa visdomsord
går vi raskt över till dagens giv.
		
		
♠ A62
		
♥ KQ4
		
♦ A653
		
♣ 976
W

		
		
		
		

N
S

		
♠ A62
		
♥ KQ4
		
♦ A653
		
♣ 976
♠ 10985		
♠ J73
N
♥ 10732		
♥ 65
W
E
♦ -		 S
♦ J1042
♣ KQ432
♣ J1085
		
♠ KQ4
		
♥ AJ98
		
♦ KQ987
		
♣A

E

♠ KQ4
♥ AJ98
♦ KQ987
♣A

Ni har fått bjuda ostört och hittat
7♦. Det kommer klöverkung i utspel
västerifrån och Öst bekänner med
klöverknekt. Hur bör Syd spela? Det
ser väl barnsligt enkelt ut. Trumfa ut
och gör anspråk på resten. Eller lägg
korten på bordet direkt och säg:”Bra
bjudet partner, 13 stick!” Det senare
alternativet är helt förkastligt och kan
få oanade oangenäma konsekvenser.
Alltså börja med att dra trumf. Inne
på klöver äss spelar man alltså ruterkung........ och går bet. Ingen äkta canasta här.
Börja med att spela ruter till ässet så
ter sig framtiden betydligt ljusare ty
hela sitsen råkar vara denna:

12. drymartini
soåmex

Tämän julkaisun suosituin hahmo
60-70 luvun taitteessa oli kerhopelaaja Aapeli Epäonninen.
Sankarimme oli bridgeuransa huipulla syksyllä 1970 kun hän voitti
kerhonsa kausipistekilpailun. Roikuttuaan pitkään kakkossijalla hän
vuoden viimeisessä koitoksessa

Efter att Västs renons uppdagats
fortsätter man i tredje sticket med
ruter och Öst sätter antagligen i tian
eller knekten. Man tar med damen,
går in på spaderäss och spelar ruter
till mask med sjuan, tar ut ruterkung
och först nu gör man anspråk på resten.
Jaha protesterar ni, vem är det som
säger att det inte är Väst som har
alla trumfarna? Det kan mycket väl
hända, men i så fall går storslammen
alltid bet. Med bara en topphonnör
bakom knekt tia fjärde kan inte ens
Zia maska ut Västs trumfinnehav.
Om ni gick bet på uppgiften behöver
ni inte vara alltför nedstämda. I Nordiska mästerskapen på Aulango 1971
gick en spelare i finska damlandslaget bet i sin storslam då hon stod inför
denna uppgift. Några dagar senare utropades Finland till Nordiska mästare
i damklassen....			

puristi 71% ja kiilasi näin itsensä
muutaman pisteen turvin ykköseksi.
Aapelin riemulla ei ollut mitään rajoja, niinkuin ei myöskään väkijuomien nauttimisella. Valomerkin jälkeen
tyhjennettin vielä kausipistepalkinto
kaupungin torilla. Kun käyttäytyminen ylitti kaikki sallitut rajat virkavalta puuttui asiaan ja niin vaan Aapeliraukka sai istua loppuyön putkassa.
Aamulla poliisimestari antoi käskyn

lännen kortit
1. JAKAJA POHJOINEN, JOKA
AVAA 1♦. EI KUKAAN 		
VAARASSA, IMP
♠A92
♥♦A943
♣KQJ432
2. JAKAJA ITÄ,
N-S VAARASSA, IMP
♠AJ3
♥ 10 7 2
♦Q3
♣A7653
		
3. JAKAJA ETELÄ,
E-W VAARASSA, IMP. 		
♠KQJ54
♥A5
♦6
♣AK862
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP
♠AK8653
♥KJ
♦2
♣A862
		
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
♠KQ2
♥8764
♦98
♣A983
6. JAKAJA ITÄ,
E-W VAARASSA, IMP.
♠97
♥ A K Q 10 7 4 3
♦K7
♣J3

nuoremmalle konstaapelille noutaa
yövieras kuulusteluun. Nimi, osoite ja syntymäaika merkittiin muitta
mutkitta pöytäkirjaan jonka jälkeen
jatkettiin:
- Ammatti?
- Viilari.
- Sallinette että kirjoitan oikeaoppisesti viilaaja?
- Tehkää kuten haluatte herra poliisimestaaja!
BL 2/2016
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Junnupalsta
Maria Mylläri

Maaliskuussa järjestettiin jokavuotinen White House Juniors Internationals
-turnaus, jossa olin nyt jo kolmatta kertaa mukana, mutta tällä kertaa vastuuhenkilönä. Aiempina vuosina oli helppoa, kun Vesa Fagerlund piti huolen
kaikista käytännön asioista, mm. liikkumisesta paikasta toiseen. En kuitenkaan ollut huolissani, koska mukanani
olivat varsin fiksut pojat Oskari Koivu,
Aleksi Aalto ja Hermanni Huhtamäki.
Lauantaina 19.3. pelattiin Hollannin
junioriparimestaruus, johon myös me
saimme osallistua. Tämä kisa pelattiin
Hollantilaisten Bridge Areenalla, joka
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jäi 27. Kisa
si
k
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k
u
it
jo
vin, si
vat ruotsalaispari Simon Ekenberg ja
Simon Hult prosentilla 63,31. Heitä ei
kuitenkaan kruunattu Hollannin juniorimestareiksi, koska kisassa palkittiin
erikseen kolme parasta ulkomaalaisparia ja kolme parasta hollantilaisparia.
Itse WHJI pelattiin Het Witte Huisissa, jonka mukaan kisa on saanut nimensäkin. Kisa ei kulkenut lainkaan
toivotulla tavalla ja karsintavaiheessa
voitimme vain neljä ottelua 17:sta. Pää-
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dyimmekin sitten D-finaaliin Tanskan, Itävallan ja Latvian kanssa. Tässä kohtaa päätimmekin ryhdistäytyä
ja voitimme kaikki kolme ottelua ansaiten mitalit D-finaalin voitosta. Pääsin loppuviikosta myös itse toivottamaan synttärionnitteluja, kun satuin
hankkimaan latvialaisen ystävän hänen syntymäpäivänään.

Hermanni

Selfie lentokentällä.

Pääsiäisenä Karri Kauppila - Väinö
Törnroos ja Tatu Sammalisto - Aapo
Nieminen olivat pelaamassa junnujen PM-kisaa Ruotsissa. Pelipaikka oli
Falkenbergissä Ruotsin länsirannikolla. Tukholmasta matkaa oli n. 500 kilometriä, jonka Väinö ja Karri ajoivat
puoliksi. PM-mestaruudesta oli pelaamassa 21 paria neljässä eri sarjassa (U26, U-21, U-16 ja tytöt). Pelattiin kuitenkin kaikki kaikkia vastaan ja lopussa
palkittiin erikseen kolme parasta kaikista sarjoista, paitsi U-16, josta jaettiin vaan kulta. Mitaleja ei Suomeen
näistä kisoista tällä kertaa tullut.
Toukokuun lopussa Tallinnassa oli
myös Suomen ja Viron junnujen välinen ystävyysottelu, jota lähtivät pelaamaan Oskari ja Aleksi sekä Aapo
ja Hermanni. Suomen pojat voittivat
lukemin 45-31, vaikka vastassa
olikin Rannan Ruutua
ja Aleksis Zalitiksen
kummallista systeemiä.

Hollannin mestarit.

SM-parifinaali
Kauko Koistinen

Yksi vuoden tärkeimmistä kotimaisista arvokilpailuista, SM-parifinaali,
oli tänä vuonna siirretty pelattavaksi
totutun marraskuun sijasta huhtikuun
puoleenväliin. Onnetar oli arponut kaksi vakavasti otettavaa mestaruuden tavoittelijaa kohtaamaan jo heti ensimmäisellä kierroksella.
JAKO 3 ♠ A108432
S/E-W ♥ K97
		
♦ A82
		
♣9
♠ J76		
♠ KQ95
♥ 104		W N E ♥ A
♦ KQJ953
♦ 10
S
♣ Q5		
♣ AKJ10632
		
♠		
♥ QJ86532
		
♦ 764
		
♣ 874
Länsi

Pohjoinen Itä

Etelä

Nyberg

Fagerlund Koistinen Aimala

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

Olisko minun pitänyt passata viiteen
ruutuun? Entä Clasin viiteen ristiin?
Onneksemme Clas ei kuitenkaan passannut viiteen pataan! Olisi jäänyt
saamatta edes ne surkeat viisi pistettä,
jotka nyt meille jäi. Antti aloitti herttarouvalla ässälleni ja toiseen tikkiin
pelasin ruutua kuninkaalle. Vesa voitti ässällä tikin, otti myös pataässän ja
antoi patavarkauden Antille - kaksi
pietiä. Näyttäisi siltä, että peliin tulee aina kaksi pietiä. Vaikka poistan
valtit ja pelaan ruutua, Vesa ottaa heti
ässän ja pelaa herttaa. En koskaan
pääse pöytään hyödyntämään ruutuja
tai ottamaan patamaskia. Onko näin?

Olisiko minulla ollut mahdollisuus
selvitä yhdellä pietillä?
Herttalähdön jälkeen on tietenkin ensin otettava kolme kierrosta
valttia. Kun seuraavaksi jatketaan
patakuninkaalla, on pohjoisen laistettava. Nyt kolme seuraavaa valttikierrosta ja tilanne on seuraava:
♠ A108
		
♥K
		
♦A
		
♣♠ J7		
N
♥ 10		
W
E
♦ KQ		S
♣ -		
		
♠		
♥ J8
		
♦ 764
		
♣-

♠ Q95
♥♦ 10
♣2

		

Pohjoisen on pidettävä kolmen kortin pata ja ruutuässä, minkä vuoksi
hän voi jättää itselleen vain yhden
herttakortin. Pelinviejä jatkaa ruutua ja pohjoinen pääsee vielä ulos
korteistaan herttakuninkaalla, jonka
pelinviejä varastaa viimeisellä valtillaan. Mutta kun lopuksi pelataan
pataa sotamiehelle, joutuu pohjoinen
tyytymään vain kahteen tikkiin.
Uusiutuva kolmivärikiristys on todella harvinaista herkkua.
JAKO 78♠ 1082
E/♥ J104
		
♦ QJ64
		
♣ A102
♠ 76543		
♥ 8762		 N
W
E
♦ 52		S
♣ K7		
		
♠ AJ
		
♥ A953
		
♦ K98
		
♣ QJ63

Mirja Mäntylä avasi idän korteilla yhdellä ristillä, Kari Mäkikangas kahdensi
(1NT olisi luvannut minimivoimaisen
ilmaisukahdennuksen), Elina Laukkanen passasi ja Mauri Saastamoisen tarjoama yksi sangi päätti tarjoussarjan.
Mirja aloitti herttakuninkaalla, pöydän
ässä voitti tikin ja sitä seurasi ruutua
rouvalle ja ässälle. Mirja otti herttarouvan ja jatkoi patakuninkaalla pöydän
ässälle. Ristirouvan Elina peitti kuninkaalla, Mauri voitti tikin ässällä ja otti herttasotamiehen, jolle Mirja sakasi
patayhdeksikön. Pöytä pelattiin kiinni
ruutukuninkaalla, jolloin lopputilanne
oli seuraava:

♠ KQ9
♥ KQ
♦ A1073
♣ 9854

♠ 108
		
♥		
♦ J6
		
♣ 102
♠ 7654		
N
♥ 8		
W
E
♦ -		
S
♣ 7		
		
♠J
		
♥9
		
♦9
		
♣ J63

♠Q
♥♦ 107
♣ 985

Herttayhdeksikölle Mauri sakasi kädestään padan, mutta Mirjalla ei ollut
varaa luopua yhdestäkään kortista.
Hän sakasi ruudun, mutta seuraavan
kahden ruutukierroksen jälkeen hän
oli uudelleen kiristyksessä. Yksitoista
tikkiä ja 32/34 pistettä.
Antti Aimala ja Vesa Fagerlund kurittivat ensimmäisellä kierroksella
puolustavia mestareita 76-26. Kolmannen kierroksen jälkeen nuoret
miehet siirtyivät kärkipaikalle pitäen
myös asemansa kisan loppuun asti.
Kummallekin pelaajalle SM-parimestaruus oli ensimmäinen, mutta
luulenpa, ettei viimeinen!
Lopputulokset sivulla 29.
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

Korttisi:
♠ AQJ864 ♥542 ♦ AQ64 ♣ -.
Olet etelä, jakajana, kaikki vaarassa.
Avaat yhdellä padalla, partneri tarjoaa
kaksi ristiä (luonnollinen kierrosvaatimus) ja vastustajat passaavat. Mitä
tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi ruutua. 6-4 -jakautumalla pitää
valmistautua kolmanteen tarjouskierrokseen. Jos käsi on minimi, tarjotaan
kuuden kortin väri uudelleen ja vasta seuraavaksi neljän kortin väri. Jos
siis tarjoaisit tällä kädellä kaksi pataa
ja partnerin mahdollisesti tarjoamaan
kahteen sangiin kolme ruutua, kertoisit
minimiavauskäden, joka ei halua ottaa vastaan partnerin inviittiä. Vaikka
renonssi partnerin värissä laskee käden
arvoa, on tämä käsi kuitenkin kaukana
minimistä. Kun kaikki arvopistevoima
on keskittynyt pitkiin väreihin, on käsi
paljon pelivoimaisempi kuin moni muu
13 arvopisteen käsi. Kahteen ruutuun
partneri tarjoaa neljännen värin täyspelivaatimuksen kaksi herttaa ja tarjoat
tähän kaksi pataa. Partneri jatkaa kolmella padalla ja on taas sinun vuorosi. Mitä tarjoat?
Neljä ruutua. Kontrollitarjous. Täyspelivaatimustilanteessa partnerin kolme
pataa on vahvempi tarjous kuin suora
korotus neljään. Neljän ristin kontrollitarjous olisi kuitenkin virhe. Kontrollitarjous partnerin tarjoamassa värissä lupaa aidon kontrollin, ässän tai
kuninkaan. Neljään ruutuun partneri
tarjoaa neljä sangia, RKCB. Mikä on
vastauksesi?
Kuusi ristiä. Kerrot näin parillisen
määrän avainkortteja ja ristirenonssin. Viisi sangia olisi kertonut parittoman määrän avainkortteja ja jonkin
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renonssin. Partneri tarjoaa kuusi pataa,
joka päättää tarjoussarjan. Länsi aloittaa herttasotamiehellä.
		
		
		

♠ K9
♥ KQ7
♦ K75
♣ AJ763
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ AQJ864
♥ 542
♦ AQ64
♣-

Itä voittaa pöydän kuninkaan ässällä
ja jatkaa toiseen tikkiin kahdeksikolla
lännen tunnustaessa kolmosella. Voitat tikin rouvalla. Mitkä ovat ensivaikutelmat?
Sinulla on yksi menevä kummassakin punaisessa värissä. Ristiässälle
voit sakata toisen näistä menevistä,
mutta entä toinen? Ruudun 3-3 jakautuma merkitsisi, ettei jaossa ole
ongelmia. Oletetaan siis, että vastustajien ruutu istuu 4-2 tai vinommin.
Jos vastustajien ristiväri olisi tasan
4-4, voitaisiin pöydän viides ristikortti kasvattaa vahvaksi. Onko pöytään
riittävästi yhteyskortteja ristivärin
kasvattamista ja viidennen kasvaneen
ristikortin hakemista varten?
Vain siinä tapauksessa, että lännellä
on valttikymppi. Kolmanteen tikkiin
varastat ristin, pelaat pataa yhdeksikölle, varastat toisen ristin, menet
patakuninkaalla pöytään ja varastat
vielä yhden ristin. Poistat seuraavaksi puolustuksen viimeisen valtin ja
menet ruutukuninkaalla pöytään. Jos
puolustuksen ristiväri oli tasan 4-4,

pääset eroon punaisista menevistäsi.
Onko tämä paras pelilinja?
Ei. Tämä pelilinja edellyttää 4-4
ristijakautumaa, patakymppiä lännen
käteen ja myös 3-2 valttijakautumaa.
Ja kaikki tämä on tietenkin paljon
huonompi mahdollisuus kuin 3-3 ruutujakautuma. Jos yhdellä puolustajista on neljä korttia sekä padassa että
ruudussa, on sitoumus pelattavissa
kotiin varsin yksinkertaisella tavalla.
Miten?
Otat vain yhden valttikierroksen
ja pelaat sen jälkeen kolme ruutukierrosta. Jos joku varastaa toisen
tai kolmannen ruutukierroksen, olet
päätynyt pietipeliin. Jos ruutu oli 3-3,
poistat puolustuksen viimeisen valtin
ja levität. Jos taas toinen puolustaja
ei tunnusta kolmanteen ruutukierrokseen, mutta ei myöskään varasta tätä
tikkiä, voit varastaa viimeisen ruutusi
pöydän yhdeksiköllä. On kuitenkin
epätodennäköistä, että toisella puolustajista olisi sekä lyhyt ruutu että
singeltonvaltti. Parempia ajatuksia?
Jos varastetaankin vain kaksi ristikierrosta ja väri on jakautunut todennäköisyyksien mukaan 5-3, jää vain
toinen puolustaja vartioimaan pöydän
viimeistä ristiä. Tämän jälkeen saattaisi muodostua kiristystilanne, jos
toisella puolustajista olisi viisi korttia ristiä ja neljä korttia ruutua. Kokeillaanpa! Siis kolmanteen tikkiin
ristivarkaus, valtilla pöytään, toinen
ristivarkaus ja valtit pois vastustajilta.
Kolmanteen valttikierrokseen sakaat
pöydästä hertan ja tilanne on muodostunut seuraavaksi:

		
♠		
♥		
♦ K75
		
♣ AJ7
♠ -		
♥ 1096		 N
W
E
♦ 103		 S
♣ K		
		
♠J
		
♥5
		
♦ AQ64
		
♣-

täsi herttaviitosen ja länsi on auttamatta kiristyksessä punaisten värien
kanssa. Koko jako:
♠♥♦ J982
♣ Q9

Kun otat viimeisen valttisi ja sakaat
pöydästä pienen alavärikortin, ei itä
voi hyvin. Sakaa hän kumpaa tahansa
alaväriä, saat kasvatettua puuttuvan
kotipelitikin tästä väristä. Eikä ole
merkitystä kummalla puolustajista
on alaväripituudet. Jos lännellä on
viisi korttia ristiä ja neljä korttia ruutua, alavärikiristys häntä vastaan tuo
puuttuvan kotipelitikin. Voitko olla
ylpeä pelisuorituksestasi?
Et. Lopputilanne olikin seuraava:
		
♠		
♥		
♦ K75
		
♣ AJ7
♠ -		
♥ 10		N
♦ J982		W S E
♣ K		
		
♠J
		
♥5
		
♦ AQ64
		
♣-

♠ 10
♥♦ 103
♣ Q95

Viimeiseen valttikierrokseen länsi
sakaa ristin. Kun menet pöytään ruutukuninkaalla ja otat ristiässän, sakaa
länsi samaa punaista väriä kuin sinä.
Yksi pieti. Missä pelinvienti meni
pieleen?
Kun sakasit pöydästä herttaseiskan.
Katsopa uudelleen ylläolevaa lopputilannetta, kun pöydässä onkin jäljellä
herttaseiska yhden pienen alavärikortin sijasta. Ristiässälle sakaat kädes-

		
♠ K9
		
♥ KQ7
		
♦ K75
		
♣ AJ763
♠ 3		
♠ 10752
♥ J10963 W N E ♥ A8
♦ J982		 S
♦ 103
♣ K108		
♣ Q9542
		
♠ AQJ864
		
♥ 542
		
♦ AQ64
		
♣Siirry seuraavaksi lännen kortteihin ♠ AQ2 ♥ K97654 ♦ - ♣ KQ105.
Kaikki vaarattomassa avaat jakajana
yhdellä hertalla, pohjoinen kahdentaa
ja partnerisi tarjoaa ehkäisevän kolme herttaa. Etelä tarjoaa kolme pataa
ja sinä hyvän jakatumasi turvin neljä herttaa. Pohjoinen kertoo uudella
kahdennuksella lisävoimaa ja etelä
tarjoaa neljä pataa, johon kaikki passaavat. Päätät aloittaa ristikuninkaalla.
		
♠ 1093
		
♥ A3
		
♦ AKQJ9
		
♣ AJ8
♠ AQ2
N
♥ K97654
W
E
♦ -		S
♣ KQ105
		
Pelinviejä voittaa ensimmäisen tikin
ristiässällä, parterilta seiska ja etelältä
kakkonen. Toiseen tikkiin pelinviejä
jatkaa pöydästä patakympillä, johon
partneri tunnustaa kuutosella ja etelä
nelosella. Mikä on puolustussuunnitelmasi?
Jos pelinviejällä on vähintään kaksi
ristikorttia voit nähdä kolme puolustustikkiä, kaksi valttia ja yhden ristin.
Mutta mistä puolustus voisi kehittää
pietittävän tikin? Kun partneri tarjosi estävän hypyn kolme herttaa, voit

olla varma, ettei teille kuulu yhtään
herttatikkiä. Jos saisit partnerisi kiinni jollain kortilla, ruutukuppi voisi
olla pietittävä tikki. Otat siis tikin patarouvalla. Mitä käännät seuraavaan
tikkiin?
Ristikympin. Tämä on jakautuma,
mitä toivot:
		
♠ 1093
		
♥ A3
		
♦ AKQJ9
		
♣ AJ8
♠ AQ2		
♠6
♥ K97654 W N E ♥ QJ108
S
♦ -		
♦ 76543
♣ KQ105
♣ 973
		
♠ KJ8754
		
♥2
		
♦ 1082
		
♣ 642
Ristikymppijatkosi pelinviejä voittaa pöydän sotamiehellä ja jatkaa
seuraavaan tikkiin lisää valttia. Otat
ässällä tikin ja pelaat ristiviitosen.
Partnerisi voittaa yhdeksiköllä tikin
ja jos hän ei osaa kääntää tämän jälkeen ruutua, voit vakavasti harkita
uuden partnerin hankkimista seuraavaan kilpailuun.
Pelinvienti neljässä padassa ei ollut
paras mahdollinen. Missä pelinviejä
teki virheen?
Kuten tavallista, heti ensimmäisessä
tikissä. Jos pelinviejä laistaa ristilähtösi, et saa koskaan partneriasi kiinni
antamaan ruutuvarkautta. Voit myös
onnitella partneriasi siitä, että näytti
ensimmäisessä tikissä pituutta seiskalla. Yleensä merkinantojen tulisi
olla mahdollisimman selkeitä, mutta
tässä jaossa yhdeksikön tuhlaaminen
ensimmäiseen tikkiin olisi ollut kohtalokasta.
Tällä kertaa sinun piti tarjota vielä
neljään pataan viisi herttaa. Kortit istuvat suosiollisesti ja jos arvaat ottaa
oikean mustan värin maskin, menetät
tikit vain hertta- ja ristiässälle.
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From Denver to Reno
Kauko Koistinen
Kalliovuorten kupeella sijaitsevalla
Denverin kaupungilla on osuva lempinimi, "One Mile City". Kaupungin
korkeus merenpinnasta on todellakin
tasan yksi maili, siis 1609 metriä.
Joulukuun alussa pelattavaan vuoden viimeiseen ACBL:n Nationalskilpailuun järjestäjät olisivat voineet
valita Pohjois-Amerikasta jonkin
lämpimämmänkin pelipaikan, mutta
toisaalta peliaikataulu kilpailuissa on
sen verran tiivis, ettei turismiin paljoa
aikaa jää.
Joukkueemme sponsori Hansa Narasimhan oli kutsunut saman joukkueen pelaamaan kanssaan kuin edellisissä kisoissa Chicagossa. Pelasimme
viiden pelaajan voimin, Vesa ja minä
koko ajan Nick Demirevin vuorotellessa Hansan ja hollantilaisen Maarten Schollaardtin kanssa. Ensimmäinen päätapahtuma oli Mitchell Open
BAM -joukkuekilpailu. BAM-kilpailun taktiikka on tyystin erilainen kuin
muissa kilpailumuodoissa, kuten seuraavan jaon tarjoussarja osoittaa.
JAKO 25♠ J2
N/E-W ♥ K732
		
♦ AJ
		
♣ AQJ65
♠ 543		
♠ 109
♥ 86		 N ♥ J1095
W E
♦ K87542
♦ 1093
S
♣ 32		
♣ K984
		
♠ AKQ876
		
♥ AQ4
		
♦ Q6
		
♣ 107
Ottelumme molemmissa pöydissä
pohjoinen avasi 15-17 ap:n sangilla
ja etelän pelaajat hyppäsivät suoraan
kuuteen sangiin! Vaikka parilla on
varmasti vähintään kahdeksan kortin
pituinen ylävärivaltti, antaa sangipeli
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ratkaisevat kymmenen pistettä enemmän, jos kummassakin sitoumuksessa on saatavissa saman verran tikkejä.
Idän pelaajat aloittivat herttasotamiehellä ja aikaisen ristimaskin jälkeen
pelinviejät levittivät kaksitoista tikkiä. Pelinviejät olisivat paremmalla
arvauksella voineet saada sitoumukseensa yhden ylitikin. Millä tavoin?
Jos pelinviejä ottaa lähdön pöytään,
maskaa toiseen tikkiin ruutua, ottaa
alaväriässänsä ja pelaa padat pohjaan,
on lopputilanne seuraava:
		
♠		
♥ K73
		
♦		
♣Q
♠ -		
N
♥ 8		
W
E
♦ K8		
S
♣ 3		
		
♠A
		
♥ Q4
		
♦		
♣ 10

♠♥ 1095
♦♣K

Pataässälle pelinviejä sakaa ristirouvan ja itä on kiristyksessä hertan ja
ristin kanssa.

Kisa sujui kannaltamme kohtuullisen hyvin ja 23. sija 120 joukkueen
kilpailussa oli enemmän kuin tyytydyttävä. Tiistaina alkoi kolmepäiväinen Blue Ribbon -parikilpailu, jossa
lähtöviivalla oli 282 paria. Kahden
ensimmäisen päivän karsintavaiheet
selvitimme kunnialla ja pääsimme
aloittamaan 78 parin finaalin 15. sijalta. Valitettavasti finaalin ensimmäinen istunto ei sujunut kannaltamme toivotuissa merkeissä ja 45%
pudotti meidät kauas kärjestä. Toinen
istunto ja 56% nosti meidät takaisin
hyväksyttävälle 30. sijalle. Seuraava
sangitäyspeli oli mielenkiintoinen.
JAKO 17♠ K652
N/♥ A83
		
♦ Q2
		
♣ KQ75
♠ J73		
♠ Q104
♥ KQ974 W N E ♥ 1062
♦ J543		 S
♦ 108
♣ J		 ♣ A10842
		
♠ A98
		
♥ J5
		
♦ AK976
		
♣ 963

Team Hansa: Maarten, Hansa, Vesa, Kauko ja Nick. Arvasit oikein,
Maarten oli nuorempana myös hyvin lupaava koripallonpelaaja!

Länsi

Pohjoinen Itä

Etelä

Bianchedi Koistinen di Franco Fagerlund

		
1♥
pass
pass

1♣
1♠
2NT
pass

pass
pass
pass
pass

1♦
2♥
3NT

Itä aloitti hertalla, länsi voitti kaksi
ensimmäistä tikkiä rouvalla sekä kuninkaalla ja voitin kolmannen kierroksen ässällä sakaten pöydästä padan. Sitoumus vaikutti toivottomalta.
Välitarjouksen perusteella sijoitin
ristiässän lännen käteen, joten vaikka ruutu olisi tasan, ei minulla olisi
kahdeksaa tikkiä enempää. Vain jos
lännellä olisi 4-5-3-1 jakautuma tai
QJ10 KQxxx xxx Ax, joutuisi hän
kiristykseen ottaessani viisi ruututikkiäni. Pitääkseen patapitonsa hän
joutuisi sakaamaan yhden vahvan
hertan, jonka jälkeen voisin kasvattaa puuttuvan kotipelitikin rististä.
Pelasin siis seuraavaksi kolme korkeata ruutua, mutta harmikseni itä
sakasi kolmanteen ristiä. Itse sakasin
kädestäni pienen padan. Nyt vaikutti
siltä, että joutuisin nöyrtymään kahteen pietiin. Kun länsi pääsisi kiinni
ristiässällä, voisi hän herttatikkiensä
lisäksi ottaa myös kasvaneen ruutunsa. Kun pelasin pöydästä ristiä, länsi
tunnusti kuitenkin sotamiehellä ja itä
voitti tikin ässällä. Tilanne oli:
		
♠ K65
		
♥		
♦		
♣ Q75
♠ J73		
♥ 97		
N
W
E
♦ J		
S
♣ -		
		
♠ A9
		
♥		
♦ 97
		
♣ 96

♠ Q104
♥♦♣ 1084

Itä ei tietenkään voinut kääntää ristiä, mutta hän keksi hyvän käännön,
patarouvan. Pikkupatakäännöllä pystyisin eliminomaan padat päästämät-

tä länttä kiinni. Otin patarouvajatkon
pöytään ässällä ja jatkoin sieltä patayhdeksiköllä, joka sai juosta idän
kympille. Di Franco jatkoi pataa kuninkaalleni, mutta kun jatkoin pienellä ristillä sakaten pöydästä yhdeksikön, sai itä ristikympillä tikin, mutta
joutui lopuksi kääntämään ristiä käteni Q7-haarukkaan. Yksi pieti ja noin
50% merkintä. Onnekseni Bianchedi
ei osannut peittää lopussa pelaamaani
patayhdeksikköä sotamiehellä. Joutuisin voittamaan tikin kuninkaalla
ja jos itä uskaltaisi sakata patakymppinsä tähän tikkiin, tulisi peliin kaksi
pietiä.
Peliviikko päättyi kolmepäiväiseen
North American Swiss Teams -joukkuekilpailuun. Kahtena ensimmäisenä päivänä puolet joukkueista karsiutui pois ja sunnuntain finaaliin pääsi
22 parasta joukkuetta. Pelit sujuivat
taas kohdaltamme erittäin hyvin ja
lopputulos, kahdeksas sija, oli kivikovassa seurassa parempaa kuin etukäteen osasimme odottaa. Kilpailun
voiton vei joukkue Stan Tulin - Kevin
Dwyer (USA), Jacek Kalita - Michal
Nowosadzki (Puola) ja Alon Birman
- Dror Padon (Israel). Seuraava puolustustehtävä oli finaalista voittajia
vastaan:
JAKO 3 ♠ AJ9752
S/E-W ♥ A8
		
♦ 72
		
♣ 643
♠ 106		
N
♥ Q97653		
W
E
♦ K1064
S
♣ 2		
		
Nowosadzki avasi etelän korteilla
yhdellä sangilla (15-17 ap) ja tarjosi
neljän hertan siirtotarjoukseen neljä
pataa. Aloitin ristikakkosella, kolmonen kuningas ja yhdeksikkö. Vesa jatkoi ristiässällä, pelinviejältä kymppi
ja sakasin pienen hertan. Kolmanteen
tikkiin Vesa jatkoi ristiseiskalla ja
varastin pelinviejän sotamiehen patakuutosella. Mitä seuraavaksi?

Pelinviejällä näyttäisi olevan QJ109
ristiä ja partnerilla AK875. Ristiseiska oli siis neutraali kortti, eikä pyydä
takaisin kumpaakaan punaista väriä.
Patajatko on vaarallinen, koska partnerilla saattaisi olla rouva kolmas
valttia. Ruutujatko ei myöskään houkuta, joten valitsin turvallisimman
tuntuisen pienen hertan, johon Vesa
pelasi kympin ja etelä voitti tikin sotamiehellä. Pelinviejä jatkoi seuraavaksi ristirouvalla. Entä nyt?
Pelinviejä on sakaamassa pöydän
ruutumenevää vahvalle ristirouvalle, jolloin ruutukuninkaasi jää ilman
tikkiä. Siis kiireesti varastamaan, kun
kädessä on vielä yksi valtti! Tämä
olisi ollut juuri sitä, mitä pelinviejä
oli toivonut. Nowosadzkin käsi oli:
Q843 KJ2 AQ QJ109. Jos länsi erehtyy varastamaan ristirouvan, ei pelinviejällä ole vaikeuksia pudottaa idän
patakuningassingeltonia. Kun sakasin ristirouvalle hertan, pelinviejä
arveli minulla olevan jäljellä kuningasdubbeltonin valtissa ja maskasi
seuraavaksi pataa. Vesan valttikuningas sai näin pietitikin.
Vastinpöydässä Dror Padon jatkoi
neljänteen tikkiin valttia ja Maarten
arvasi värin väärin ottaen maskin.
Kun myöhemmin kysyin Padonilta,
miksi hän käänsi vaaralliselta vaikuttavan valtin, kertoi hän pelinviejän
miettinen jonkin aikaa neljän hertan
siirtotarjouksen jälkeen. Ainoa asia,
mitä pelinviejä voi miettiä, on slammin hakeminen. Padonin näkökulmasta oli siis aivan selvää, ettei pelinviejällä ole vain kahta patakorttia.
Kun hyvästelimme joukkueemme
Denver Sheratonin aulassa, Hansa lupasi pitää yhteyttä samoissa merkeissä. Yhteydenotto tulikin, mutta toiselta taholta ja paljon nopeammin kuin
kuvittelimme. Kotimatkalla välilaskun aikana Frankfurtissa lueskelin
sähköpostejani enkä oikein voinut uskoa todeksi erästä saapunutta meiliä.
Uusi sponsorimme, Justine Cushing,
tarjosi sopimusta kaikista kolmesta
vuoden 2016 Nationals-kilpailusta.
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Sopimus oli taloudellisesti selvästi
parempi kuin Hansan kanssa ja mikä
parasta, pääsisimme pelaamaan samaan joukkueeseen Benito Garozzon
kanssa! Ei muuta kuin varaamaan
lennot ja hotellit maaliskuussa Renoon, Nevadaan!
Uuden sopimuksen myötä peliurakkamme venyi kymmenen päivän
mittaiseksi. Sponsorimme toivomuksesta emme yrittäneetkään päästä
mukaan päätapahtumaan, Vanderbiltjoukkuekilpailuun. Tarkoituksena oli
pelata viisi KnockOut-joukkuekilpailua, joista jokainen oli pituudeltaan
kaksi päivää. Seuraavan jaon toisesta
joukkuekilpailusta muistan pitkään,
vaikka haluaisinkin unohtaa.

oikein herttavärin, voisin saada sitoumuksen kotiin. Meninkin toiseen
tikkiin ruudulla pöytään ja pelasin
pienen hertan, jonka Andrea Manno voitti ässällä lännen tunnustaessa
kympillä. Seuraavaan tikkiin itä jatkoi pataa di Francon yhdeksikölle ja
voitin pöydän kuninkaalla tikin. Nyt
siis kahdeksan tikkiä oli valmiina ja
yhdeksännen voisin saada ristirouvalla. Mutta kun itä oli näyttänyt herttaässän, oli turha kuvitella, että hänellä
olisi myös ristikuningas. Mutta jos
voisin kiinni-istuttaa lännen padalla, joutuisi hän kääntämään lopuksi
ristiä kuninkaansa alta. Minulla ei
kuitenkaan ole varaa ottaa kaikkia
ruututikkejäni, ennen kuin lyön hänet
kiinni padalla. Jos otan kaikki ruutuJAKO 11 ♠ K643
ni päätyen pöytään ja pelaan pataa,
S/♥7
joudun arvauspaikkaan sakauksessa		
♦ AQ85
ni, kun länsi ottaa viimeisen patansa.
		
♣ A864
Tilanne oli:
♠ AJ1092
♠ 87
		
♠ 64
♥ 10		N
♥ AQ9532
		
♥W
E ♦ J2
♦ 973		
		
♦ Q85
S
♣ KJ92		
♣ 1053
		
♣ A864
		
♠ Q5
♠ A102		
♠		
♥ KJ864
♥ -		
♥ Q9532
N
W
E
		
♦ K1064
♦ 97		
♦J
S
		
♣ Q7
♣ KJ92		
♣ 1053
		
♠Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä 		
♥ KJ86
di Franco Fagerlund Manno Koistinen
		
♦ K106
				1♥
		
♣ Q7
1♠
DBL
pass
2♦
pass
2♠
pass
2NT
Tällä kertaa helpoin tapa olisi ollut
pass
3NT
pass
pass ottaa herttakuningas, poistaa lännen
pass		
ruutukortit ja lyödä hänet lopuksi
kiinni padalla. Mutta lännellä voiYksi huonoimpia avauskäsiäni pit- si kuitenkin olla Q109 tai 109-dubkään aikaan! Kaksi pataa oli Vesalta belton herttaa, jolloin joutuisin aina
todella hyvä valinta. Jos hän tarjoaisi jonkin arvauspaikan eteen. Otinkin
kolme sangia, olisi sitoumus vääräs- vain kaksi ruutukierrosta, kuninkaan
sä kädessä. Massimiliano di Franco ja rouvan, istuttaen tämän jälkeen
aloitti patasotamiehellä ja voitin en- lännen kiinni padalla. Nyt kun länsimmäisen tikin patarouvalla. Vaikka si ottaisi kaikki patatikkinsä, voisin
sain ylimääräisen tikin lähdöstä, oli sakata ruutukympin ja kaksi herttaa
kotipeli vielä hyvin kaukana. Kaksi kädestäni. Tämän jälkeen saisin loput
pataa, neljä ruutua ja ristiässä tekivät tikit riippumatta siitä, kääntääkö länsi
vasta seitsemän tikkiä. Jos ristiku- herttaa tai ristiä patatikkiensä jälkeen.
ningas olisi idän kädessä ja arvaisin Loistava suunnitelma! Siis pataa pöy-
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dästä sakaten ruutua ja odottaen kahta vahvaa pataa, joille voisin sakata
kaksi herttaa. Di Franco sai patatikin
kympillä, mutta otti seuraavaksi pitkän aikalisän. Hymyilin mielessäni,
turhaan mietit, parin tikin jälkeen on
kotipelilevityksen aika. Aikalisän loputtua Di Franco kuitenkin pelasi patakakkosen ja pöytä voittikin yllätystikin patanelosella! Kolmas patatikki
oli laiha lohtu siihen, etten saanut
tikkejä herttakuninkaalla tai ristirouvalla. Minun piti tietenkin sakata ensin yksi hertta ja vasta tämän jälkeen
ruutua.
Muutamaa jakoa myöhemmin, pää
vieläkin pyörryksissä edellisestä:
JAKO 18♠ A3
E/N-S ♥ A5
		
♦ J85
		
♣ AKJ854
♠ J96		
♠ 104
♥ K9843		
♥ 76
N
W
E
♦ Q103		 S
♦ AK9642
♣ Q9		
♣ 1076
		
♠ KQ8752
		
♥ QJ102
		
♦7
		
♣ 32
Länsi

Pohjoinen Itä

Etelä

di Franco Fagerlund Manno Koistinen

			
4♦
4NT
pass
5♥
pass
pass

3♦
3♠
pass
5♦
pass
6♠
pass		

Aggressiivisen kolmen patani jälkeen Vesa kysyi avainkortit ja valttirouvan, minkä jälkeen päädyin
pelaamaan kuutta pataa pikkuruutulähdöllä. Tällä kertaa Andrea Manno
otti pitkän miettimistauon ennen jatkoaan toiseen tikkiin. Toivoin kovasti
hänen jatkavan ruutua, jolloin voisin
varastaa, poistaa valtit, kasvattaa
ristivärin varastamalla ja hakea kasvaneet ristitikkini herttaässällä. Jos
mustat värit istuisivat vastustajilla tasan 3-2, olisi kotipeli helppo tehtävä.
Harmikseni Manno kuitenkin käänsi

toiseen tikkiin herttaseiskan (luvaten
heikkoutta värissä kertomatta mitään
pituudesta), rouva, kuningas ja ässä.
Herttakäännön jälkeen sain tässä värissä kaksi ylimääräistä tikkiä, mutta
tärkeä yhteyskortti pöytään oli kadonnut. Oli kaksi tapaa päästä eroon
käteni herttamenevästä. Joko varastaa tämä pöydän pienellä valtilla tai
yrittää sakata se pöydän ristille. Päätin yrittää ensiksi mainittua, pelasin
lisää herttaa ja varastin herttakakkosen pöytään, mutta itä varasti yli yksi pieti. Kun vastinpöydässä oltiin
päädytty periaatteessa huonompaan
slammiin, kuuteen ristiin, menetimme jaossa 16 IMP. Oliko pelilinjani
vain epäonnekas?
Mietitäänpä. Jotta sitoumuksessa
olisi mitään toivoa, pitää idällä olla
kaksi tai kolme patakorttia. Jotta herttavarkaus voisi onnistua, pitää hänellä olla myös kolme herttakorttia.
Avaus ja lähtökortti kertovat hänelle
kuusi ruutukorttia. Näin ollen hänellä
voi olla korkeintaan kaksi ristikorttia. Kun herttaässän jälkeen pelaan
valttini pohjaan, joutuu länsi näyttökiristyksen uhriksi. Jos hänen jakautumansa on esim. 3-4-3-3. Hän joutuu
pitämään neljännen herttakorttinsa,
jolloin ristiarvausta ei tarvita. Niin,
mutta entä jos idällä onkin 2-4-6-1?
Tällöin kiristys ei toimikaan, kun länsi voi pitää kiinni kolmesta ristikortistaan. Miksi kuitenkin on luultavaa,
ettei idällä ole tätä jakautumaa?
Voit luottaa idän puolustustaitoihin. Jos hänellä olisi singetonristi,
ei hänellä olisi mitään syytä kääntää
herttaa toiseen tikkiin. Herttajatko
johtaisi helppoon kotipeliin, jos pelinviejällä olisi esimerkiksi kortit
KQxxxx KJ109 x xx.
Ottelumme päätyttyä mietin valmiiksi selityksiä näiden kahden jaon
päätymisestä pietiin. Tulisikohan
enää kutsuja seuraaviin kisoihin?
Selityksiä ei kukaan kaivannut. Kun
menimme vastinpöytään vertaamaan
tuloksia, Benito ja Melih kiistelivät
kasvot punaisena jostain turhasta yli-

rokseen, minkä vuoksi lännellä luultavasti oli patasingelton. Varastin
seuraavaksi ristin käteeni, menin
ruutukuninkaalla pöytään ja pelasin
pienen padan ja annoin lännen voittaa
tikin kuninkaallaan. Alavärikäännön
jälkeen pääsin eroon pöydän patameJAKO 11 ♠ 753
nevästä - kymmenen tikkiä.
S/♥ KQJ92
Jako on myös vaikea puolustusteh		
♦ KQ
tävä. Lännen pitäisi pelata patakunin		
♣ 1075
gas viimeistään siinä vaiheessa, kun
♠ K		
♠ QJ108
sai ristirouvalla tikin. Pitäisikö tämä
♥ 84		N
♥ 103
W
E
myös osata? Vaikea sanoa, mutta ai♦ AJ943		
♦ 10862
S
nakin tällä korttien jakautumalla pa♣ QJ982		
♣ K64
takääntö olisi oikein.
		
♠ A9642
Vielä hauskemmaksi tilanne muut		
♥ A765
tuu, jos vaihdetaan hieman puolus		
♦ 75
tajien patakombinaatiota. Oletetaan,
		
♣ A3
että idällä on KJ108 ja lännellä rouvaLänsi
Pohjoinen Itä
Etelä singelton. Kun alavärien eliminoinnin jälkeen pelinviejä pelaa pienen
Fagerlund
Koistinen
padan pöydästä, pitää idän osata pe				1♠
lata patakuningas! "Crocodile Coup"
2NT
3♣
3♦
4♥
pass
pass
pass			 estää pelinviejän pahat aikomukset ja
puolustus saa heille kuuluvat kaksi
Lännen kaksi sangia kertoi alavärit patatikkiä.
Vastustajiemme taso pelaamasja Vesan kolme ristiä lupasi viisi korttia herttaa ja vähintään inviittivoi- samme viidessä joukkuekilpailussa
man. Länsi aloitti ruutuässällä ja jat- nousi sitä paremmaksi mitä pitemkoi toiseen tikkiin ristirouvalla. Miltä mälle viikko eteni. Päätapahtumaan,
Vanderbilt joukkuekilpailuun, otti
sitoumus vaikuttaa?
Näyttää vahvasti yhdeltä pietiltä. osaa 64 joukkuetta ja tästä kilpailusta
Menossa on kaksi pataa, yksi ruutu ja puolet karsiutui jokaisena päivänä otyksi risti. Jonkinlainen kiinni-istutus tamaan osaa KnockOut-joukkuekilvoisi ehkä pelastaa päivän. Laistoin pailuihin. Alkuviikosta onnistuimme
ristirouvan, otin ristijatkon ässällä voittamaan kaksi joukkuekilpailua,
sekä pelasin herttakuninkaan ja -rou- mutta silti paras tuloksemme oli viivan. Jos länsi ei olisi tunnustanut toi- meisen viikonlopun Jacoby Swiss
seen herttakierrokseen, olisi hänen Teams -kilpailun 26. sija, kun lähtöjakautumansa luultavasti 2-1-5-5. viivalla oli 133 joukkuetta.
ACBL Nationals-kilpailuissa osalTällöin ainoana toiveena olisi, että
hänellä olisi padassa KQ-dubbelton, listumismaksut ovat melko korkeat,
tai että hän unohtaisi ablokeerata 30-40$/päivä, mutta palkintorahoja
kuninkaansa kuningasdubbeltonista. ei dollariakaan. Useimmilla joukkuOlisin jatkanut pataa ässälle, ruutua eilla on sponsori, jolla on varaa hoikuninkaalle, varastanut ristin ja pe- taa pelaajien kustannukset ja joka
lannut pienen padan. Jos länsi olisi janoaa kuumeisesti mestaripisteitä
jäänyt kiinni, joutuisi hän jatkamaan sijoittamiensa taalojen eteen. Myös
alaväriä, jolle sakaisin pöydästä pa- Justine oli hyvin tyytyväinen viikon
MP-saldoonsa. See you next time in
dan ja varastaisin ässällä käteeni.
Nyt kuitenkin molemmat puolus- Washington DC!
tajat tunnustivat toiseen valttikier-

tikistä jossain osamerkintäjaossa eikä
tapahtumat pöydässämme tuntunut
kiinnostavan tuon taivaallista!
Tapahtui viikon aikan joitakin positiivisia suorituksia.
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En fröjdefull vårresa till Puerto de la Cruz
Martin Arle

I snart 30 års tid har finska medelmåttor rest till bridgeveckan på Teneriffa. I år var truppen starkare än
vanligt, hela sex landslagsspelare
övade sig inför EM i Budapest. Huvudtävlingen där 50 par deltog vanns
överlägset av Vesa Leskelä - Clas
Nyberg (för andra året i rad ) med
Agneta Berglund - Maria Nordgren
på 7:de plats. De två övriga blåvita
ässen klarade sig sämre och rymdes
inte med i topp-10. I topp-2 kom däremot Top of Nothing (nomen non
est omen) med f.d. landslagsspelarna
Birgit Bärlund - Lars Carlsson, Tuula
Keso - Eeva Parviainen, som in i det
sista kämpade om segern i 16-lags
fyrmannatävlingen, men till slut fick
se sig slagna av lag Nilsland med en
(1) futtig poäng.
Johan Lindén presterade veckans
snyggaste spelföring:
		
♠ A654
		
♥ AJ73
		
♦ AJ5
		
♣ Q8
♠ KJ1093
♠ 72
♥ Q964		 N
♥ 85
W
E
♦ K4		
♦ Q98732
S
♣ 63		
♣ J102
		
♠ Q8
		
♥ K102
		
♦ 106
		
♣ AK9754
Brickan förekom i lagtävlingen, som
än en gång var ett exempel på hur en
tävling inte får arrangeras. Bl.a. skulle det spelas åtta ronder, men de långa
pauserna mellan ronderna medförde
att man, för att undvika nattbridge,
fick nöja sig med totalt sju ronder.
Alltnog, Johan spelade som Syd 6
klöver och fick trumf ut av Väst, som
varit inne i budgivningen med 1 spader. Klöverdam, -kung och –äss följdes upp av hjärterkung och hjärtertvå
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till knekten.
Om Väst haft hjärterdam andra skulle spelföraren ha haft 12 stick som i en
liten ask. Efter hjärterknekten skulle
mången nu ha lagt ner hjärteräss och
straffen hade varit ett faktum.
Johan hade andra idéer och drog
ruter från bordet till handens tia och
Västs kung. Det är egalt vad Väst gör
nu, i praktiken fortsatte hon med hjärterdam till bordets äss. Ruteräss och
ruterstöld gav följande slutläge:
		
♠ A65
		
♥7
		
♦		
♣♠ KJ10		
N
♥ 9		 W E
♦ -		 S
♣ -		
		
♠ Q8
		
♥		
♦		
♣ 97

♠7
♥♦ Q98
♣-

På den nästsista trumfen kunde Väst
undvara en spader, men när den sista
trumfen spelades blev hon tvungen
att slänga sin hjärter eller blanka spaderkung. Hon valde det senare alternativet varefter bordets hjärtersjua
fick gå och äss och dam i spader tog
de två sista sticken.
-------- ♠ -------		
♠ K54
		
♥ AK74
		
♦7
		
♣ KJ1084
♠ 2		
♠ J1097
♥ Q963		 W N E ♥ J1052
♦ 965		 S
♦ KQJ84
♣ 96532		
♣		
♠ AQ863
		
♥8
		
♦ A1032
		
♣ AQ7

Också den här brickan är från lagtävlingen och Syd fick 11-12 stick i
spaderkontrakt på tricknivåerna 4-7.
Man kan snabbt konstatera att 7 spader aldrig kan gå hem samt att 6 spader är patiens utom med ruter ut. Låt
oss lyssna på olika kommentarer.
Spelförare A: Ingen chans. Jag fick
ruter ut. När jag märkte att trumfen
satt 4-1 hade saken förvarit (!). Om
jag går på klövern stjäl Öst tredje ronden och tar bort min ingång till bordet
genom att vända med hjärter.
Besserwisser B (Martin Arle): Ett
typiskt exempel på safety play. Efter
ruteräss spelar man låg spader från
bägge händerna. Efter det kan ingen
makt i världen rubba hemgången.
C. Jaakko ”Napoleon” Elokorpi:
Inga problem, om jag hade varit i 6
spader skulle jag i andra sticket ha
spelat spader till kungen och duckat
följande spader. Lätt som en plätt. Nu
var jag i 4 spader och i ilskan över
den missade slammen slarvade jag
och fick bara 11 stick.
D. Johan ”den lycklige” Lindén och
Maria ”Mascha” Nordgren: Varför
avstå från ett överstick om trumfen
skulle sitta 3-2? När man efter två
ronder trumf ser 4-1 sitsen börjar man
pumpa klöver. Öst stjäl tredje ronden klöver och vänder med hjärter. So
what? Man fortsätter att pumpa klöver. Då Öst stjäl med sin sista trumf
så stjäl man över. Nu kan man kuppa en ruter med bordets sista trumf,
parkera en ruter på den höga hjärtern
och den sista rutern försvinner på den
femte klövern. Om Öst vägrar att stjäla den fjärde klövern ställs han inför
samma dilemma på den sista klövern.
Onekligen vanns analystävlingen av
D.
Nästa bridgevecka i Puerto de la
Cruz äger rum 26 mars-1 april 2017.

Pöytä pystyyn
Victor Mollo / Juha Luostarinen
Oscar ”Pöllö”, klubin Senior Kibizer, oli suosittelijani, kun liityin Griffiniin. Oscar sai lempinimensä yhtä
paljon sydämenmuotoisten kasvojensa ja pyöreiden silmiensä ansiosta
kuin hänen viisaan olemuksensa ja
öisien tapojensa vuoksi. Toisin kuin
muut kibizerit, hän saattoi tehdä älykkäitä huomautuksia nähtyään jopa
kaikki neljä kättä, ja hänellä oli harvinainen kyky ylläpitää hiljaisuutta
useiden minuuttien ajan, jopa hereillä
ollessaan.
”Sen pitäisi olla hyvä peli teille”,
sanoi Oscar, ohjaten minut korttihuoneeseen ja osoittaen suureen punakankelmeään mieheen, jolla oli
ylenpalttinen tyyli ja kirkkaan punainen satiinisolmio. Sain tietää, että
hän oli Themistocles Papadopoulos,
kreikkalainen laivanomistaja, kaikille
Griffineille tuttu ”Papa”.
Hänellä oli suuret kädet ja kantava
ääni. Pöydässä oli kolme muuta ihmistä.
”Kuusi ruutua”, itä tarjosi, kun
istuuduin etelänä pelaavan Papan
taakse. Normaalisti, pelivuoroa odotellessani, minä paheksun slammisitoumuksia. Minusta pelaajien pitäisi
saada robberi ohi mahdollisimman
pian, sen sijaan että ottaisivat tarpeettomia riskejä. Tällä kertaa kuitenkin
uteliaisuus voitti luontaisen paheksuntani ja päätin seurata peliä tarkasti
kun näin Papan kädessä:

Kreikkalainen melkein hyrisi, kun
hän esitti tämän sarjan:
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
				1♠
2♣
pass
2♦
2♠
3♠
pass
3NT
pass
5♦
pass
6♦
DBL
RDBL
pass
pass
pass
Minun pitänee lisätä, että pohjois
- etelällä oli jo täyspeli. (Mikäli aito
robberi ei ole sinulle tuttua, suosittelen tutustumaan asiaan, sillä Griffinit
pelaavat sitä paljon. JL)
Se mitä oli tapahtunut, oli päivän
selvää, enkä tarvinnut idän tyrmistynyttä katsetta kertomaan minulle, että
hän ei ollut kuullut Papan tarjousta
(Griffinit eivät käytä tarjouslaatikoita. JL) ja oli tehnyt tarjouksensa olettamuksesta, että kaksi ristiä oli lännen avaus. Kreikkalainen arvasi sen,
kun tarjoussarja saavutti 3NT:n, ja
hän tunsi suurta mielihyvää ovelasta
passistaan. Jos hän kahdentaisi, vastustajat pakenisivat neljään ristiin tai
ruutuun, joka todennäköisesti menisi
pietiin, kolmeen, neljään korkeintaan,

♠ A10942 ♥ AK32 ♦ A4 ♣ A6
Papa kahdensi 6 ruutua, ja länsi välittömästi vastakahdensi. En voinut
millään kuvitella tilannetta, jossa itä
- länsi, ilman ainuttakaan ässää, voisi
olla niin varma kahdentoista tikistä,
ja olin iloinen jonkun pyytäessä toistamaan tarjoussarjan.

Victor Mollo

ja hän menettäisi 150 pistettä. Sitä
vastoin, jos itä – länsi painaisivat pahaa aavistamatta päälle, he saattavat
hyvinkin sukeltaa vähän syvempään
ja kuolettavampaan kuiluun. 6 ruutua
vastakahdennettuna ylitti hänen hurjimmatkin haaveensa, mutta ainakin
se osoitti, että maailmassa oli vielä
hiukan oikeutta jäljellä.
Lähtökortin valinta ei ollut vaikeaa. Herttakuningas oli päivänselvää.
Nämä olivat neljä kättä:
W/ALL
♠ QJ
		
♥ 9876
		
♦ 32
		
♣ 109875
♠ 53		
♠ K876
♥ -		N ♥ QJ1054
W E
♦ KQJ109
♦ 8765
S
♣ KQJ432
♣		
♠ A10942
		
♥ AK32
		
♦ A4
		
♣ A6
Lähtö paikansi hertan huippukuvat
eikä idällä ollut vaikeuksia sakata
pois pöydän kaksi pataa. Ristiässä
putosi kivuttomasti, kun oli ristin
kasvatuksen vuoro ja sen jälkeen olikin jäljellä vain tuloksen kirjaaminen.
Pohjoinen syytti etelää ainoan lähdön löytämisestä, joka antaa kotipelin. Papa ei enää näyttänytkään niin
tyytyväiseltä itseensä ja syytti viereisen pöydän pelaajia mekastuksesta,
jotta itä ei kuullut avaustarjousta. Itä
pyyteli anteeksi, ettei ollut tarjonnut
herttaansa. Luonteenomaisella jalomielisyydellään länsi antoi sen anteeksi hänelle.
Vielä tärkeämpää, pöytä oli yhä pystyssä ja neljännestunti myöhemmin,
kun syyttelyt olivat melkein lakanneet, pääsin minäkin pelaamaan.
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Hesarin Palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 1981

Maaseutuparit voitokkaita junioreiden SM-kilpailussa 1981
Maaseutuparit menestyivät hyvin viikonvaihteessa, Helsingissä pelatussa
SM-parikilpailussa viemällä kolme ensimmäistä sijaa. Voiton ottivat Turussa
opiskelevat Kauko ja Kalervo Koistinen 18 pisteellä ennen oululaisia Esa
Ervastia ja Tuomo Tikkasta. Näille hävisivät hopean vain kolmella pisteellä
Timo Horttanainen ja Arto Keloharju.
Vasta nyt, kun kilpailu järjestettiin
viidennen kerran, Kauko ja Kalervo
onnistuivat voittamaan sen. Veljekset
ovat olleet kilvan suosikkeja vuosi vuoden jälkeen, mutta kirkkaimmat mitalit ovat jäääneet saamatta.
Parin aikaisempia huippusaavutuksia
ovat olleet CUP-voitot, tosin eri vuosina ja eri partnereiden kanssa sekä kymmenisen vuotta sitten voitettu B-mestaruus. Nuorten maajoukkueeseen pojat
ovat kuuluneet useamman vuoden.
Tulokset:
1. Koistinen - Koistinen 		
721
2. Ervasti - Tikkanen 		
703
3. Horttanainen - Keloharju
700
4. Tiina Lehto - Petri Ukkonen
696
5. Jouni Juuri-oja - Jari Ristolainen 682
5. Eero Salmenkivi - Pekka Viitasalo 682
Kilpailuun osallistui 16 paria.
Mainio kääntö
Jari Ristolainen lienee tuntematon
suurimmalle osalle pääkaupunkiseudun pelaajille, mutta uskallan väittää,
että hän kuuluu lupaavimpiin junioreihimme. Jari on kotoisin Ähtäristä, mutta tällä hetkellä suorittamassa
asepalvelusta Hyrylässä.Hänet olisikin
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mitä pikemmiten saatava Roope Davisin vetämään valmennusryhmään, jotta myös bridgetaidot karttuisivat etelässä olon aikana
Seuraava jako pelattiin Keravalla kerhokilpailussa maanantaina
			
W/ALL ♠ J109
		
♥ AK53
		
♦ A6543
		
♣6
♠ KQ652
♠7
♥ 82		N
♥ Q1076
♦ Q10		W E ♦ K987
S
♣ AQ32		
♣ KJ85
		
♠ A843
		
♥ J94
		
♦ J2
		
♣ 10974
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
1♠
2♦
DBL(1) pass
2♠
pass
pass
pass
(1) Negatiivinen kahdennus
Pohjoisena istunut Jari aloitti ristisingeltonillaan. Pelinviejä voitti sen pöytään ja jatkoi valtin rouvalleen. Jari pudotti tikkin sotilaan ja sai pelinviejän
uskomaan vinojakautumaan. Länsi lopettikin valtin pelaamisen ja palautti
ruuturouvan ässälle. Nyt Jari keksi loistavan käännön herttakolmosen!!
Pelinviejällä ei ollut aavistustakaan
mitä oli tapahtumassa. Hän pani tikkiin kympin ja etelän sotilas voitti tikin.
Sitä seurasi ristivarkaus patakympillä
ja herttaässä sekä -kuningas. Länsi varasti jälkimmäisen herttalyönnin ja pelasi ruutukympin kuninkaalle. Herttarouvalle etelä ja länsi sakasivat ristin.
Nyt seurasi ristilyönti, jonka Jari varasti viimeisellä valtillaan. Lopuksi etelä sai kaksi valttitikkiä ja kaksi pietiä.

Idän kortit
1. JAKAJA POHJOINEN, JOKA
AVAA 1♦. EI KUKAAN
VAARASSA, IMP
♠K7543
♥K986
♦K
♣A98
2. JAKAJA ITÄ,
N-S VAARASSA, IMP
♠KQ85
♥KJ54
♦K986
♣8
3. JAKAJA ETELÄ,
E-W VAARASSA, IMP. 		
♠ 10 9 8 7
♥ K 10
♦AQ73
♣973
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP
♠Q7
♥ A Q 10 6 4 2
♦Q4
♣K93
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
♠ A 10 8
♥AKQ9
♦AK4
♣KQ6
6. JAKAJA ITÄ,
E-W VAARASSA, IMP.
♠ A J 10 6 3 2
♥♦J64
♣A987
Turun & Salon Bridgekerhojen yhteinen
GOLF & BRIDGE OPEN -tapahtuma
torstaina 25.08.2016 klo 11 alk. GOLF,
klo 18 BRIDGE
Golfia pelataan Salo Golfin kentällä (SaG)
ja bridgeä golfklubin tiloissa.
Hinnat: Golf & Bridge (sis. ruuan) 45 €,
Bridge & ruoka 20 €, Bridge 6 €
Ilmoittautumiset ma 22.8. mennessä: eija.
laakso1@gmail.com tai jarmo.laakso@
jloy.inet.fi tai tekstiviesti Eija puh. 050
5487 811, Jarmo puh. 0400 532 385.
Tiedustelut myös: Marja Kunze puh 0405482 470 marja.kunze@gmail.com
YHDESSÄ KAIKKI ON MUKAVAMPAA!
TERVETULOA!

Kilpailutuloksia
Maalissimultaani, 7.-11.3.2016
239 paria
%
1 Martti Meronen - Esa Väliaho
67.6
2 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen
66.4
3 Juhani Pennanen - Yrjö Rytty
65.9
4 Oula Wichmann - Ensio Lehtinen
65.9
5 Osmo Haljoki - Marko Karppinen
65.3
6 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar
64.3
7 Teuvo Kärnä - Marko Yltiö
64.4
8 Esa Halminen - Päivi Salonen
63.3
9 Timo Halttunen - Kari Noponen
63.1
10 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä
62.4
11 Leena Bützow - Seppo Niemi
62.0
12 Karri Kauppila - Heikki Latvala
61.9
13 Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä
61.7
14 Matti Tapaninen - Juha Luostarinen
61.7
15 Paula Nurmi - Hannu Ojanen
61.3
16 Jorma Nummela - Rauno Helpiö
61.2
17 Pia Petäjä - Tarmo Rantalankila
61.2
18 Martti Launne - Ritva Launne
60.9
19 Tuulikki Mäkelä - Harriet Lindholm
60.9
20 Antti Aimala - Pirkko Aimala
60.7
21 Kari Aaljoki - Bengt Nyholm
60.5
22 Jussi Leviäkangas - Timo Tero
60.5
23 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist
60.1
24 Marja Haverinen - Seppo Haverinen
60.0
25 Aleksi Aalto - Vesa Fagerlund
59.9
26 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
59.4
27 Ari Renvall - Erik Stigzelius
59.4
28 Jarmo Laakso - Eino Nygren
59.2
29 Kati Sandström - Mikko Nieminen
59.2
30 M-L Toivonen - Marjatta Panhelainen
59.1
31 Ari Kyllönen - Marko Rinkinen
59.0
32 John-Erik Eklund - Kent Westersten
59.0
33 Christer Björkman - Dan Olin
58.9
34 Ari Laine - Olli Perkiö
58.5
35 Lasse Bergroth - Arvo Priimägi
58.5
36 Timo Mäkelä - Peter Soinu
58.4
37 Richard Räihä - Niclas Räihä
58.3
38 Olli Rahi - Markku Riuttala
58.2
39 Tero Koivu - Sari Koivu
58.2
40 Pertti Tervonen - Mika Härkönen
57.9
41 Hannu Isotalo - Jaana Isotalo
57.8
42 Juhani Kauppinen - Jarmo Mäkinen
57.7
43 Olav Store - Jorma Pitkonen
57.7
44 Leo Lehtinen - Mikko Sinkko
57.7
45 Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen
57.6
46 Sanna Kitti - Milko Nuutila
57.3
47 Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho 57.2
48 Juha Särkinen - Aune Lummaa
56.8
49 Lita Fagerström - Anders Johansson
56.8
50 Agneta Berglund - Kurt Berglund
56.7
51 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
56.7
52 Marie-Louise Sarén - Thore Strandback 56.7
53 Tom Mannil - Per-Erik Söderman
56.4
54 Aare Talumaa - Risto Noki
56.1
55 Maijaliisa Nieminen - Martti Dahlqvist
55.9
56 Eeva Parviainen - Christina Hertzman
55.8
57 Tony Pohjanpalo - Eero Auramaa
55.8
58 Seppo Karisalo - Markku Nuto
55.8
59 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
55.5
60 Pasi Kattilakoski - Kai Rusten
55.3
61 Erkki Becker - Reijo Karhu
55.2
62 Juhani Huhtamäki - Hermanni Huhtamäki 55.2
63 Kari Seppä - Heikki Inberg
55.2
64 Matti Hanski - Yrjö Karttunen
55.1
65 Kaj G Backas - Christer Sjöblom
55.0

mp
2.86
2.33
1.96
1.64
1.33
1.25
1.17
1.06
0.99
0.98
0.92
0.87
0.83
0.77
0.73
0.68
0.65
0.62
0.60
0.57
0.55
0.53
0.51
0.50
0.48
0.46
0.45
0.44
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.26
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.16

66 Virpi von Gruenewaldt - Eeva Ilmarila
67 Antti Koponen - Pekka-J Ranta
68 Pekka Karhunen - Heikki Sivonen
69 Bill Korsman - Reko Märsylä
70 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen
71 Osmo Parviainen - Johan Lindén
72 Hannu Salminen - Harri Heinonen
73 Joakim Fabritius - Seppo Räsänen
74 Pirjo Marela - Leena Torkki
75 Per-Olof Åberg - Leif Schauman
76 Urpo Sairanen - Kaarle Walden
77 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto
78 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen
79 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen
80 Mari Ahokas - Terttu Skyttä

54.9
54.9
54.6
54.6
54.4
54.3
54.1
54.0
53.9
53.8
53.7
53.6
53.6
53.4
53.4

0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

SEINÄJOKI, 12.-13.3.2016
MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Osmo Parviainen - Lasse Utter
2 Johan Blomqvist - Clas Nyberg
3 Aapo Nieminen - Seppo Sauvola
4 Hermanni Huhtamäki - Kari Patana
5 Janne Hiironen - Elias Rinne

%
68.1
62.1
56.1
54.9
54.6

mp
1.90
1.20
0.70
0.50
0.30

MP-IMP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Maria Mylläri - Oskari Koivu
2 Jonna Kaminen - Sanna Kitti
3 Kaj-Ole Gästgivar - Reko Märsylä
4 Osmo Parviainen - Lasse Utter
5 Hermanni Huhtamäki - Seppo Sauvola

IMP
390
330
260
236
195

mp
1.80
1.10
0.70
0.50
0.20

SAVUTON, HELSINKI, 15.3.2016
MP-TUKIPARIKILPAILU, 21 paria
1 Seppo Niemi - Matti Sihvola
2 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
3 Ilona Vänni - Karri Kupari
4 Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson
5 Pentti Karhu - Juha Rantanen
6 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
7 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen

%
61.7
57.3
56.7
55.6
55.0
54.0
54.0

mp
2.10
1.20
0.80
0.50
0.40
0.10
0.10

KOUVOLA, 16.3.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Erkki Becker - Esa Laitinen
2 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
3 Antti Aimala - Jukka Rokkanen
4 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli

IMP
69
59
54
29

mp
1.49
0.93
0.65
0.37

PARAINEN, 16.3.2016
MP-TUKIPARIKILPAILU, 38 paria
1 Veli-Pekka Lukka - Antti Alen
2 Teodor Velkov - Iliyana Grudeva
3 Annu Laukkanen - Timo Mäkelä
4 Marja Kunze - Oula Wichmann
5 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen
6 Maria Mylläri - Kati Sandström
7 Timo Linnossuo - Jarmo Laakso
8 Timo Järvi - Reijo Sillanpää
9 Ensio Lehtinen - Pertti Partanen
10 Seppo Laine - Olavi Kivipensas

%
65.4
64.5
63.1
61.9
61.8
60.9
58.6
58.0
56.9
56.9

mp
3.40
1.70
1.10
0.80
0.68
0.57
0.45
0.33
0.22
0.10

VAASAN PÄÄSIÄISBRIDGE, 24.-28.4.2016
MP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 John-Erik Eklund - Kent Westersten
2 Johan Blomqvist - Reko Märsylä
3 Kati Sandström - Kari Koivisto
4 Janne Ekholm - Milko Nuutila

%
61.9
59.7
58.3
57.8

mp
1.60
1.10
0.70
0.40

MP-IMP-PARIKILPAILU, 26 paria
1 Bill Korsman - Reko Märsylä
2 Riku Erkkilä - Mika Salomaa
3 Marko Ketola - Patrik Räihä
4 Janne Ekholm - Milko Nuutila
5 Kenneth Grannas - Jan-Ole Warg
6 Vesa Fagerlund - Johan Blomqvist
7 Markku Pekkinen - Lasse Utter

IMP
1051
863
664
434
433
306
269

mp
2.50
1.40
0.90
0.65
0.50
0.25
0.15

MP-PARIKILPAILU, GS2, 28 paria
1 Anni Mäkelä - Christer Björkman
2 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen
3 Pia Erkkilä - Mika Salomaa
4 Markku Pekkinen - Lasse Utter
5 Bill Korsman - Reko Märsylä
6 Kenneth Simonsen - Fredrik Jåfs
7 Joakim Fabritius - Timo Halttunen

%
57.9
56.1
55.0
55.0
54.9
54.6
53.1

mp
3.25
1.75
1.13
0.91
0.69
0.47
0.25

MP-JOUKKUEKILPAILU, 7 joukkuetta
VPs mp
1 Martti Meronen - Lasse Utter
120 1.60
Timo Halttunen - Teodor Velkov
2 Pia Erkkilä - Mika Salomaa
88 1.00
Johan Blomqvist - Vesa Fagerlund - Timo Sairanen
MP-PARIKILPAILIU, 11 paria
1 Jan-Ole Warg - Börje Ehn
2 Milko Nuutila - Kenneth Grannas
3 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk

% mp
60.3 1.40
55.9 0.80
54.7 0.50

H6, TURKU, 1.-3.4.2016
MP-MIXED, 12 paria
1 Teija Tuomi - Timo Halttunen
2 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen
3 Annu Laukkanen - Kaj Sundsten

% mp
61.8 1.50
57.6 0.90
54.8 0.60

MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
Teodor Velkov - Martti Meronen

VPs mp
42 1.20

MP-PARIKILPAILU, 11 paria
1 Patrik Eriksson - Timo Mäkelä
2 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
3 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom

% mp
62.0 1.40
58.6 0.80
54.8 0.50

B55, HELSINKI, 9.-10.4.2016
MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Osmo Parviainen - Lasse Utter
2 Hannu Luhtala - Elina Laukkanen
3 Matti Sihvola - Seppo Niemi
4 Vesa Fagerlund - Mika Salomaa
5 Aleksi Aalto - Kari Patana
6 Pasi Kuokkanen - Pekka Viitasalo

%
63.8
58.5
56.9
56.0
55.1
54.8

mp
2.30
1.30
0.90
0.60
0.45
0.25

MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Maria Nordgren - Agneta Berglund
2 Sakari Stubb - Jukka Pesonen
3 Marko Tallgren - Manu Kivirauma
4 Kari Engelbarth - Pia Erkkilä

IMP
320
270
220
163

mp
1.56
0.98
0.68
0.29

AV, HELSINKI, 14.4.2016
MP-TUKIPARIKILPAILU, 20 paria
1 Raimo Raunto - Jarmo Laakso
2 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
3 Kati Sandström - Maria Mylläri
3 Eeva Parviainen - Christina Hertzman
5 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen

%
60.4
60.0
57.8
57.8
57.6

mp
2.10
1.20
0.65
0.65
0.40
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SM-PARIFINAALI, 16.-17.4.2016
36 paria
1 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
2 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
3 Markku Pekkinen - Raija Tuomi
4 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
5 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen
6 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki
7 Veijo Lösönen - Timo Arppe
8 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
9 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen

59.0 12.00
58.1 8.00
56.3 5.00
56.2 3.00
53.6 2.00
53.2 1.00
53.1 0.70
53.1 0.50
53.0 0.20

HUHTISIMULTAANI, 11.-14.4.2016
243 paria
1 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen
69.3
2 Petteri Nieminen - Piia Ruottinen
68.6
3 Ari Pöppönen - Tuomo Huovinen
66.2
4 Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä
66.0
5 Kalevi Jalonen - Kari Noponen
65.5
6 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg
65.4
7 Eino Pohjolainen - Seppo Karisalo
64.9
8 Ulla Lindgren Fagerholm - Christer Ekström 64.1
9 Juha Luostarinen - Matti Tapaninen
64.0
10 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen
63.9
11 Esa Halminen - Päivi Salonen
63.5
12 Kati Sandström - Mikko Nieminen
63.2
13 Agneta Berglund - Martin Arle
63.1
14 Uwe Schulz - Kenneth Koivula
63.0
15 Antti Aimala - Pirkko Aimala
62.8
16 Bill Korsman - Reko Märsylä
62.4
17 Oula Wichmann - Ensio Lehtinen
61.9
18 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen
61.5
19 Pekka Söderlin - Janne Seppälä
61.2
20 Oskari Koivu - Lasse Utter
61.0
21 Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen
60.8
22 Olli Rahi - Janne Vesterinen
60.8
23 Christer Björkman - Dan Olin
60.8
24 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen
60.8
25 Markku Pekkinen - Osmo Parviainen
60.6
26 Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä
60.5
27 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar
60.4
28 Jonny Barman - Anders Johansson
60.3
29 Geo Stenius - Tero Venäläinen
60.1
30 Karl-Henrik Romar - Eva Bagge
60.1
31 Heikki Latvala - Seppo Roitto
60.0
32 Janne Ekholm - Kari Koivula
59.9
33 Timo Järvi - Martti Dahlqvist
59.6
34 Pauli Leino - Karri Kauppila
59.5
35 Ranan Rimon - Jorma Sipilä
59.0
36 Kari Launis - Markku Juva
58.8
37 Marie-Louise Sarén - Thore Strandback 58.3
38 Markku Männikkö - Leo Saunamäki
58.1
39 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää
58.1
40 Tero Koivu - Sari Koivu
57.8
41 Carola Tengström - Kurt Berglund
57.7
42 Timo Halttunen - Kari Koivisto
57.6
43 Markku Yrjönen - Antero Keskiväli
57.5
44 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist
57.3
45 Matti Rysä - Hannu Kulmala
57.3
46 Nikolai Kaplitsnoi - Anil Nijhawan
57.1
47 Olav Store - Jorma Pitkonen
56.9
48 Peter Fagerman - Per-Erik Lönnfors
56.9
49 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
56.8
50 Carl-J Blomstedt - Carl-Gustav Palander 56.8
51 Ari Laine - Olli Perkiö
56.7
52 Marjatta Panhelainen - Maija-L Toivonen 56.7
53 Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo
56.3
54 Antti Kauppila - Matti J Hietalahti
56.2
55 Seppo Haverinen - Marja Haverinen
56.2
56 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
56.0
57 Ari Ruusunen - Manu Kivirauma
55.9
58 Kimmo Kotiniemi - Arto Holma
55.8
59 Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans
55.8
60 Esa Reuna - Heikki Kaisti
55.8

30 BL 2/2016

2.88
2.34
1.97
1.65
1.34
1.26
1.18
1.06
0.99
0.99
0.92
0.87
0.83
0.77
0.73
0.68
0.66
0.63
0.60
0.58
0.56
0.54
0.52
0.50
0.48
0.47
0.45
0.44
0.43
0.42
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.31
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19

61 Markku Seppänen - Juhani Sutinen
62 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl
63 Eeva Parviainen - Christina Hertzman
64 Liisa Kankaanpää - Riitta-Liisa Mäkelä
65 Erkki Oksanen - Tom Schubert
66 Terho Koistinen - Liisa Matomäki
67 Arne Salovius - Henry Troupp
68 Ilkka Kanko - Irma Kanko
69 Osmo Haljoki - Timo Jalopaasi
70 Markku Levomäki - Ilkka Uimonen
71 Aune Lummaa - Harry von Haartman
72 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
73 Martti Meronen - Esa Väliaho
74 Erkki Rahi - Satu Rahi
75 Kai Sandqvist - Jouni Jomppanen
76 Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen
77 Anna Porkka - Jari Torvela
78 Timo Tero - Jussi Leviäkangas
79 Risto Pirhonen - Tapani Savolainen
80 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
81 Hanna-L Eriksson - Pentti Hietala

55.8
55.7
55.7
55.5
55.1
55.0
55.0
55.0
55.0
54.9
54.9
54.8
54.8
54.6
54.6
54.6
54.5
54.5
54.3
54.0
54.0

0.19
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0,12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

ROVANIEMI, 22.-24.4.2016
MP-PARIKILPAILU, 12 paria
1 Timo Sairanen - Kauko Vartiainen
2 Heikki Ala-Louko - Janne Runtti
3 Svein Andersen - Svein O Ernstsen

219 1.69
130 0.95
126 0.51

MP-PARIKILPAILU, 26 paria
1 Osmo Haljoki - Timo Jalopaasi
2 Ari Pöppönen - Lasse Utter
3 Matti Tapaninen - Juha Luostarinen
4 Svein O Ernstsen - Svein Andersen
5 Bjørn H Jensen - Knut Harald Lyngedahl
6 Knut Busk - Jan Ove Bernhardsen
7 Ylva Helen Kvikstad - Jarl E Kvikstad

57.7
56.4
55.3
55.0
54.9
54.7
54.5

3.75
2.10
1.35
0.98
0.75
0.38
0.23

LAHTI, 23.-24.4.2016
MP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Riku Erkkilä - Janne Ekholm
2 Aleksi Aalto - Jukka Aalto
3 Maria Tulonen - Erkki Ollila
4 Janne Tauriainen - Erkki Becker

58.5
57.5
56.7
55.0

1.60
1.10
0.70
0.40

MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Manu Kivirauma - Marko Tallgren
2 Aleksi Aalto - Jukka Aalto
3 Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen
4 Kari Noponen - Timo Halttunen

441
376
316
167

1.60
1.10
0.70
0.40

KOUVOLA, 4.5.2016
MP-PARIKILPAILU, 13 paria
1 Ilkka Uimonen - Lasse Utter
2 Tatu Heikkinen - Esa Laitinen
3 Antero Keskiväli - Erkki Becker
4 Janne Ekholm - Yrjö Rytty

61.2
59.4
56.0
55.7

1.30
0.80
0.60
0.40

SALO, 6.-7.5.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 20 paria
1 Ivar Kalma - Arvo Priimägi
2 Jüri Aava - Mikk Mirme
3 Maria Nordgren - Joakim Fabritius
4 Ilkka Lindén - Jarmo Laakso
5 Manu Kivirauma - Marko Tallgren

669
533
466
391
380

2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU (alle 50 MP), 16 joukkuetta
1 Sami Vaara - Kimmo Kanerva
116.6 2.90
Peter Soinu - Juho Nääppä
2 Varpu Honkakoski - Anne Vesanen
113.1 1.50
Jyrki Happonen - Markku Lumme
3 Aleksi Aalto - Sami Jauhiainen
107.5 0.82
Jukka Aalto - Eeva Sammalisto
4 Risto Noki - Aare Talumaa
102.7 0.44
Outi Säkäjärvi - Rauno Tasala

MP-JOUKKUEKILPAILU, 21 joukkuetta
1 Lasse Utter - Osmo Parviainen
Seppo Niemi - Matti Sihvola
2 Ivar Kalma - Arvo Priimägi
Jüri Aava - Mikk Mirme
3 Agneta Berglund - Maria Nordgren
Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä
4 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen
Markku Pekkinen - Pekka Viitasalo
5 Olavi Kivipensas - Pekka Uskali
Seppo Laine - Kaj Sundsten
6 Vesa Fagerlund - Jussi Tamminen
Kauko Koistinen - Vesa Leskelä

130.5 5.55
116.9 2.85
109.9 1.59
109.8 0.89
105.6 0.50
103.5 0.29

RAUMA, 13.-14.5.2016
MP-MIXED, 35 paria
1 Annu Laukkanen - Teodor Velkov
2 Teija Tuomi - Timo Halttunen
3 Kati Sandström - Martti Meronen
4 Maria Mylläri - Riku Mattila
5 Marjatta Panhelainen - Manu Kivirauma
6 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
7 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
8 Irja Puusniekka - Seppo Aalto
9 Päivi Salonen - Esa Halminen

64.6
61.8
61.6
60.4
59.7
57.6
56.5
55.8
55.1

3.10
1.60
1.00
0.80
0.66
0.52
0.38
0.24
0.10

MP-PARIKILPAILU, 37 paria
1 Kari Koivisto - Timo Halttunen
2 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas
3 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja
4 Meri Korhonen - Veijo Nikkanen
5 Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund
6 Jukka Aalto - Aleksi Aalto
7 Pia Petäjä - Esa Halminen
8 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen
9 Anne Tallgren - Paavo Isotalo
10 Martti Meronen - Janne Vesterinen

63.9
62.6
61.5
60.1
59.1
58.2
56.6
55.5
55.3
55.2

3.30
1.70
1.10
0.80
0.68
0.57
0.45
0.33
0.22
0.10

TAPIOLAN TRIKKI, 16.5.2016
MP-MIXED, 13 paria
1 Pirkko Leander - Harry von Haartman
2 Christina Hertzman - Johan Lindén
3 Anni Mäkelä - Christer Björkman
4 Karri Kupari - Pia Erkkilä

61.0
59.0
58.0
57.7

1.50
1.00
0.60
0.20

TOUKOSIMULTAANI, 9.-12.5.2016
MP-PARIKILPAILU, 221 paria
1 Kati Sandström - Mikko Nieminen
2 Osmo Haljoki - Marko Karppinen
3 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
4 Kimmo Kotiniemi - Matti Simonen
5 Lasse Bergroth - Arvo Priimägi
6 Virpi von Gruenewaldt - Antti Vihervä
7 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä
8 Olav Store - Jorma Pitkonen
9 Timo Halttunen - Kari Koivisto
10 Mauri Eliala - Heikki Roschier
11 Gabriella Ahlvik - Maj-Len Sarén
12 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala
13 Timo Ollila - Seppo Roitto
14 Kalevi Jalonen - Kari Noponen
15 Harri Heinonen - Hannu Salminen
16 Juha Kankkonen - Tony Venström
17 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen
18 Juha Porma - Markku Paavola
19 Olavi Tervonen - Yrjö Tenkanen
20 Mervi Teinilä - Ilkka Teinilä
21 Pekka Söderlin - Janne Seppälä
22 Oskari Koivu - Petteri Nieminen
23 Carl-J Blomstedt - Carl-Gustav Palander
24 Matti Tapaninen - Juha Luostarinen
25 Matti Klemola - Ismo Heikkilä
26 Arto Puumalainen - Tatu Heikkinen
27 Sari Itäluoma - Marko Ketola

71.4
68.1
66.0
65.8
63.7
63.4
63.3
63.1
63.0
62.8
62.3
62.3
61.7
61.4
61.4
60.2
60.1
59.9
59.7
59.5
59.4
59.2
58.7
58.4
58.4
58.1
58.1

2.79
2.29
1.90
1.57
1.29
1.22
1.13
1.02
0.97
0.96
0.90
0.85
0.81
0.75
0.71
0.66
0.63
0.59
0.56
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.45
0.43
0.42

28 Maijaliisa Nieminen - Martti Dahlqvist
29 Oula Wichmann - Ensio Lehtinen
30 Uwe Schulz - Kenneth Koivula
31 Kalevi Paavola - Pirkko Leander
32 Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen
33 Reijo Raki - Martti Mujunen
34 Eeva Parviainen - Christina Hertzman
35 Bill Korsman - Reko Märsylä
36 Mari Ahokas - Terttu Skyttä
37 Janne Ekholm - Kari Koivula
38 Kari Kanerva - Jarmo Laakso
39 Juha Putkiranta - Ilkka Hiidenheimo
40 Ranan Rimon - Kari Stenroos
41 Juhani Laakso - Maria Tulonen
42 Jan Zimmer - Tero Venäläinen
43 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
44 Meri Korhonen - Pasi Suominen
45 Aleksi Aalto - Vesa Fagerlund
46 Timo Tero - Jussi Leviäkangas
47 Fride Häggblom - Bore Lax
48 Hannu Luhtala - Ilona Vänni
49 Jorma Palonen - Tero Topra
50 Sakari Tiilikainen - Seppo Pursiainen
51 Eija Kinnunen - Esa Laitinen
52 Ari Laine - Olli Perkiö
53 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson
54 Paavo Syrjänen - Mika Kiiskinen
55 Leena Eerikäinen - Toivo Tuominen
56 Anders Johansson - Jonny Barman
57 Jani Uuranmäki - Mikael Bäck
58 Jarl-Erik Nylund - Jussi Haapakangas
59 Seppo Makkonen - Juha Lempinen
60 Kai Sandqvist - Jouni Jomppanen
61 Jaakko Elokorpi - Finn Wardi
62 Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja
63 Seppo Aalto - Pekka Aarne
64 Lasse Utter - Jorma Valta
65 Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo
66 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto
67 Jari Salonen - Jussi Selinheimo
68 Erkki Becker - Reijo Karhu
69 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar
70 Kaj G Backas - Jarmo Räty
71 Aapo Nieminen - Kari Patana
72 Petri Lähteenmäki - Ritva Kalin
73 Tero Koivu - Karoliina Kanniainen
74 Tapani Savolainen - Risto Pirhonen

58.1
58.0
58.0
57.6
57.5
57.3
57.3
57.3
57.2
57.1
57.1
56.8
56.6
56.5
56.4
56.4
56.2
56.1
56.1
55.9
55.8
55.7
55.6
55.5
55.4
55.4
55.4
55.3
55.3
55.2
55.2
55.2
55.1
55.0
54.8
54.8
54.8
54.7
54.7
54.6
54.5
54.5
54.1
54.0
53.7
53.6
53.6

0.41
0,40
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.25
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
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

SBL 80-V JUHLAKILPAILU, 21.5.2016
MP-PARIKILPAILU, 78 paria
1 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
2 Teno Lutter - Jaak Simm
3 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
4 Allan Livgård - Jostein Sørvoll
5 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä
6 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
7 Karlis Rubins - Martins Lorencs
7 Martti Meronen - Vesa Leskelä
9 Hulda Ahonen - Christer Björkman
10 Sven Sester - Aarne Rummel
11 Tommy Andersson - Linnea Edlund
12 Vesa Fagerlund - Pekka Viitasalo
13 Markku Pekkinen - Juuso Leikola
14 Kari Patana - Seppo Sauvola
15 Seppo Räsänen - Svante Degerth
16 Mauri Saastamoinen - Nils P Rasmussen
17 Jouko Paganus - P-O Sundelin
18 Olavi Kivipensas - Kalervo Koistinen
19 Maria Nordgren - Joakim Fabritius
20 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä

62.7
59.5
59.1
58.9
58.7
58.0
57.7
57.7
57.4
57.0
56.9
56.3
56.0
55.8
55.7
55.7
55.6
55.5
55.5
55.4

9.00
5.40
3.60
2.70
2.16
1.80
1.35
1.35
1.08
1.08
0.90
0.90
0.72
0.72
0.54
0.54
0.36
0.36
0.18
0.18

KILPAILUKALENTERI
HEINÄKUU
1.-3. Lappeenranta
Hotelli Lappee
Pe MP-IMP-parikilpailu
La MP-parikilpailu
Su MP-joukkuekilpailu

ELOKUU
klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

8.-10. Kajaani,
Ravintola Valjus, Kauppakatu 20
Pe MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-joukkuekilpailu
klo 10.00
22.-31. Hangon bridgeviikko
Voimakasiini
Pe MP-parikilpailu (Maret) klo 19.00
La Hangö Cup I session klo 11.00
La Hangö Cup II session klo 15.00
Su Hangö Cup III session klo 11.00
Su Hangö Cup IV session klo 15.00
Ma MP-parikilpailu
klo 10.30
Ma MP-parikilpailu
klo 15.00
Ti MP-parikilpailu
klo 10.30
Ti SM-veteraanit
klo 10.30
Ti MP-IMP-parikilpailu
klo 15.00
Ke MP-parikilpailu
klo 10.30
Ke MP-joukkuekilpailu
klo 15.00
Ke MP-parikilpailu
klo 15.15
To MP-parikilpailu
klo 10.30
To MP-joukkuekilp. jatkuu klo 15.00
To MP-parikilpailu
klo 15.15
Pe MP-henkilökohtainen klo 10.30
Pe MP-mixed
klo 16.30
Pe MP-parikilpailu
klo 16.30
La MP-parikilpailu GS3
klo 10.00
La B-SM-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-parikilpailu
klo 10.00
Su B-SM-joukkuekilpailu klo 10.00

♠♥♦♣♠♥♦♣♠♥♦♣
TAMPERE, 27.5.2016
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Mirja Mäntylä - Marko Ketola
2 Seppo Roitto - Timo Ollila
3 Martti Meronen - Pasi Suominen

67.4 1.30
54.9 0.80
53.5 0.40

JÄRVISEUTU, 28.5.2016
MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Kaj-Ole Gästgivar - Sam Gästgivar
2 Bill Korsman - Reko Märsylä
3 Johan Blomqvist - Olavi Kivipensas
4 Sanna Kitti - Milko Nuutila

62.4
60.2
59.7
55.6

1.70
1.10
0.70
0.50

MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Olavi Kivipensas - Johan Blomqvist
2 Marko Jaakola - Aku Nieminen
3 John-Erik Eklund - Olav Store
4 Sanna Kitti - Milko Nuutila

506
428
355
111

1.60
1.10
0.70
0.40

13.-14. Kerholiiga
Helsinki ja Jyväskylä
Karsinta vuoden 2017 kerholiigan
divisioonapaikoista
19.-21. Pyhäsalmi
Pe MP-IMP-parikilpailu
La MP-parikilpailu
Su MP-joukkuekilpailu

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

20.-21. Vaasa
Bridge Center, Silmukkatie 21
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00
20. Porvoo, kultturitalo Grand
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 11.00
27. Hämeenlinna
Hämeen Suoja
La MP-parikilpailu

klo 11.00

28. Ekenäs, Knipans Kanna
Ravintola Knipan
Su MP-parikilpailu
klo 11.00
30. Kuopio
Ti MP-parikilpailu

klo 18.00

SYYSKUU
3.-4. SM-mixed
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La SM-mixedpari
klo 11.00
Su SM-mixedjoukkue
klo 10.00
9.-11. Rovaniemi, 60-v juhlakilpailu
Hotelli Santa Claus
Pe MP-pari, Warm Up
klo 19.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-henkilökohtainen klo 10.00
16.-18. Salo
Pe MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
La MP-parikilpailu (Rally 3) klo 11.00
Su MP-joukkuekilpailu
klo 10.00
23.-25. Ähtäri
Pe MP-IMP-parikilpailu
La MP-parikilpailu
Su MP-joukkuekilpailu

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

31. Ruska
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
BL 2/2016
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Bridgeliigan divisioonien sijoituskarsinnat pelataan elokuussa
Kerhojen on ilmoitettava joukkueensa Bilboon viimeistään 31.7.2016.
Vuonna 2017 käynnistyvän Kerholiigan divisioonien sijoituskarsinnat järjestetään
13.-14.8.2016. Karsinta järjestetään kahdella paikkakunnalla, joista toinen on Helsinki
(Bridge Areena) ja toinen Tampere (pelipaikka on vielä avoinna). Kerho voi ilmoittaa
joukkueensa kummalle tahansa paikkakunnalle. Alueellisia rajoituksia ei ole.
Karsintaan saa osallistua korkeintaan kaksi joukkuetta jokaisesta SBL:n jäsenkerhosta. Mikäli kerholta osallistuu kaksi joukkuetta, on niiden molempien pelattava samalla
paikkakunnalla.
Joukkueet on nimettävä kerhon nimellä ja esim. numerotunnuksella tms. (Esim: Suomen Bridgeliitto I ja II tai SBL punainen ja SBL vihreä).
Lisätietoa karsinnoista ja itse liigasta kannattaa katsoa liiton verkkosivuilta www.bridge.fi.
Lisäksi Hangon Bridgeviikolla voi tulla kyselemään ja keskustelemaan liigasta tiistaina 26.7.2016 klo 13:00-14:00.
						
					ONHAN SINUN KERHOSI JO MUKANA!?
LIITON
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Päätoimittajan kynästä

T

unnen silloin tällöin itseni muinaisjäänteeksi, kun
yritän pysyä mukana sosiaalisen median muuttuvassa maailmassa. Muutaman tunnen nimeltäkin,
Facebook, Twitter, Whatsapp ja mitä niitä onkaan. Minua
näillä medioilla ei tavoita, hyvä kun olen oppinut teksiviestejä ja sähköpostia käyttämään, mutta jos itselläsi on
Facebook-tili, niin nyt on korkea aika liittyä Bridge Areenan Facebook-ryhmään. Ryhmän aktiivisuudesta vastaavat käyttäjät ja tarkoituksena on pitää homma positiivisena.
Ryhmässä voit kysellä partnereita kerho- ja MP-kilpailuihin, muistuttaa pelaajia erikoispeleistä, sopia kimppakyytejä toisilla paikkakunnilla pelattaviin kisoihin, keskustella jaoista ja vaikka onnitella kavereita kisamenestyksistä.
Olisikohan minunkin aika luopua ennakkoluuloistani ja
vihdoinkin luoda oma tili "naamakirjaan"?

K

un peliurakkamme avoimessa luokassa oli ohi Budapstin EM-joukkuekilpailussa, niin kyllä tiesi pelanneensa! Kymmenen päivän aikana yli 500 jakoa! Kun kaksi päivää ja kahdeksan ottelua oli takanamme,
ei kukaan voinut uskoa tulostaulua todeksi. Olimme voittaneet kaikki ottelumme, mukana sellaisia bridgen suurmaita kuin Ranska, Puola ja Monaco! Valitttavasti jatko
ei sujunut samoissa merkeissä ja lopputuloksissa meidän
oli tyytyminen sijoitukseen hieman keskivälin paremmalla
puolella. Parasta suomalaismenestystä Budapestissä nähtiin naisten EM-parikilpailussa, jossa Hulda Ahonen ja Pia
Erkkilä sijoittuivat finaalissa hienosti viidenneksi. Naisten
joukkuekilpailussa Suomella oli matkassa ensikertalaisia,
mutta joukkueemme ei kunnioittanut liikaa kokeneempia
vastustajiaan ja 13. sija oli varmasti odotuksia parempi.

Kuva
päätoimittajasta

S

uomalainen edustuspari tai -joukkue ei tämän vuoden
heinäkuuhun saakka ole koskaan voittanut mitalisijaa EM-kilpailuissa. Mutta nyt on! Vesa Fagerlund
ja Maria Mylläri voittivat hopeamitalit nuorten EM-mixedparikilpailuissa Liepajassa heinäkuussa. Todella lämpimät
onnittelut! Vesa oli lähellä mitalisijaa Antti Aimalan kanssa
myös U-25 sarjassa, mutta valitettavasti viimeinen istunto
ei sujunut odotusten mukaan ja pojat joutuivat tyytymään
seitsemänteen sijaan. Voit lukea lisää Latvian tapahtumista Maria Myllärin kirjoittamalta Junnupalstalta sivulla 22.

Bridge Areenalla, 1.9.2016
Kauko Koistinen

SEURAAVA BRIDGELEHTI ILMESTYY JOULUKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 1.11.2016
ILMOITUKSET viimeistään 15.11.2016

♥
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TULOSSA LOKAKUUSSA
AVOIN

SM-SWISS-IMPS
PARIKILPAILU
BRIDGE AREENALLA
8.-9.10.2016.

OLE SIELLÄ!
ilmoittaudu: www.bridge.fi

Porin Bridgekerhon

MP-KISAT
14.-16.10.2016

OHJELMA		
				
				
PELIPAIKKA /
MAJOITUS		
				
				
				
				
RUOKAILUT		
PELINJOHTO		
ILMOITTAUTUMINEN
LISÄTIEDOT		

Pe 14.10. klo 18.30 MP-Mixed 12 € / pelaaja
La 15.10. klo 11.00 MP-pari RALLY 20 € / pelaaja
Su 16.10. klo 10.00 MP-IMP 15 € / pelaaja
Yyterin Kylpylä, Sipintie 1, Pori
62 € / hlö / vrk / H2
97 € / hlö / vrk / H1
Hinta sis. aamiaisen ja kylpylän vapaan käytön
Varaukset suoraan kylpylästä tunnuksella ’Bridge’
www.yyterinkylpyla.fi
Pe saatavilla lämmin iltapala La-su myös kotiruokalounas
Kati Sandström ja Maria Mylläri
Bilboon, katso tarkemmin: www.bridgefinland.fi/bilbo
Mikko Johansson p. 040 824 6688

TERVETULOA YYTERIIN !
4
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ridgen syyskausi räjähti käyntiin Bridge Liigan kerhojen sijoituskarsinnoilla. Kilpailu oli molemmilla
karsintapaikkakunnilla menestys ja kerhot osallistuivat niihin todella laajalti. Bridge Liigan sijoituskarsinnat on nyt pelattu ja liigan sijoittujista epäselväksi on jäänyt vain kakkosdivarin osallistujien määrä.
Bridge Liigan kakkosdivisioonaan saa osallistua kerholta
rajoittamaton määrä joukkueita. Kakkosdivarista on mahdollista nousta ykkösdivariin, mutta uskon tärkeintä tässä kilpaluokassa
olevan mukavan joukkuepelin tuntu.

Toiminnanjohtajan palsta

Sijoituskarsinnat
olivat todella hauska pelitapahtuma. Moni pelaaja harmitteli, ettei sijoituskarsintoja tarvitse pelata jatkossa. No, ei,
mutta liigaa kylläkin. Pidetään koko liigassa sama mahtava
kerhojengitunnelma, niin Bridge Liigan menestys on varma!
Bridge on uuden edessä, monessakin asiassa. Lajin näkyvyyttä on tehostettava ja kaikki pelaajat täytyy saada mukaan näkyvyyden takaamiseksi. Lisäksi näkyvyyden olisi
oltava positiivista.
Kävin elokuun lopulla Valossa keskustelemassa SM-viikkoon osallistumisesta ja tapaaminen oli onnistunut. Neuvotteluja jatketaan ja viralliset päätökset tulevat omia teitään. Jo tässä vaiheessa voin kuitenkin sanoa, että bridge
on yksi SM-viikon 2017 lajeista. Näkyvyyden osalta tämä
on meille valtava mahdollisuus, joka meidän täytyy käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.

Alustavana suunnitelmana on järjestää SM-SWISS-IMPSkilpailu SM-viikolla. Pelipaikkana on Pirkkahalli. Tulen
tarvitsemaan avukseni nuoria tai nuorekkaita vapaaehtoisia
paikan päälle. Suunnitelma ja tarpeet selkiytyvät syksyn
mittaan, kun keskustelemme Valon ja SM-Viikon kanssa
tarkemmin yksityiskohdista. SM-Viikko järjestetään 6.9.7.2017.

Suuri muutos tulee myös liiton hallinnolliseen puoleen.
Puheenjohtaja Jarmo Laakso ei asetu ehdolle puheenjohtajaksi syyskokouksessa. Uusi puheenjohtaja siis tarvitaan.
Kaikki ehdokkaat ovat tervetulleita. SBL:n hallituksen jäsen, Otapiedin Pasi Kuokkanen on toistaiseksi ainoa, joka
on ilmoittanut kiinnostuksensa vakanssia kohtaan. Syyskokous pidetään Bridge Areenalla marraskuussa. Puheenjohtaja on liitossamme tärkeässä roolissa. Kaikki joilla on
tunne, että voisivat ottaa vastuun ja haluaisivat johtaa liittoa
eteenpäin, harkitkaa asiaa vakavasti. Hallituksen puheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jonkun jäsenyhdistyksen ehdottama.
Kaiken tämän lisäksi meillä on ollut huikea kansainvälinen
kesä. Onnea Vesa Fagerlund ja Maria Mylläri, ensimmäinen EM-mitali, jonka suomalaiset ovat voittaneet. Upeaa!
Naisten- ja avoinmaajoukkue lähtevät vielä World Gameseihin syyskuun alussa ja sieltä odotetaan jälleen hyviä
suorituksia! Muistetaan kannattaa pelaajiamme!
Pidetään kiinni hyvästä tekemisen meiningistä.
Bridge on hauskaa!

n

Hulda Ahone
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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:
♠ J92 ♥ AK763 ♦ A753 ♣ A.
.
Olet etelä, avausvuorolla jakajana,
kaikki vaarassa. Mitä tarjoat?
Yksi hertta. Partnerisi tarjoaa yhden
padan ja vastustajat passaavat. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi ruutua. Kun tarjoat uutta väriä
kahden tasolla, lupaat vähintään 5-4 jakautuman tarjoamissasi väreissä. Kun
kerrot kaksivärikäden, et kuitenkaan
rajoita vielä kätesi voimaa kovinkaan
tarkasti. Hyppy uudessa värissä kolmen tasolle olisi täyspelivaatimus, luvaten noin 20p käden tai vastaavan pelivoiman. Uusi väri kahden tasolla on
voimaltaan laajaskaalainen, aivan minimiavauskädestä noin vajaaseen kahteenkymmeneen pisteeseen asti. Partnerisi tarjoaa kaksi herttaa. Mitä tarjoat
seuraavaksi?
Kaksi pataa. Kuudellatoista arvopisteellä haluat invitoida täyspeliin. Jos
kädessäsi olisi niin vähän voimaa, ettei täyspeli olisi mahdollinen, passaisit kahteen herttaan. Jos siis jatkat, teet
samalla täyspelivihjeen. Kaksi pataa
on paras inviittitarjous. Kahdella ensimmäisellä tarjouksella lupasit vähintään 5-4 jakautuman punaisissa väreissä. Kun et heti korottanut pataa, kielsit
neljän kortin tuen tähän väriin. Kahdella padalla lupaat inviittivoiman lisäksi kolmen kortin patatuen. Ota huomioon, että partnerin kaksi herttaa oli
preferenssitarjous, joka ei lupaa kolmen kortin tukea. Partnerilla voi hy-
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vinkin olla kaksi korttia herttaa ja viisi korttia pataa, jolloin loppusitoumus
pata valttina on paras valinta. Pohjoinen tarjoaa kahteen pataan neljä herttaa, joka myös päättää tarjoussarjan.
Länsi aloittaa ristisotamiehellä.
		
		
		
		

♠ A753
♥ 852
♦ Q6
♣ K864
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ J92
♥ AK763
♦ A753
♣A

Partnerin hyppy neljään herttaan on
hyvin perusteltu. Hänellä ei voisi olla
paljoa parempaa kättä kahden hertan
preferenssitarjoukseensa. Kun pelaat
valttisitoumusta, lasket saatavissa
olevien tikkien sijasta meneviä tikkejä. Montako menevää voit laskea?
Kuusi. Kaksi pataa, yhden hertan ja
kolme ruutua. Hertassa voi olla useampiakin meneviä, jos puolustuksen
valttiväri ei ole tasaisesti jakautunut.
Huomaathan, että menevät lasketaan
sen käden mukaan, missä on enemmän valtteja. Vaikka pöydässä on
vain kaksi ruutua, voit laskea värissä
kolme menevää, koska kädessäsi on
ässän lisäksi kolme pientä ruutukorttia. Voitat ensimmäisen tikin käteesi
ristiässällä. Mitä väriä pelaat toiseen
tikkiin?

Ruutua. Yleensä pelinviejä poistaa
ensin puolustuksen valtit, mutta tässä
jaossa tarvitset pöydän valttikortteja
ruutuvarkauksia varten. Pelaatko toiseen tikkiin kädestäsi ruutuässän vai
pienen ruudun?
Pienen ruudun. Jos pelaat ensin
ruutuässän, et saa tikkiä pöydän rouvalla, on ruutukuningas kummalla
puolustajista tahansa. Jos taas aloitat
kädestäsi pienellä ruudulla kohti pöydän rouvaa, saat tikin ruuturouvalla,
jos lännellä on värin kuningas. Jatkat siis toiseen tikkiin pienellä ruudulla, länsi voittaa kuninkaalla tikin
ja jatkaa ristikympillä. Minkä kortin
pelaat pöydästä tähän tikkiin? Entä
kädestä?
Ota tikki pöydän kuninkaalla ja
sakaa kädestä pata. Jos teet virheen
ja sakaat ristikuninkaalle ruutumeneväsi, päätyy sitoumus auttamatta
pietiin. Menetät myöhemmin kaksi
patatikkiä, mikä kahden punaisen
menevän lisäksi merkitsee yhtä pietiä. Olet siis kiinni pöydässä ristikuninkaalla. Mitä väriä pelaat seuraavaan tikkiin?
Valttia. Kädessäsi on enää yksi ruutumenevä, koska pöydän ruuturouva on vahva kortti. Tarvitset tämän
vuoksi vain yhden ruutuvarkauden
pöytään. Otat siis seuraavaksi kaksi
valttikierrosta ässällä ja kuninkaalla.
Länsi tunnustaa näihin kahteen kierrokseen kympillä ja rouvalla sekä itä
nelosella ja yhdeksiköllä. Montako
valttikorttia puolustukselle jäi?

Yksi. Herttasotamies. Poistatko vielä tämän viimeisen valtin?
Et. Jos puolustajilla on jäljellä vain
yksi valttikortti, mutta tämä on vahva,
niin pelinviejän ei tavallisesti kannata
poistaa tätä valttikorttia. Mitä pelaat
seuraavaksi?
Ruutua pöydän rouvalle. Entä
kahteen seuraavaan tikkiin?
Varasta risti käteen, jonka jälkeen
otat ruutuvarkauden pöytään. Tämän jälkeen voit varastaa uudelleen
ristiä käteen ja pelata ruutuässän.
Puolustukselle kuuluu vain kolme
tikkiä. Koko jako:
♠ A753
		
♥ 852
		
♦ Q6
		
♣ K864
♠ Q108		
♠ K64
♥ Q10		W N E ♥ J94
♦ K942		 S
♦ J108
♣ J1093		
♣ Q752
		
♠ J92
		
♥ AK763
		
♦ A753
		
♣A
Jos ruutukuningas olisi idällä, olisi
pelinvientitehtävä haastavampi kun
joutuisit ottamaan kaksi ruutuvarkautta pöytään. Itä voi varastaa yli
neljännen ruutukierroksen, mutta aidon valttitikkinsä kustannuksella.
Siirry seuraavaksi lännen kortteihin:
♠QJ9 ♥J1097 ♦QJ9 ♣K73. Tarjoussarja on lyhyt. Etelä avaa yhdellä sangilla (15-17 ap) ja pohjoinen korottaa
kolmeen sangiin. Aloitat herttasotamiehellä.
		
♠ K72
		
♥ Q6
		
♦ K73
		
♣ QJ1092
♠ QJ9		
♥ J1097		 N
W
E
♦ QJ9		 S
♣ K73

Pöydästä pelataan rouva, partnerilta
kakkonen ja pelinviejältä kahdeksikko. Mitä tiedät herttavärin jakautumasta?
Pelinviejällä on ässä ja kuningas.
Idällä on parillinen määrä herttoja. Jos partnerilla olisi herttaässä tai
-kuningas, hän ei tietenkään antaisi pöydän rouvan voittaa tikkiä. On
myös selvää, ettei idän kannata antaa
voimamerkinantoa tässä tilanteessa.
Jos hän antaa pöydän rouvan voittaa
tikin, kaikki tietävät, ettei hänellä ole
korkeata herttakuvaa. Tämän vuoksi hän näyttääkin pituutta, kakkosen
kertoessa parillista määrää.
Etelän sangiavauksen jälkeen sinun
on myös helppo laskea partnerin käden pisteet. Montako arvopistettä
partnerilla on?
Neljä. Näet kädessäsi ja pöydässä yhteensä 21 ap. Etelä lupasi avauksellaan 15-17 ap. Partnerille jää
siis kahdesta neljään pistettä. Näet
kädessäsi ja pöydässä jokaisen sotamiehen ja rouvan. Näet myös kolme
kuningasta ja tiedät, että pelinviejällä
on herttakuningas. Ainoat arvokortit,
joiden sijaintia et tiedä, ovat pata-,
ruutu- ja ristiässät. Tiedät, että näistä
kolmesta ässästä partnerilla on yksi ja
pelinviejällä kaksi.
Toiseen tikkiin pöydästä pelataan
ristirouva, idältä nelonen, pelinviejältä viitonen ja voitat tikin kuninkaalla.
Jatkatko lähtöväriä herttaa kolmanteen tikkiin?
Et. Herttajatko ei voi johtaa pietiin.
Jos partnerilla on ristiässä, pelinviejä
kasvattaa ristivärin ja saa kymmenen tikkiä. Jos partnerilla on pata- tai
ruutuässä, on pelinviejällä yhdeksän
tikkiä valmiina, neljä ristiä, kolme
herttaa ja kaksi siinä värissä, missä
partnerilla ei ole ässää. Puolustuksella on siis kiire ottaa viisi tikkiä, jos he
aikovat pietittää sitoumuksen. Mitä
väriä käännät seuraavaan tikkiin?

Et tiedä. Olet täysin arvaamassa.
Jotta sitoumukseen voisi tulla pieti, partnerilla pitää olla A10xx tai
A10xxx joko padassa tai ruudussa.
Missä puolustus meni vikaan?
Otit tikin ristikuninkaalla liian aikaisin. Jos annat pöydän voittaa tikin
ristirouvalla, saa partneri mahdollisuuden merkinantoon. Pelinviejä jatkaa pöydästä ristisotamiehellä, idältä
ruutukahdeksikko ja pelinviejältä
kuutonen. Pelaatte partnerinne kanssa ensimmäistä sakausta italialaisena.
Voitat tikin ristikuninkaalla. Mitä jatkat seuraavaan tikkiin?
Patarouvan. Partnerin ruutukahdeksikko pyysi patajatkoa. Pelinviejä
yrittää tikkiä patakuninkaalla, mutta
itä voittaa tikin ässällä etelän tunnustaessa nelosella. Seuraavaksi itä pelaa
patakolmosen ja pelinviejä tunnustaa
viitosella. Minkä padan itse pelaat?
Sotamiehen. Jos varomattomasti
otat tikin yhdeksiköllä, blokeroit patavärin. Koko jako:
♠ K72
		
♥ Q6
		
♦ K72
		
♣ QJ1092
♠ QJ9		
♠ A1083
N
♥ J1097		
♥ 5432
W
E
♦ QJ9		 S
♦ 8653
♣ K73		
♣4
		
♠ 654
		
♥ AK8
		
♦ A104
		
♣ A865
Otat siis tikin patasotamiehellä ja
jatkat yhdeksiköllä, jonka partnerisi
ottaa yli kympillä. Patakahdeksikko
on puolustuksen viides tikki.
Partneri olisi voinut pyytää patajatkoa myös sakaamalla patakolmosen,
mutta tämän jälkeen pieti olisi jäänyt
saamatta, koska puolustus olisi saanut vain kolme patatikkiä.
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Paneelitehtävät
4/16

Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty
kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet sekä sinun korttisi ja
tarjoussarjan kulku. Palauta vastauksesi 15.10.2016 mennessä
sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com
1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ K Q J 5 ♥ Q 3 ♦ A 10 6 ♣ A J 6 2
Länsi
		

Pohjoinen Itä
pass
3♦

Etelä
?

2. Jakaja länsi, kaikki vaarassa, parik.
♠ J8♥J763♦A95♣9752
Länsi
pass
3♣
1
Alavärit

Pohjoinen Itä
1♠
2NT1
2
DBL
pass
2
Ilmaisukahdennus

5. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, IMP.
Etelä
♠KQ752♥AQ9862♦2♣K
pass		
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
?
		
3♣
DBL
?

3. Jakaja länsi, N-S vaarassa, IMP.
♠ K 10 9 8 7 2 ♥ K 6 2 ♦ A 6 ♣ Q 4
Länsi
3♣

Pohjoinen Itä
3NT
pass

4. Jakaja pohjoinen, kaikki vaarassa, IMP.
♠ KJ84♥762♦AQ5♣J32
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
		
1♣
pass
1♠			
2♥
DBL1
pass
?
1
Kolme korttia pataa

Etelä
?

6. Jakaja pohjoinen, E-W vaarassa, IMP.
♠964♥KQJ6♦AKJ♣AJ4
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
		
3♣
pass
?

Lukijakilpailun tulokset
3/2016 parhaat

1 Björn-Olof Lindholm
1 Mauri Äyräväinen
3 Juha Hämäläinen
4 Pekka Ranta
5 Harry von Haartman
5 Aimo Salmi
7 Mauri Laasonen
8 Pasi Kattilakoski
8 Pietro Rizzo
10 Matti Rosen
10 Timo Järvi
12 Jyrki Hakala
12 Jorma Isaksson
14 Kalevi Paavola
15 Markku Lainevirta
16 Mauri Maunula
16 Marjo Tuomola
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49
49
48
47
44
44
42		
40
40
37
37
34
34
30
29
28
28

Vuosikilpailun kärki
1 Juha Hämäläinen
2 Mauri Äyräväinen
3 Aimo Salmi
4 Björn-Olof Lindholm
4 Kalevi Paavola
6 Pekka Ranta
7 Mauri Laasonen
8 Markku Lainevirta
9 Mauri Maunula
10 Timo Järvi
11 Harry von Haartman
12 Jorma Isaksson
13 Matti Rosen
14 Jyrki Hakala
14 Pasi Kattilakoski
16 Risto Maunula

138
134
126
119
119
115
112
109
106
105
104
99
92
81
81
70

Tarjouspaneeli
3/16

Kauko Koistinen

1. Jakaja itä, kaikki vaarassa, parik.
♠ Q 2 ♥ A K 4 3 ♦ 10 8 6 ♣ K 9 8 4
Länsi
		
pass
Tarjous
DBL
2♠
2♥
3♦

Pohjoinen Itä
1♦
1♠
2♦
Pisteet
10
8
5
0

Paneeli
5
4
1
0

Etelä
pass
?
Lukijat
8
4
3
2

Partneri on balanssipaikalla, mutta kuitenkin
passaamaton käsi, joten täyspelikin on mahdollinen
sopivia partnerin kortteja vastaan. Mitä on kahdennus
tässä tilanteessa? Jos haluaisimme rankaista, pitääkö
meidän passata ja odottaa partnerin ilmaisukahdennusta,
jolloin oma kahdennuksemme olisi ilmaisua?
VIITASALO: DBL. Paneelistandardissa ei ole
määritelty tätä kahdennusta. Frekvenssimielessä
kahdennuksen tulisi olla korttikahdennus ilman aitoa
patatukea. Aidolla ruutuihin perustuvalla rankaisukädellä
voi passata ja odottaa partnerin kahdennusta. Meillä voi
olla jaossa täyspeli, jos partnerilla on vähän ekstraa,
mutta todennäköisimmin pelaamme jotain osamerkintää.
Jos partneri haluaa passata kahdennukseeni, minulla on
hyvä käsi puolustaa.
RUBINS: DBL. This should be normal take-out
double and not a penalty. Situations, when we have
many diamonds and want to penalize are not so many
comparing to situations, when we want to bid. If we have
a diamond trap, partner will re-open.
FAGERLUND: DBL. Klassinen kiistelyn paikka,
mitä on kahdennus. Minusta sen pitäisi olla ilmaisua,
ruuturankkarilla passataan ja odotetaan partnerin
balanssikahdennusta. Muuten näillä korteilla ollaan
arvaamassa.
GRANSTRÖM: DBL. Pidän epätodennäköisenä,
että partneri tulee uudestaan mukaan, mutta uskon
pelin olevan meillä. Teen sen tarjouksen, jonka avulla
toivottavasti löydän oikean värin.
NIEMI: DBL. Partneri ei hypännyt balanssipaikassa
2♠, joten hänellä ei ole mitään superkättä (AKJxxx, xx,
x, AQxx). Kahdennan ilmaisuna. Passaan vastauksiin 2♥,
2♠ ja 3♣. 2NT ja hyppäävät yläväritarjoukset korotan

täyspeliin.
PATANA: 2♠. Ilman erityistä sopimusta tässä paikassa
ei ole responsiivista kahdennusta ja rankkariin ruudut
ovat hieman heikot. Kahdentaminen voisi helposti päättyä
onnellisestikin (joko puolustetaan pieti tai partneri
tarjoaa jotakin fiksua), mutta valitsen 2♠.
BJÖRKMAN: 2♠. Partneri todennäköisesti tarjosi
minunkin kortteja. Kahdennus on varmasti ruutua ja
rankaisu. Voisiko 2♥ olla "avauskäsi" 4k hertalla ja 2k
semipatatuella? Jos partnerilla on vielä mielenkiintoa,
niin inviititistä riippuen voin nostaa täyspeliin. Vaarana
on toki 5-2 pata ja valttimattaus ruuduilla.
PEKKINEN: 2♠. Kahdennus kuulostaa rankaisulta ja
muut vaihtoehdot on aika poissuljettuja. Katsotaan jos
tästä saisi plusmerkinnän.
VALTA: 2♠. Jos kahdennus olisi ilmaisua olisi se
ihanteellinen tarjous. Nyt joudun paremman puutteessa
tukemaan dubbeltonilla. Jos korteissa on täyspeli,
partneri osaa toivottavasti jatkaa.
SAASTAMOINEN: 2♥. Kuviokelluntaa ehkä. Partneri
saattaa kuvitella, että meillä on pidempi hertta ja
vähemmän voimaa, toisin sanoen käsi, jolla emme
voineet tarjota edellisellä kierroksella 1♥, esim. käsi
luokkaa xxx,KQxxx,xx,Kxx tai x,QJxxxx,xx,Kxxx. Jos tätä
saa vetää ja ollaan 4-2-valtissa, olkoon niin. Muutoin
voimme vielä preffata partnerin pataa, jos hän tarjoaa
3♥. Kahdentaa en voi, koska se on mielestäni rankkari.
2. Jakaja länsi, N-S vaarassa, IMP.
♠ A J 10 6 ♥ Q 8 6 ♦ K Q J 8 ♣ A 7
Länsi
3♥
Tarjous
3NT
DBL
Pass

Pohjoinen Itä
pass
pass
Pisteet
10
7
0

Paneeli
5
5
0

Etelä
?
Lukijat
5
12
2

Nyt olemme itse balanssipaikassa ja 17 ap:n kädellä
meidän on tarjottava jotain. Meillä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Panelistien äänet jakautuivat tasan kolmen sangin ja kahdennuksen välillä. Mielestäni kolme sangia on
selvästi parempi valinta. Kahdennukseen partneri tarjoaa
aivan liian usein ristiä ja olemme varmasti päätyneet pietipeliin. Vaikka partneri yllättäisi positiivisesti ja tarjoaisi
BL 3/2016
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pataa ja päätyisimme neljään pataan, saattaa tämä sitoumus kaatua herttavarakauteen, kun sangissa oli aina otettavissa yhdeksän tikkiä.
PEKKINEN: 3NT. Kahdennus vaihtoehdona. Ei
ihanteellinen, mutta arvaamista siinä missä moni muukin.
RUBINS: 3NT. This is most practical bid. Usually game
is on and even if partner has 4 spades, 3NT might be better.
BJÖRKMAN: 3NT. Vaikka en tästä ihan satasella
pidäkään.
VIITASALO: 3NT. Käsi on hieman liian vahva
ilmaisukahdennukseen ja passaamiseen partnerin
tarjoukseen, mutta liian heikko partnerin tarjouksen
korottamiseen. Myös jakauma ja käden luonne sotivat
ilmaisukahdennusta vastaan. Koska pass on aivan liian
veltto, jäljelle jää vain 3NT.
PATANA: 3NT. Näin hyvillä ei ihan voi passata, vaikka
se saattaisi hyvinkin olla voittava ratkaisu. Kahdennus
toimii hyvin, jos partneri tarjoaa pataa, mutta muuten
huonommin. Vaihtoehdoksi jää 3NT, joka tällä kertaa
sopii kortteihinkin varsin hyvin.
SAASTAMOINEN: DBL. Neljän kortin pata houkuttaa
kahdentamaan. Passaan, jos partneri tarjoaa 3♠. Joskus
3NT on oikein.
FAGERLUND: DBL. 3NT voisi toimia, mutta herttaholli
on liian huono, koska meillä ei ole viiden kortin tikkiväriä.
Liian usein missaamme paremman patapelin, jos tarjoan
3NT.
NIEMI: DBL. Vähän väärä jakauma, mutta en halua
passata tai tarjota vielä pahemmin valehtelevaa tarjousta.
GRANSTRÖM: DBL. 3NT:iin turhan huonot, mutta 3♠
houkuttaa kyllä. Passi selvä vaihtoehto.
VALTA: DBL. Vaihtoehtoina on kahdennus ja 3NT. 3NT
hukkaa mahdollisen patafitin, kahdennuksen jälkeen on
taas melko mahdotonta päästä kolmeen sangiin jos se on
oikein.

se pietiin? Paneelin enemmistön mielestä kyllä.
SAASTAMOINEN: Pass. Setin hankalin tehtävä. Partnerilla lienee vahva tasaisehko käsi, avaajalla jokin
minimikäsi, jossa usein 5-5-jakauma, ja VPV:llä jokin
minimivastauskäsi, jossa ei ole aitoa herttatukea, esim.
5-2-4-2-jakauma. Meillä ei välttämättä ole korteissa mitään peliä 3-tasolla. Lähden ruutuässällä ja jatkan ruutua. Useimmiten tulos on -1.
VIITASALO: Pass. Partnerin kahdennukset osoittavat
vahvaa kättä ilman omia pitkiä värejä. Tyypillisesti
vastustaja on 5-2 hertassa ja puolustamalla saamme
100/300. Passia puoltaa myös se, että minulla ei ole
mitään hyvää tarjousta, joka antaisi selkeästi yli 50%
mahdollisuuden plusmerkintään. Joskus IMP-kisassa
menee ulos 470.
VALTA: Pass. Onpa inhottava paikka. Partnerilla on
tasaisehko vahva käsi, myös esim. patamarmic on myös
mahdollinen. Toivottavasti 2♥ menee pietiin raa'alla
voimalla ja valttitikillä. 2♠ vaihtoehto.
GRANSTRÖM: Pass. Ja nopeasti. Kyllä kahdesta
kahdennuksesta löytyy neljä puolustustikkiä, kun siellä
pitäisi olla dubbeltonhertta.
NIEMI: Pass. Tällä valinnalla jaossa ei tule minulle
enää uusia tarjousongelmia. Partnerilla on mielestäni
vahva, tasaisehko, alavärivoittoinen käsi. Katsotaan, mitä
kirjataan.
BJÖRKMAN: Pass. Odotan partnerilta noin puolta
pakkaa, mutta väreistä en paljoakaan tiedä, paitsi että
alavärivoittoista. Passaan ja katson silläkin uhalla, että
meillä voi olla 3NT korteissa (2-3 tikkiä yläväreissä ja 7
alaväreissä).
PATANA: 2♠. Partnerilla on noin 16-18 pisteen käsi,
joka ei sopinut välitarjoussangiin. Hänellä voisi olla
jotakin tyyliin KQ xx KQxxx AKxx tai AQxx x KQJx KQxx.
Jos hänellä on 4k pata, voisi 4♠ olla lähellä ilman valtin
vinositsiä. Täyspeliä meillä ei luultavasti ihan ole ja 2♥
voi olla kotonakin, eli jotenkin pitäisi löytää pelikelpoinen
3. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, IMP.
sitoumus. Kokeilen kahta pataa, johon partneri voi osata
♠J753♥J853♦A8♣J97
2k padalla tarjota vielä 2NT tai 5k alavärinsä.
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
PEKKINEN: 2♠. Muut vaihtoehdot, 2NT tai pass, eivät
		
1♥
pass 		
oikein houkuta. Partnerilla on usein näissä sarjoissa
1♠
DBL
2♣
pass 		
4441-tyylinen käsi.
2♥
DBL
pass
?
RUBINS: 2♠. This is probably our best contract.
FAGERLUND: 2NT. Olin kahden vaiheilla passin ja
Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
2NT välillä. Koska en osannut päättää lähtökorttia 2♥x
Pass
10
6
5
vastaan, valitsen turvallisemman oloisen 2NT. Partnerilla
2♠
7
3
0
pitäisi olla vahva tasainen tähän tarjoussarjaan.
2NT
5
1
11
Jos kahdennus otetaan pois, niin 2NT on mielestäni
3♣
0
0
3
parempi tarjous kuin 2♠. Partnerilla hyvinkin voi olla vain
kaksi korttia pataa, eikä hänellä ole mitään syytä enää
Partneri kahdentaa uudelleen luvaten vajaat puoli pakhakea parempaa loppusitoumusta. Vaikka partnerilla olisi
kaa ja tasaisehkon käden. Meillä on kaksi tikkiä. Riittääkö
kolme patakorttia, on se luultavasti 5-1 vinossa.
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4. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A94♥A62♦-♣AKQ9743
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
			1♦
DBL		
RDBL
pass
pass
?
Tarjous
3♦
1NT
3♣
2♣
3NT
2♦
4♣

Pisteet
10
7
6
4
4
4
0

Paneeli
4
1
2
1
1
1
0

Lukijat
2
0
6
5		
1
3
2

Olipa melkoista hajontaa panelistien vastauksissa! Eniten ääniä sai pitoa kysyvä kolme ruutua.
VIITASALO: 3♦. Tarjoan sen, mitä minun olisi pitänyt
tarjota jo edellisellä kierroksella. Partnerilla ei ole tässä
sarjassa juurikaan voimaa, mutta jonain päivänä hänellä
on ruudussa JTxxx ja pari hakkua ristiä.
Onkohan käsi kuitenkin liian vahva suoraan kolmeen
ruutuun? Jos partneri tarjoaa kolme sangia, on kova
houkutus jatkaa. Entä jos hän tarjoaa kolme yläväriä?
Neljä ristiä tämän jälkeen olisi liian löysä tarjous, mutta
viisi ristiä voi johtaa väärälle tasolle tai väärään valttiin.
BJÖRKMAN: 3♦. Siitä huolimatta, ettei partnerilla ole
kovinkaan montaa pistettä, tarjoan 3♦ ja odotan partnerin
tarjoavan 3NT jollakin ruutupidolla. Jollei ole, niin jatkan
partnerin tarjoukseen 4♣.
FAGERLUND: 3♦. Mitäköhän täällä tapahtuu - onko
vastustaja bluffannut vastakahdennuksella? Tekisi mieli
tehdä suoraan 3NT toivoen partnerille ruutuhollia
pituudesta, mutta toivottavasti 3♦ ajaa saman asian.
Minusta tämän pitäisi kysyä pitoa ja luvata tosi hyvät
kortit, kun en heti hypännyt 3♦ avakseen. Jos olisin
kiinnostunut muusta kuin pidosta, menisin 2♦ kautta.
GRANSTRÖM: 3♦. Natsaa hyvin jos partnerilla on
JTxx ruutua ja vastustajalla ei ole ristikatkoa.
Vain yksi panelisti valitsee omasta mielestäni parhaan
tarjouksen, yksi sangi. Jos vastustajat ovat olleet rehellisiä,
niin sarja jatkuu varmasti DBL - pass - pass - pass. Tässä
sitoumuksessa ei ruutupitoa kaivata, jos avaajalla ei ole
seitsemän kortin ruutua ja ristiväri on todella läpikäyvä.
Vaarana tässä etenemisessä on, että saamme vain 380, kun
muissa pöydissä saadaan 400.
SAASTAMOINEN: 1NT. Keitä vastaan pelataan?
Meillä voi olla korteissa 3NT, mutta joskus tähänkin
tulee lihava lyönti kylkeen ja saadaan muutama ylitikki.
Katsotaan ensin rauhassa, miten tarjoussarja kehittyy.
Ristiä ehkä ehtii tarjota vielä myöhemminkin.
PATANA: 3♣. 3♣ vaikuttaa kuvaavalta tarjoukselta ja

jos partnerilla on ruutupito, hän voi keksiä tarjota 3NT.
Kahdennuksen sijaan suora 3♦-tarjous pitoa kysyvänä
olisi voinut myös olla mahdollinen.
PEKKINEN: 3♣. Se on meillä korteissa yleensä. Mitä
vastustajilla on, sitä on paha sanoa. Toki 3NT voi olla
levitys, mutta renonssilla ei yleensä sangia voi tarjota ja
partneri ei ymmärrä tarjota sitä kysyttäessä, vaan tarjoaa
pidempää yläväriään. Voi hyvinkin olla, että sarja ei
kuole tähän.
NIEMI: 3NT. Oletan, että partnerilla on suunnilleen
J109xxx ruutua, eikä mitään muuta. Pass kärkkyy
suunnilleen yhtä pietiä, joka voi jäädä saamatta, jos
partnerilla on 2-3 ristiä. En osaa kalastaa kahdennusta
millään veitikkamaisella oveluudella, joten tarjoan
suoraviivaisesti.
RUBINS: 2♣. I need to get more information. Partner
has something weak and balanced and I do not need to
hurry.
VALTA: 2♦. Jos vastustajat ovat rehellisiä, partnerilla
on lähes nollakäsi. Suoraan 3 ristiin käsi on kuitenkin
liian hyvä, joten cuetarjoan ja tarjoan kahteen yläväriin
3♣.
5. Jakaja itä, E-W vaarassa, parik.
♠ K Q J 5 3 ♥ 2 ♦ Q 9 6 3 ♣ J 10 2
Länsi
Pohjoinen Itä
			
pass
pass
1♣
pass
pass
2♣
pass
Tarjous
3♣
Pass
2♠
2♦

Pisteet
10
8
5
5

Paneeli
5
3
1
1

Etelä
pass		
1♠			
?
Lukijat
3
3
3
10

Ensisilmäykseltä käsi vaikuttaa hyvältä. Kolmen kortin
tuki, sivusingelton ja hyvä viiden kortin tikkiväri. Suurin
osa panelisteista jatkaakin tarjouksia, mutta onkohan tämä
kuitenkaan viisasta? Partnerilla on minimikäsi, joko kuusi
korttia ristiä tai 5-4 risti-hertta/ruutu. Kun vastustajat ovat
passanneet jo viisi kertaa, on hyvin todennäköistä, että partnerilla on neljä korttia herttaa. 3-4-1-5 -jakautumalla partneri olisi joko passannut yhteen pataan tai tarjonnut kaksi pataa. Mielestäni invitointi johtaakin aivan liian usein
plusmerkinnän vaihtumisen miinukseksi.
FAGERLUND: 3♣. Luonnollinen inviitti. Patapeli
löytyy, jos partneri ottaa inviitin vastaan. Padan
tarjoaminen uudelleen on liian riskialtista, sillä voimme
romahtaa herttalyönteihin ja olla hyvin lyhyessä valtissa.
GRANSTRÖM: 3♣. Kevyet on mutta huolestustaan siitä
vasta jos/kun partneri ei passaa.
BL 3/2016

11

VALTA: 3♣. Vaihtoehto 2♦ johtaa lähes vääjäämättä
täyspeliin, johon korttini eivät riitä. Siispä tuen
luonnollisesti invitoiden.
Kun olemme passannut käsi, 2♦ ei välttämättä johda
täyspeliin. Mutta turhan usein liian korkealle.
NIEMI: 3♣. Estän vastustajan herttatarjouksia. 2♠ on
vaihtoehto, mutta johtaa liian usein 5-1-valttiin. Passin
jälkeen voisin päästä tarjoamaan 2♠, mutta vastus saattaa
osata kilpailla 3♥:lla.
Jos vastustajat balansoivat hertalla, voimme kuvata
kätemme hyvin kahdella padalla. Jos vastapuoli tämän
jälkeen kilpailee vielä kolmella hertalla, partneri
luultavasti kahdentaa.
PEKKINEN: 3♣. Jotain positiivista on. Passi ja 2♦ muut
vaihtoehdot. Partnerilla tuskin on 3 pataa ja minimikättä,
kun ei passannut 1♠:an. Silti 4♠ voi joskus olla korteissa.
SAASTAMOINEN: Pass. Partnerilla voi olla hyvät ja
4 kortin hertta, ja 3NT voi järjestyä. Vastustajat myös
vain passailevat, joten on epätodennäköistä, että 3♣
menisi pietiin. Toisaalta, vaikka partnerilla olisi hyvät,
esim. x,KQ10,AJx,A9xxxx, ei 3NT mene aina kotiin. Jos
partnerilla on kortit esim. Ax,KJx,Jx,AQxxxx, voi 3NT:ssa
olla naurettavan paljon tikkejä, jos ristimaski käy, mutta
tällä kädellä hänen olisi pitänyt avata 1NT. Summa
summarum: color me chicken.
PATANA: Pass. Parikisassa tämä ei ihan vaikuta
inviitin arvoiselta kädeltä. 3♣-korotuksen jälkeen
vastustajan olisi kyllä vaikeampi löytää herttaa. Toisaalta
heidän herttansa päälle meidän on mahdollista löytää
patasitoumus tai kilpailla ristissä. 2♠-tarjouksessa pitäisi
olla kuudes patakortti.
VIITASALO: Pass. Käteni on erittäin huono sekä ristiettä sangitäyspeliin, koska pikatikit puuttuvat (vertaa Axxxx
x Axxx JTx). Invitoiva 3♣ johtaa helposti pietipeliin, jos
partneri ei ymmärrä passata. Parikilpailussa patapeli voi
olla se oikea, jos siinä olisi saatavissa 140. En kuitenkaan
halua tarjota 2♠, koska voin vaihtaa plusmerkinnän
miinusmerkintään. Pass antaa sen mahdollisuuden, että
vastustajat voivat balansoida ja silloin voin ehdottaa 2♠
tietäen, että päädymme järkevään sitoumukseen. Näissä
vyöhykkeissä en pelkää sitä, että vastustajat kilpailisivat
kolmen tasolle menestyksekkäästi.
RUBINS: 2♠. I have not opened the bidding, so I do not
have 6 spades. If partner has extras or fit or short spades,
he will bid again. If he is 6-2 in the blacks or even 5-2,
then 2♠ might be the best contract again.
Jos emme halua passata kahteen ristiin, niin kaksi pataa
on hyvä valinta. Kun emme ole avanneet kahdella padalla,
niin useimmiten meillä on vain viisi korttia värissä. Mutta
toisaalta, jos partnerilla on patalyhyys, niin kolmen taso
saattaa olla jo pietitaso.
BJÖRKMAN: 2♦. En halua vielä antaa periksi
tarjoamalla 3♣. Haen ensisijaisesti preffiä pataan tai
2NT johon tarjoan 3♣ ja partneri saa päättää riittääkö
3NT:iin.
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6. Jakaja etelä, N-S vaarassa, parik.
♠ 5 ♥ A 7 4 2 ♦ A 10 8 6 ♣ A K Q 5
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
				1♦			
3♥
pass
pass
?
Tarjous
Pass
3NT
DBL
4♣

Pisteet
10
3
2
2

Paneeli
9
1
0
0

Lukijat
10
0
8
1

Lähes yksimielinen paneeli. Voimaa on paljon, mutta hyvää tarjousta ei ole. Kalevi Paavola esitti lukijavastaajana
mielenkiintoisen vaihtoehdon, neljä ristiä. Alavärisitoumus
toimii hyvin, jos partnerilla sattuu olemaan pituutta jommassa kummassa alavärissä. Ongelma on tietenkin se, että partneri korottaa liian helposti viiteen alaväriin kuvitellen meille enemmän jakoa.
VALTA: Pass. Kolmessa sangissa on luultavasti melkoinen tikkipula, edes kuuden kortin risti partnerilla ei vielä riitä. Myös pata voi olla puhki suoran pietin arvoisesti.
Siispä toivon pientä plusmerkintää passamalla.
BJÖRKMAN: Pass. Osui ja upposi. Voihan meillä pelikin olla, mutta todennäköisempää että tästä jotain sisään
kuin että meillä hyvä täyspeli. Pisteitä ja kontrolleja on
mutta tikkejä ei oikein näy. Kahdennus johtaa helposti liian korkealle.
FAGERLUND: Pass. Singelipata ja herttapituus saavat
minut olemaan passiivinen. Partnerilla on paljon patoja,
muttei kovin paljon voimaa, joten jako vaikuttaa misfitiltä,
eikä meidän peleissä liene paljon tikkejä. Kokeilen saada
plusmerkintää puolustamalla.
NIEMI: Pass. Ei pysty, hyvin estetty.
PATANA: Pass. Näinkin hyvillä voi passata, sillä
pikatikkien ohella tikkipotentiaalia on niukasti. Padoilla
ja yli 10 pisteellä partneri olisi saattanut keksiä muuta
kuin passin, joten oma peli ei ole kovin todennäköinen.
PEKKINEN: Pass. Otetaan plusmerkintä, jos saadaan.
Arvauksen paikka jälleen kerran.
RUBINS: Pass. The best way to get plusscore.
SAASTAMOINEN: Pass. Näköjään mielitarjoukseni
tähän settiin. Meillä voi olla hyvä ristisitoumus, jota emme
enää löydä. Jos 3NT menee kotiin, niin ei voi mitään.
VIITASALO: Pass. Kahdennus tällä jakaumalla ei ole
mahdollinen. Vaihtoehtona on 3NT mutta passanneella
partnerilla ei ole yleensä sellaista kättä, jonka avulla saisin
kokoon 9 tikkiä. Kaiken järjen mukaan passaamalla saan
plusmerkinnän (jos 3 herttaa menee kotiin, -140 saattaa
hyvin olla meidän pienin mahdollinen miinusmerkintä).
Vain yksi panelisti uskoi yhdeksään tikkiin
sangisitoumuksessa.
GRANSTRÖM: 3NT. Nyt on paremman näköiset
sangiksi eikä noita tarjouskelpoisia värejä ole kovin
montaa suotu.

Kauko Koistinen

Kaksintaistelu
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 toi-

saalle lehteen (ks. sisällysluettelo).
Mestarit Doron Yadlin ja Israel Yadlin, veljekset Israelista, joutuivat kireisiinsä vedoten luopumaan kaksintaistelusta. Heidän tilalleen sain lyhyellä varoitusajalla tuoreet
Suomen parimestarit, Vesa Fagerlundin ja Antti Aimalan.
Viimeistä vuotta juniorisarjassa pelaava pari esitti hyviä
otteita nuorten EM-parikilpailuissa Liepajassa heinäkuussa. Haastajina ovat tällä kertaa Vesa Leskelä ja Jussi Tamminen, jotka puolustavat Suomen värejä syyskuussa alkavissa World Bridge Games -kilpailussa Wroclawissa.

Leskelä - Tamminen

Aimala - Fagerlund 		

Avaus

Jatkotarjoaminen

Avaus		

Jatkotarjoaminen

1♣ 10+ epätas./

Käännetyt korotukset, 2♦: 20-21 ap tas.

1♣/1♦ 11-22, 3+k

Käännetyt korotukset,

12+ tas., 2+ korttia tai 6k yläväri, heikko				

Reverse Flannery

1♦ 10+ epätas./

2NT: Limit-Stenberg

2♦: TPV, tuki,

1♥/1♠ 11-22, 5+k

12+ tas., 4+ korttia 3♣: INV, ruututuki				
3♣: 6-9 4k tuki, 3♦: 10-12 4k tuki.
1♥/1♠ 10+ epätas. 1NT: kierrosvaatimus, 2NT: TPV, 4+tuki
1NT 15-17 ap, tas. Stayman, 2♦/2♥/2♠/2NT: siirrot,
11+ tas., 5+ kortti 3♣: 9-11 3k tuki, 3♦: 9-11 4k tuki.
2♣ TPV tai 23-24 tas.
1NT 15-17 ap, tas. Stayman, 2♦/2♥/2♠/2NT: siirrot,
2♦/2♥/2♠ 6-10, 6k 2NT: Ogust
voi olla 5M tai 6m 3♣/3♦: 5k+4M, TPV
2NT 20-22 ap, tas. Muppet stayman, siirrot, 3♠: alavärit
2♣ TPV tai 22-24 tas.
3x Esto
2♦ (3)5-8, 6k yläv. 2♥/2♠ P/C, 2NT kysely
3NT alaväriesto
4♣ P/C, 4♦ kysyy lyhyyttä
2♥/♠ 9-13, 6k
2NT kysely
4♣/♦ Namyats
2NT 20-21 ap, tas. Muppet stayman, siirrot
4♥/♠ Esto
3x Esto
3NT alaväriesto
4♣ P/C, 4♦ kysyy lyhyyttä
Konventiot
4♣/♦ Namyats		
MultiLandy, SuppX/XX, Lebensohl, RKCB1430,
4♥/♠ Esto		
Michaels Cue, Unusual 2NT, Splinter,
			
2way Checkback Stayman, Two-way Drury,

Konventiot

XYZ-NT, Good-Bad 2NT, SuppX/XX, RKCB0314,
Exclusion Blackwood

Good-Bad 2NT, Rubensohl, Gazzilli
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1. JAKAJAPOHJOINEN,
EI KUKAAN VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
AQ 4 2
Q4
AJ 5
KJ65

♠
♥
♦
♣

ITÄ
J9
KJ2
10 6
AQ 10 9 8 2

Vesa

Antti
Jussi Vesa
1♣ 		
1♣
1♠
2♣
1♠
2♣
2♦1
2♠
4♣
4♥1
1
3♣
3NT
4♠
5♣
4♣2
4♦3
Pass
6♣
Pass
			
1) TPV, 3+ korttia. 1) Kontrolli.
2) RKCB.
3) 1 tai 4 avainkorttia.
			

2. JAKAJAITÄ, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
KJ652
KQ853
KJ4

Vesa

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AJ 10 9 4
10
A6 4 2
A9 8

Antti
Jussi
1♠		
2♠
2♥
4♦
3♦
4NT2
5♦
6♦

2♥
3♦
4♥1
5♣3
Pass
1) Kontrolli.
2) RKCB.
3) 1 tai 4 avainkorttia.

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

14 BL 3/2016

Vesa
1♠
2NT
4♦
Pass

10
7
11
16

Huolimatta yhteisestä 28 arvopisteestä ja kymmenen kortin valtista
slammi on lähes toivoton tehtävä.
Kummankin parin alku oli samanlainen kolmeen ensimmäiseen tarjoukseen asti, jotka kaikki olivat luonnollisia. Sitten tiet erkanivat. Vesa F
tarjosi kaksi ruutua, joka oli täyspelivaatimus luvaten vähintään kolme
korttia ruutua. Kaksi pataa kertoi
vähintään kuva toisen tukea ja kolme ristiä sopi ristin valtiksi. Kolme
sangia kielsi slammikiinnostuksen
ja kertoi herttapidon. Neljä ristiä kysyi avainkortteja, neljä ruutua lupasi
yhden tai neljä, minkä jälkeen Vesa
päätti sarjan ristipikkuslammiin. Antin olisi ehkä pitänyt tarjota kahden
padan sijasta kaksi sangia ja vasta
kolmeen ristiin kertoa dubbeltonpata.
Heti padan korottaminen sai Vesa uskomaan, että partnerilla on kuningasdubbelton pataa, jolloin slammissa on
Antin pata-avaus lupasi vähintään
viisi korttia, mutta kaksi pataa ei vielä
luvannut kuudennetta korttia värissä.
Kolme ruutua oli luonnollinen täyspelivaatimus ja neljä ruutua osoitti
slammikiinnostuksen ruutu valttina.
Neljä ristiä olisi ollut parempi valinta,
kontrollitarjous sopien samalla ruudun valtiksi. Neljä herttaa oli kontrollitarjous ja neljä sangia RKCB. Viisi
ristiä lupasi yhden tai neljä, joka riitti
Antille pikkuslammin tarjoamiseen.
Valttirouvaa olisi voinut kysyä vielä
viidellä hertalla, mutta tämä olisi luvannut kaikki viisi avainkorttia ollen
samalla seiskainviitti.
Vesa L valitsi toiseksi tarjoukseksi
kaksi sangia, luvaten minimiavauskäden voiman ja tasaisen käden. Jakautuma voi olla myös tasaisehko,
jos lyhyys on partnerin värissä, kuten
tässä tilanteessa. Jussin kolme ruutua oli luonnollinen täyspelivaatimus
ja mielestäni myös Vesa olisi voinut
tarjota mieluummin neljä ristiä neljän
ruudun sijasta. Ässättömällä kädellä
Jussi hylkäsi slammihaaveet ja pusäytti sarjan viiteen ruutuun.
Slammi ei ole seisova sitoumus,
mutta niin hyvä kuitenkin, että sinne
pitäisi päätyä.

tietenkin paljon paremmat mahdollisuudet.
Haastajien sarjassa Jussi teki kahteen ristiin slammi-inviitin neljä ristiä, joka IMP-kilpailussa on hyvä
ratkaisu. Parikilpailussa kolmen sangin ohittaminen ei tietenkään olisi
järkevää. Kahden kontrollitarjouksen
jälkeen Vesa L jarrutteli viidellä ristillä eikä Jussilla ollut tähän mitään
lisättävää ja näin pari onnistui pysähtymään kotipelitasolle.

PISTEET
4NT		 10
5♣		 9
5NT		 5
6NT/6♣		 1
			

JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

Vesa Fagerlund

Jussi Tamminen

1
9
1
9

3. JAKAJAETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
Q82
K973
Q2
5432

♠
♥
♦
♣

ITÄ
10
AQ 10
AK J 5 4
AQ 8 6

Vesa
Antti
Jussi
Pass
1♦
Pass
1♥
3♣
1♥
3♠1
4♥
3NT
Pass			
Pass
1) Neljäs väri, TPV.

PISTEET
5♣		 10
4♥		7
5♦		6
3NT		 2
4♣/4♦		 1

JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

Vesa
1♦
3♣
4♥

7
7
18
23

4. JAKAJALÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
A7 2
AK 10 9 7
AQ 1 0 9 3

Vesa
1♦
3♣2
3NT

Antti
2♠1
3♠3
Pass

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AQ J 6 4
K653
864
5

Jussi
1♦
2♣
3♣
			
3♥2
1) 5♠ - 4+♥, 9-11 ap. 4♣2
2) Kysely.		
4♠2
3) 5-4-3-1/5-4-4-0. 6♦
			
			

Vesa
1♠
2♥1
3♦
3♠2
4♦
5♦
Pass

1) 4. väri.
2) Kontrolli.

Kumpikaan idän pelaaja ei pitänyt
kättään riittävän hyvänä kahden ristin avaukseen. Yhden ruudun avaus
onkin parempi valinta, etenkin kun
kädessä on hyvä toinen tarjous partnerin yhden tason tarjouksiin. Sekä
Antti että Vesa L tekivät täyspelivaatimuksen hyppäämällä kolmeen ristiin toisella vuorollaan.
Vesa F ei pitänyt patapitoaan riittävän hyvänä ja tarjosi kolme pataa,
osoittaen epätietoisuutta oikeasta
täyspelistä. Antti kertoi kolmen kortin tukensa neljällä hertalla ja Vesa
päätti pysähtyä 4-3 herttavalttiin 4-4
ristivaltin sijasta.
Jussi tarjosi kolmeen ristiin kolme
sangia. Mielestäni kyseenalainen
valinta. Jos partnrilla on esim. x Ax
AKxxx AKxxx, hän passaa kolmeen
sangiin. Viisi tai kuusi ristiä olisi
tietenkin paljon parempi sitoumus.
Toisaalta, kolme sangia pitää pelata
lännen kädestä, jos idällä on esim. Ax

x AKxxx AQxxx. Tällä kertaa ei kuitenkaan ollut merkitystä, tarjoaako
länsi kolme pataa vai kolme sangia.
Kummankin tarjouksen jälkeen itä
tarjoaa neljä herttaa hyvällä kolmen
kortin tuellaan ja länsi joutuu tämän
jälkeen päättämään, pitääkö parin
päätyä neljään herttaan vai viiteen
ristiin.

Antin kaksi pataa lupasi 9-11 ap,
viisi korttia pataa ja vähintään neljä
korttia herttaa. Kolme ristiä oli kyselytarjous ja kolme pataa lupasi joko
5-4-3-1 tai 5-4-4-0 jakautuman. Vesa
F tyytyi tarjoamaan kolme sangia.
Vaikka parnerilla olisi neljä korttia
ruutua, saattaa ruutuslammissa olla
vaikeuksia saada kahtatoista tikkiä.
Viisi ruutua on tosin parempi sitoumus kuin kolme sangia. Pöydän huonojen yhteyksien vuoksi pelinviejä
joutuu tyytymään vain yhteen patatikkiin sangisitoumuksessa. Yhdeksäs tikki voi tulla joko oikealla ristiarvauksella tai neljännestä hertasta.
Haastajien sarja oli huomattavasti
pitempi. Patarenonssi sai Jussin valitsemaan rauhallisen kaksi ristiä toisella vuorollaan, mutta Vesa L otti positiivisemman asenteen tarjotessaan
neljännen värin täyspelivaatimuksen
kaksi herttaa. Jussi kertoi jakautumansa kolmella ristillä ja Vesa lupasi
ruututukensa. Muutaman kontrollitarjouksen jälkeen Vesa yritti jarrutella viidellä ruudulla, mutta Jussia
ei tietenkään pysäyttänyt mikään alta
pikkuslammin.

Jos Vesa olisi tyytynyt kolmeen
ruutuun toisella vuorollaan, niin Jussi olisi luultavasti tarjonnut neljännen värin kolme herttaa. Mitä tähän
idän pitäisi tarjota? Kertoa herttapito
kolmella sangilla vai tehdä ehkä paremmin kuvaava tarjous kolme pataa.
Kolmen padan jälkeen Jussi luultavasti hylkäisi slammihaaveet ja tarjoaisi viisi ruutua. Mutta jos itä kertoisi
herttapitonsa kolmella sangilla, länsi
tuskin enää tyytyisi täyspelitasolle.
Jopa isoslammi olisi mahdollinen,
esim. kortteja QJxx Kx Qxxx Kxx
vastaan.
Aktuelli jako tekee slammista turhan kireän. Puolustuksen alavärien
pitää olla jakautuneet hyvin suotuisasti, jotta kuusi ruutua voisi mennä
kotiin.

Antti Aimala

PISTEET
5♦
10
3NT 7		
4♥
6		
4NT 5		
6♦
2		

JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

7
2
25
25
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5. JAKAJAPOHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
K
AK J 10 3 2
AQ 6 5 4
9

Vesa

♠
♥
♦
♣

ITÄ
9432
5
K87
K J 10 7 4

Antti
Jussi
Pass		
1♠
1♥
3♣2
3♦
5♦
4♥

1♥
2NT1
4♦3
Pass
1) 6-4 tai 5-5 ♥-♦, TPV.
2) Kysyy.
3) 6-5 ♥-♦.

Vesa
Pass
1♠
3NT
Pass

6.JAKAJAITÄ,EWVAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
10 9 7
A6
KQJ8762
9

♠
♥
♦
♣

ITÄ
Q6
Q 10 9 4
A5
K Q 10 6 4

Vesa

Antti
Jussi Vesa
1♣		
1♣
1♦
1♥
1♦
1♥
2♦1
2NT
2♣1
2♦2
3
3NT
Pass
3♦
Pass
1) TPV.		
1) Siirto > 2♦.
			
2) Pakotettu.
			
3) Inviitti.

PISTEET JAKO 6
3♦		 10 Mestarit
1NT		 9 Haastajat
2NT		 7 TILANNE
4♦		 6 Mestarit
3NT		 5 Haastajat
5♦		 3
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5
10
39
45

Kummankin parin hertta-avauksen
jälkeen idän pelaajat kertoivat neljän
kortin padan, vaikkakin värin laatu
on surkea. Vesa F hyppäsi kahteen
sangiin, joka lupasi joko 6-4 tai 5-5
jakautuman hertassa ja toisessa alavärissä. Tarjous oli myös täyspelivaatimus. Kolme ristiä oli kyselytarjous, johon neljä ruutua lupasi kuusi
herttaa ja viisi ruutua. Antti valitsi
alaväritäyspelin, mikä oli hyvin ymmärrettävä valinta. Jos partnerilla ei
ole herttakymppiä, on viisi ruutua
parempi sitoumus kuin neljä herttaa.
Jussin toinen tarjous oli kolme ruutua, täyspelivaatimus ja vähintään 5-4
punaiset värit. Vesa L tarjosi tietenkin kolme sangia, ristipidon laadussa
ei todellakaan ollut moitteen sijaa!
Jakokädellään Jussi tietenkin jatkoi
eteenpäin ja punaisten värien laatueron vuoksi hän kertoi mieluummin
kuuden kortin herttavärin kuin viiden
kortin ruutuvärin.
Neljä herttaa on hieman parempi
täyspeli kuin viisi ruutua. Herttatäys-

peli menee kotiin, jos puolustuksen
punaiset värit eivät istu liian vinossa.
Vastaavasti viidessä ruudussa hertan
kasvattaminen voi tuottaa ongelmia,
jos toisella puolustajista on rouva
neljäs herttaa.

Lännen on vaikea pysähtyä alle
täyspelitason, kun hänellä on kuuden pelitikin käsi ja partneri kertoo
avauskäden voiman. Luonnollisen
alun jälkeen Vesa F tekikin keinotekoisen täyspelivaatimuksen kaksi
ruutua. Antin kaksi sangia on hyvä
pelipöytävalinta. Idän pitää olla pelinviejänä sangisitoumuksessa, jos
lännellä on kuningas tai ässä kolmantena pataa. Tällä kertaa pari päätyi
kuitenkin toivottomaan täyspeliin.
Muutetaan hieman lännen kättä ja
vaihdetaan ruutusotamies pataan,
J97, A6, KQ108762, 9, niin kolmessa
sangissa on otettavissa helpot yhdeksän tikkiä!
Myös haastajien kolme ensimmäistä tarjousta olivat luonnollisia. Jussi
otti seuraavaksi hyvin konservatiivisen kannan ja tarjosi kaksi ristiä, joka
pakotti partnerin tarjoamaan kaksi
ruutua. Kun hän seuraavaksi tarjosi
kolme ruutua, lupasi hän vähintään
kuuden kortin ruutuvärin ja inviittivoiman. Vesa L teki hyvän ratkaisun
passatessaan. Kädessä on tosin 13
arvopistettä ja pari kymppiä, mutta

arvot yläväreissä ovat hyvin kyseenalaisia. Hieman vähemmällä voimalla, mutta toimivimmilla arvoilla,
esim. Ax, J10xx, Ax, K10xxx korotus
kolmeen sangiin olisi hyvä valinta.
Kumpikin pari pelaa Two way
checkback stayman -konventiota
(tunnetaan myös nimellä XYZ). Jos
avaajan ja vastaajan kolme ensimmäistä tarjousta on kaikki yhden
tasolla, niin vastaajan kaksi ristiä
pakottaa avaajan tarjoamaan kaksi
ruutua. Tähän vastaaja joko passaa,
jos hän halusi tehdä pysäytyksen
ruudussa, tai jatkaa millä tahansa invitoivalla tarjouksella. Jos vastaaja
tarjoaa toisella vuorollaan kaksi ruutua, on tämä keinotekoinen täyspelivaatimus. Kaksi yläväriä vastaajalta
on heikko tarjous (paitsi 2♠ reverse).
Kolme ristiä on myös heikko pysäytystarjous, mutta muut kolmen tason
vastaajan tarjoukset ovat luonnollisia täyspelivaaatimuksia. Tarkemmin tähän konventioon voit tutustua
esim. osoitteessa: www.bridgehands.
com/X/XYZ_Covention.htm

Vesa Leskelä

PISTEET
4♥		 10
5♦		9
4♦/3♥		7
1NT		 5
2NT		 3
3NT		 1

JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

9
10
34
35

Onnea ja epäonnea
Budapestissä
Parikilpailu on aina hieman onnen
kauppaa. Toki hyvällä pelillä pääsee
useimmissa kilpailuissa kympin sakkiin. Näin en usko olleen naisten EMparikilpailussa, johon osallistuimme
Pia Erkkilän kanssa 16.-18.6.
Kilpailu pelattiin EM-joukkuekilpailuiden yhteydessä Budapestissä. Pian
kanssa olimme olleet pitkään kansainväliseten kisojen tauolla ja nytkään ei
perhetilanne antanut myöten pyrkiä yhdessä naisten maajoukkueeseen. Silti
pelihammasta kolotti, joten lähdimme
pelaamaan kolmepäiväistä parikilpailua.
Alkuun pelattiin 100 jaon karsinta,
josta 24 parasta paria pääsi jatkoon.
Oma karsintamme alkoi hieman takellellen, sillä 30 jaon jäkeen olimme nihkeästi 47% tuloksessa.
Vastaan istui monenmoista pelaajaa.
Kohtasimme myös koko Suomen naismaajoukkueen. Mutta kun vastaan istuu moninkertainen maailmanmestari,
tietää, että on syytä pidellä korteistaan kiinni. Ja kun Ranskan Catherine D`Ovidio, joka pelasi suomalaissyntyisen Irmeli Salosen kanssa, istui
pöytäämme, olimme varuillamme.
Istuin pohjoisen paikalla korteissa:
JAKO 8/W/♠ AK1075 ♥ Q73 ♦ 109 ♣ K87
Oikealta tulleen passin jälkeen avasin systeemimme mukaisesti 1NT.
Vasemmalta Irmeli tarjosi 2♠. Hän
alertoi sen ja kelkka siirtyi skreenin
toiselle puolelle, josta se tuli takaisin
kahden passin kera.
"Jep jep"- mietin. Partnerini kah-

Hulda Ahonen
dennus olisi ollut voimaa (enemmän
ilmaisua kuin rankaisua). Vaikutti siltä, että kyseessä oli systeemiväärinkäsitys. Kiva homma. Kyselin Irmeliltä mitä tarjous oli luvannut ja hän
kertoi sen luvanneen joko alimmat
puuttuvat tai puuttuvan värin. (Rivakka Irmeli!).
Mitä itse tekisitte? Totesin, että paras katsoa mitä tästä seuraa ja passasin (kahdennukseni olisi ollut ilmaisua.). No huonostihan siinä kävi
- meille. Irmeli sai peräti kaksi tikkiä
- hyvä esto kahdentamatta. Ja meille
lihava 13,79% tulos (8/58 pistettä)
koko jaon ollessa:
JAKO 8 ♠ AK1075
W/♥ Q73
		
♦ 109
		
♣ K87
♠ 98		
♠J
♥ A1092		 N
♥ 54
W E
♦ J8653		 S
♦ AQ72
♣ AJ		
♣ 1096532
		
♠ Q6432
		
♥ KJ86
		
♦ K4
		
♣ Q4
Lopulta päätimme karsintamme
kuitenkin, hyvän viimeisen session
siivittämänä, sijalle 4 ja lähdimme
kaikki-kohtaa-kaikki-finaaliin hyvistä asemista. Muut suomalaisparit jäivät tällä kertaan B-finaaliin.
Kuten todettua, on parikisassa käytävä tuuri. Finaalissa tämä vielä korostuu, sillä vastustajat eivät enää
pisteitä työnnä. Peli oli tiukkaa ja onneksi meillä kävi myös tuuri.
Seuraavassa jaossa tarjosimme tyypilliseen tapaamme aikas reippaasti.

JAKO 24♠ AQ4
W/♥ AK642
		
♦		
♣ AKJ104
♠ K7		
♠ J103
N
♥ Q1093		
♥ 85
W E
♦ J8653		 S
♦ KQ93
♣ 32		
♣ 8765
		
♠ 98652
		
♥ J7
		
♦ A652
		
♣ Q9
Länsi

pass
pass
pass
pass
pass
pass
pass

Hulda

1♣1
1♥3
2♣5
2♠7
4♦9
6♠

Itä

pass
pass
pass
pass
DBL
pass

Pia

1♦2
1NT4
2♥6
3♣8
RDBL10
pass

1) 15+ 2) 6-9 3) TPV 4) 5+YV 5) kysyy 6)
5+♠ ei toista 5k väriä 7) kysyy kontrolleja 8)
2 kontr. 9) renonssi 10) 1. kontrolli ruudussa.

Tarjotessa ajattelin, että Pian RDBL
näytti myös "sopivuutta" sillä ainoan
kontrollikortin ollessa minun renonssivärissäni hän voisi joskus jarruttaa.
Lisäksi ajattelin, että ruutuässä toimii
hyvänä stopparina, kun voin käsitellä
puutteellista valttiväriä, kun en heti
joudu varastamaan. Halusimme sijoittua hyvin ja pisteitä oli jotenkin
tehtävä - hyppäsin siis kuuteen pataan. Pöydän ollessa pienoinen pettymys- oli pelivienti helppo ja nopea.
Patakuningas löytyi ruutulähdön jälkeen onnekkaasti toisena välistä. 12
tikkiä toi muikeat 81,82% ja 18/22
pistettä. Valitettavasti viimeisen session suoritukset eivät riittäneet mitaleille asti. Silti, ainakin näin jälkikäteen, viides sija oli huikea saavutus.
BL 3/2016
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

Korttisi:
♠ A103 ♥ 852 ♦ A953 ♣ AKJ.
Olet etelä, kaikki vaarassa länsi avaa
heikolla kahdella padalla, pohjoinen ja
itä passaavat. Mitä tarjoat?
Kaksi sangia. Vastustajan avattua
heikolla kakkosella (tai heikolla kaksivärikäden näyttävällä avauksella) on
normaalia pelata kahden sangin välitarjousta vahvana, n. 16-18 ap tasaisena
kätenä. Balanssipaikalla tätä sangitarjousta kannattaa pelata paria pistettä
heikompana, n. 14-16 ap vahvuisena.
On myös tavallista pelata normaaleja
kahden sangin jatkoja kahden tason
sangivälitarjouksen jälkeen. Jos pari
pelaa siirtotarjouksia kolmen tasolla,
siirtoa vastustajan yläväriin ei tietenkään kannata pelata luonnollisena. Yksi
järkevä sopimus tälle tarjoukselle olisi, että se kertoo lyhyyden vastustajan
ylävärissä, vähintään 5-4 alavärit ja inviittivoiman. Tähän sangitarjoajan neljä
alaväriä olisi preferenssi minimikädellä.
Tällä kertaa pohjoinen tarjoaa yksinkertaisesti kolme sangia, joka myös
päättää tarjoussarjan. Länsi aloittaa
patakuninkaalla.
		
		
		

♠ 75
♥ AK3
♦ Q8642
♣ Q103

W

		
		
		
		

N
S

E

♠ A103
♥ 852
♦ A953
♣ AKJ

Kyselet idältä parin lähtökorttisopimuksia ja saat kuulla, että sangia vas-
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taan kuningas kertoo vahvan värin ja
pyytää partneria ablokeeraamaan sotamiehen tai rouvan. Jos lähtijän partnerilla ei ole kumpaakaan näistä korteista, hänen tulee näyttää pituutta.
Itä tunnustaa patanelosella, annat
lännen voittaa ensimmäisen tikin kuninkaalla ja hän jatkaa toiseen tikkiin
patarouvalla idän tunnustaessa kuutosella. Laistatko vielä?
Ota toinen tikki ässällä. Laisto ei ole
ainoastaan turha, vaan myös vaarallinen. Turha, koska lännen avauksen
ja idän merkinannon perusteella voit
olla varma, että puolustuksen pataväri on jakautunut 6-2. Myös vaarallinen, koska länsi saattaa kääntää
kolmanteen tikkiin herttaa, esim. korteista ♠KQJ982 ♥J4 ♦7 ♣9642. Tämän jälkeen itä ehtii kasvattaa herttavärinsä ennen pöydän ruutuvärin
kasvattamista.
Jos lännellä on yllä mainittu esimerkkikäsi, minkä kortin hän kääntää
kolmanteen tikkiin saatuaan kaksi ensimmäistä tikkiä patakuvillaan?
Herttanelosen. Jos hän kääntää
herttasotamiehen, saa pelinviejä sitoumuksen kotiin, jos hänellä on
esim. ♠A103 ♥1052 ♦A853 ♣AKJ.
Kun itä pääsee myöhemmin kiinni
ruudulla, ei hän voi jatkaa herttaa antamatta tikkiä pelinviejän kympille.
Mutta jos länsi kääntää pienen hertan, saa puolustus avattua herttavärin
ajoissa. Tilanne ei muutu, vaikka lännellä olisi rouvadubbelton herttaa.
Et siis kuitenkaan anna puolustukselle mahdollisuutta hyvään puolustuspeliin, vaan otat toisen tikin pataässällä. Mitä seuraavaksi? On selvää,
että sitoumuksen kohtalo on täysin
ruutuvärin varassa. Mitä jatkat kolmanteen tikkiin?

Pelaa ristisotamies pöydän rouvalle,
jonka jälkeen jatkat pöydästä pienellä
ruudulla. Tämä on jakautuma, johon
sinun pitää varautua:
		
♠ 75
		
♥ AK3
		
♦ Q8642
		
♣ Q103
♠ KQJ982
♠ 64
♥ J10		 N
♥ Q9764
♦ J107		W E ♦ K
S
♣ 94		
♣ J8762
		
♠ A103
		
♥ 852
		
♦ A953
		
♣ AKJ
Jos ruutukuningas on lännellä vähintään toisena, sinulla ei ole mitään
kotipelimahdollisuuksia. Jos eliminoit ensin hertta- ja ristivärit ja sitten
kiinni-istutat lännen padalla, selviät
yhdellä pietillä. Jos taas lännellä on
ruutukuningassingelton, voit pudottaa tämän kortin ässällä ja saat helpon
ylitikin.
Entäpä jos ruutukuningas on idällä?
Jos idällä on KJ107, voit yrittää selvitä kiinni-istutuksen avulla yhdellä
pietillä. Jos kuningas kolmas, saat sitoumuksen tasan kotiin, jos kuningasdubbelton, saat jopa ylitikin.
Mutta jos idällä on kuningassingelton ja aloitat ruudun pelaamisen ottamalla ensin ässän, lännellä onkin
pito tässä värissä etkä saa kahdeksaa
tikkiä enempää. Oikein on siis mennä
pöytään kiinni ristillä ja pelata sieltä
pieni ruutu. Jos itä tunnustaisi jollain
muulla kortilla kuin kuninkaalla, otat
ässän ja toivot parasta. Tällä kertaa
tarkka pelinvienti palkitaan, kun itä
tunnustaa kuninkaalla. Annat hänen
pitää tikin tällä kortilla ja saat sitoumukseesi yhden ylitikin.

Pysytään vielä samassa jaossa, mutta siirry kuitenkin hetkeksi idän kortteihin ♠64 ♥Q9764 ♦K ♣J8762.
Partnerisi aloittaa korkeilla padoilla,
pelinviejä laistaa kaksi ensimmäistä
kierrosta ja ottaa vasta kolmannen
kierroksen ässällä. Oletetaan, että pelaatte ensimmäistä sakausta italialaisena. Mitä sakaat kolmanteen tikkiin?
Ristivärissä ei voi olla tulevaisuutta,
joten haluat kertoa partnerillesi herttavoimasta. Sangipelissä hyvin harvoin kannattaa sakata pyytävä kortti
siitä väristä, mitä partnerin toivotaan
jatkavan. Herttaseiskan sijasta ristikahdeksikko on siis parempi herttaa
pyytävä kortti. Jos kuitenkin haluat
pietittää sitoumuksen, sakaa ruutukuningas! Pelinviejä aikoo kasvattaa
kotipelitikit ruutuväristä, eikä sitoumukseen voi tulla pietiä, ellei partneri pääse kiinni tässä värissä. Jos partnerilla on joko J10x tai J9x ruutua,
on tämä kombinaatio tikin arvoinen,
mutta vain jos sakaat ruutukuninkaasi
kolmanteen patakierrokseen.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin
♠K75 ♥AQ103 ♦A ♣97643. Kaikki
vaarattomassa etelä avaa yhdellä padalla, länsi passaa ja pohjoinen tarjoaa kaksi ristiä. Mitä tarjoat?
Pass. Tietenkin. Sinulla ei ole mitään
syytä tulla mukaan tarjoussarjaan.
Entäpä jos pohjoisen vastaustarjous
olisi ollut kaksi ruutua. Muuttuuko
tilanne?
Nyt kahdennus olisi mahdollinen,
mutta hyvin kyseenalainen valinta.
Pohjoisen 2-yli-1 vastauksen jälkeen
tiedät, ettei partnerilla ole juuri lainkaan voimaa. Kahdennus ei johda
mihinkään, mutta kertoo pelinviejälle, missä puolustuksen avainkortit
sijaitsevat. Edullisissa vyöhykkeissä
tilanne olisi toinen. Tällöin voisitte
löytää halvan uhrauksen vastustajien
täyspelin päälle.
Passaat siis, etelä tarjoaa kaksi ruutua ja pohjoisen neljä pataa päättää

sarjan. Länsi aloittaa ruutukympillä.
		
♠ AJ9
		
♥ K764
		
♦ QJ
		
♣ KJ102
			
♠ K75
			 N
♥ AQ103
W
E
			 S
♦A
			
♣ 97643
		
Saat ensimmäisen tikin ruutuässällä
etelän tunnustaessa kakkosella. Aloitetaan laskemalla partnerin mahdolliset arvopisteet. Paljonko partnerilla
voi olla voimaa?
Näet kädessäsi ja pöydässä yhteensä
28 arvopistettä. Etelä on avannut tarjoussarjan, joten partnerilla voi olla
korkeintaan yksi arvopiste. Puolustustikkien laskeminen on myös helppo tehtävä. Ylävärien kuninkaat ovat
sijoittuneet puolustuksen kannalta
edullisesti, joten sinulla vaikuttaisi
olevan neljä puolustustikkiä, vaikka
partnerilla ei olisi ainoatakaan kuvakorttia. Onko tilanne otollinen passiiviseen puolustamiseen? Voitko jäädä
odottamaan patakuninkaan lisäksi
kahden herttatikin saamista?
Passiivinen puolustaminen ei tässä
jaossa voi olla hyvä ajatus. Tiedät,
että pelinviejällä on yhdeksän korttia padassa ja ruudussa. Hänellä on
myöskin AQ ristissä. Jos puolustus
on passiivinen, pelinviejä poistaa
puolustuksen valtit ja sakaa tämän
jälkeen herttamenevänsä pöydän risteille. Olisipa partneri aloittanut ruutukympin sijasta hertalla! Mutta kun
ei. Onko mitään toiveita pietiin?
Pelinviejällä on siis AQ ristiä. Jos
hänellä on vielä kolmaskin risti, niin
partnerilla on vain singelton. Jos
käännät ristiä toiseen tikkiin ja pelinviejä maskaa seuraavaksi pataa,
voit antaa partnerillesi ristivarkauden. Onko tämä paras suunnitelma
sitoumuksen pietittämiseen?

Ei. Jos partnerilla olisi ristisingleton,
olisi hän aloittanut sillä, eikä suinkaan pelinviejän tarjoamasta väristä.
Vaikka partnerilla olisi vastoin odotuksia ristisingelton, pelinviejä voisi
pelata ristikäännön jälkeen pataässän
ja lisää valttia, jolloin varkaustikki
jäisi haaveeksi. Onko jaossa mitään
pietitoiveita?
Partnerin käteen et siis onnistu järjestämään ristivarkautta. Mutta entä
omaan käteesi ruutuvarkaus? Mikä
kortti partnerilla pitää olla, jotta voisit saada hänet kiinni ruutuvarkauden
antamista varten? Entä minkä kortin
jatkat toiseen tikkiin?
Partnerilla pitää olla herttasotamies
ja sinun pitää jatkaa toiseen tikkiin
herttarouvalla. Koko jako:
		
♠ AJ9
		
♥ K764
		
♦ QJ
		
♣ KJ102
♠ 63		
♠ K75
♥ J95		 N ♥ AQ103
W E
♦ 1098543
♦A
S
♣ 85		
♣ 97643
		
♠ Q10842
		
♥ 82
		
♦ K762
		
♣ AQ
Tämän puolustuksen jälkeen pelinviejällä on vain huonoja vaihtoehtoja
käytettävissään. Jos hän ottaa tikin
herttakuninkaalla ja pelaa valttia,
pääset patakuninkaalla kiinni ja pelaat pienen hertan partnerin sotamiehelle eikä ruutuvarkauden antaminen
ole liian vaikea tehtävä. Jos pelinviejä
pelaa herttakuninkaan jälkeen kolme
ristikierrosta sakaten herttaa, partneri
varastaa ja antaa ruutuvarkauden.
Myös parikilpailussa herttarouvakääntö on oikein. Mutta tällöin lännen merkinanto kertoo, pitääkö idän
yrittää pietiä pikkuherttakäännöllä
vai pitääkö hänen ottaa patakuninkaan jälkeen tikki herttaässällä.
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De fyra första brickorna
Martin Arle

Det finska damlandslaget inledde
sitt EM mot vårt västra grannland
med Kati Sandström-Maria Mylläri
Nord-Syd i öppna rummet mot Maria
Grönkvist-Catharina Ahlesved. I det
slutna rummet satt Agneta BerglundMaria Nordgren Öst-Väst mot Cecilia Rimstedt-Ida Grönkvist. Fyra finska debutanter skulle alltså spela mot
fyra svenska hel- eller halvproffs.
Håll i er för nu lämnar sekonderna
ringen, gonggongen går och bricka 1
ligger på bordet.
GIV 1 ♠ Q7653
N/♥6
		
♦ K5
		
♣ KQ963
♠ 1042		
♠ K8
N
♥ J1072		 W E ♥ KQ9
♦ AJ983		 S
♦ 10762
♣ 7		
♣ A854
		
♠ AJ9
		
♥ A8543
		
♦ Q4
		
♣ J102
Kati Sandström fick som Nord hem
4 spader. Mot Cecilia Rimstedt i slutna rummet spelade Agneta Berglund
ut hjärterkung till bordets äss. Nord
valde nu att spela spaderäss och mera
spader till Östs kung, vilket var definitivt fel den här gången. Eftersom
Nord i budgivningen lovat minst 5-5 i
de svarta färgerna var Agneta inte sen
att ta klöveräss och ge sin partner en
kupp. Ruteräss tog sedan straffen.
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Ifall Agneta efter spaderkung skulle
ha fortsatt med hjärter skulle det också ha gått på tok för Nord eftersom
hon blir trumfmatt mot ett skärpt försvar. Alltnog, 10 IMP till Finland.
Även seniorerna inledde turneringen med denna bricka. Motståndare
var England, som inte orkade bjuda
mera än 2 spader. Osmo ParviainenLasse Utter bjöd och spelade hem utgången och tog ledningen i matchen
med tennissiffrorna 6-0.
På nästa bricka blev det mindre
IMP-utväxling.
GIV 2 ♠ K109872
E/N-S ♥ K62
		
♦ A6
		
♣ Q4
♠ J543		
♠Q
♥ J753		 N
♥ 1094
W
E
♦ 102		 S
♦ Q95
♣ 1093		
♣ KJ8762
		
♠ A6
		
♥ AQ8
		
♦ KJ8743
		
♣ A5
Både de svenska och de finska damerna spelade hem 6 spader. I seniormatchen stannade man vid bägge
borden i 3NT, men Finland fick tre
övertrick och belönades med 1 IMP
för vart och ett av dem och ledningen var nu 9-0. På brickan som följde
gick England emellertid upp i ledningen med 10-9 :

GIV 3 ♠ AKQ94
S/E-W ♥ 1098
		
♦ K6
		
♣ 1053
♠ 10763		
♠ J852
N
♥ A75		
♥ K6
W
E
♦ QJ		 S
♦ A1097532
♣ AKJ7		
♣		
♠		
♥ QJ432
		
♦ 84
		
♣ Q98642
Engelsmännen Ö-V tog tio stick i
3NT=630 medan Seppo Niemi-Matti
Sihvola fick 150 för 4 ruter med ett
överspel.
I dammatchen blev det fyrverkeri
när Kati Sandström dubblade 4 spader till taxa 800. I det slutna rummet
öppnade Mascha Nordgren som Väst
med 1 NT. På Östs högfärgsfråga
klampade Syd in med 3 klöver, som
Mascha dubblade. Partnern tog bort
straffdubblingen med 3 ruter varefter
3 NT blev slutbud. Två övertrick gav
660, totalt 1460 och 16 IMP betydde
ledning 26-0. Ratatas legendariska
lagkapten Ronald Backman satt uppe
på sitt moln och följde med spelet.
När Mascha två gånger vägrat bjuda
spader efter sin partners högfärgsfråga och landade i bergsäkra 3NT log
Ronny.
Mera poäng var på kommande:
GIV 4 ♠ K65
W/ALL ♥ K
		
♦ QJ74
		
♣ QJ642
♠ 32		
♠ 10
♥ AJ1097642 W N E ♥ Q
♦ 9		 S ♦ AK86532
♣ 93		
♣ A874
		
♠ AQJ9874
		
♥ 853
		
♦ 10
		
♣ K10

Maria Mylläri spelade hem 4
dubblade spader = 790. I det slutna
rummet öppnade Väst med 4 hjärter. Efter två pass bjöd Syd 4 spader.
Det budet passades fram till Öst, som
grävde fram 5 hjärter ur sin budlåda!
Två pass och 5 spader av Nord. Dubbelt, en bet=200, sammanlagt 990
och 14 IMP till Finland, som ledde
40-0 efter de fyra första brickorna!
Seniorerna var ett strå vassare på
brickan. Kopiering av damresultatet
på N-S och 5 hjärter dubbelt hem på
E-W = 850, sammanlagt 1640 och 17
IMP betydde att man återtog ledningen med siffrorna 26-10.
Laget i öppen klass hade börjat sin
långa tävling några dagar tidigare och
när den här matchen mot Rumänien
började låg man på 7:de plats bland 37
lag i tabellen. Dessa brickor var spelmaterial i rond 12, som gick parallellt
med damernas och seniorernas rond
1. På den första brickan ovan fick
Vesa Fagerlund-Kauko Koistinen 420
i 4 spader medan Vesa Leskelä-Clas
Nyberg stal kontraktet med 3 ruter.
Hemgång med ett övertrick gav 130
och ledning 11-0. Nästa bricka gav 13
IMP till när motståndarna stannade i
4 spader medan blåvitt valde 6NT.
Sedan undvek Fagerlund-Koistinens
motståndare 4 spader och spelade
3NT med tio stick. Det blev dock ingen utdelning eftersom Leskelä-Nyberg var i 5 ruter med 12 stick. Den
fjärde brickan blev troligen Finlands
triumfbåge i turneringen ty Rumänien spelade 6 dubblade hjärter med en
straff vid det ena bordet och 6 dubblade spader minus 2 vid det andra. Det
betydde 200+500=700 och ytterligare
12 blåvita IMP i tillägg till damernas
14 och seniorernas 17.
Vilka kanonresultat var det inte
för Finland, sammanlagt 102-10 på
brickorna 1-4! Resten av matcherna
gick sedan efter motståndarnas taktpinnar, men öppna klassen vann dock
68-49 och steg till 6:te, damerna behöll också ledningen till slut och vann
56-32 medan seniorerna föll 37-56.

Shortuneasy 3
Martin Arle

Mot slutet
spel upp:
		
		
		
		

av kvällen dök följande
♠ 632
♥ J1098
♦ AK7
♣ K92
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ KQ
♥ KQ765
♦ 104
♣ A763

Efter att som giv ha öppnat med 1
hjärter fick Syd höra ett hederligt
gammaldags limitbud 3 hjärter från
Nord. Med lite extra i bakfickan var
höjningen till 4 hjärter automatisk
och det blev också slutbud.
Väst spelade ut klöverfyran. ÖstVäst har en systemlapp där det står
skrivet att paret använder sig av elvaregeln. Hur skall Syd spela?
Trumfäss, spaderäss och ett klöverstick ser ut att vara allt man behöver ge
bort. Finns det någon risk för att försvaret får ett fjärde stick? Det kan bli
problem om trumfen sitter 4-0, något
som dock är ganska ovanligt. Dessutom skall det kunna ordna sig mot 4-0
i trumf om det inte sitter alltför snett
i sidofärgerna. Ett betydligt större faromoment är att Öst-Väst har en stöld
att ta. I vilken färg i så fall? I ruter
och spader har Nord-Syd bara fem
kort, alltså är stöldrisken mycket liten i hårdfärgerna (svenskarna kallar
hjärter och klöver för mjukfärgerna
och spader och ruter för hårdfärgerna
). I klöver har man sju kort. Dessutom
blev det utspel i den färgen. Alltså
skall Syd koncentrera sig på klövern
och närmast på vilket kort han skall
spela från bordet i första sticket. Några idéer?
Har Öst singelklöver och högfärgsässen är fördelade skall Syd sätta i

klöverkung, är det Väst som är kort
i utspelsfärgen skall första sticket tas
med ässet. Alltså?
Låt oss först anta att Öst har singelklöver. Renons kan han ju inte ha eftersom Västs utspelade klöverfyra i
så fall är från Q J 10 8 5 4. Men Väst
kan inte heller ha något som Q 10 8 5
4 eftersom han i så fall skulle ha startat med kl. 5 enligt elvaregeln. Och
om Västs klöverfyra är fjärde kortet
från toppen hotar ju ingen stöld i färgen. Efter detta resonemang har det
blivit klart att det som hotar kontraktet är att Väst har singelklöver. Skall
Syd för att gardera sig mot detta vinna sticket på bordet eller på handen?
Hela sitsen är denna:
		
♠ 632
		
♥ J1098
		
♦ AK7
		
♣ K92
♠ AJ954		
♠ 1087
N
♥ 432		 W E ♥ A
♦ Q982		 S
♦ J653
♣ 4		
♣ QJ1085
		
♠ KQ
		
♥ KQ765
		
♦ 104
		
♣ A763
Om Syd vinner utspelet med bordets
kung händer följande: I andra sticket
spelas trumf från bordet till Östs singeläss. Fortsättningen blir klöverdam
till äss och stöld. Syd har nu förlorat
två stick och kommer att förlora ytterligare två, ett i vardera svarta färgen, en bet.
Se i stället hur det går om Syd i första sticket lägger låg klöver från bordet och vinner Östs åtta med handens
äss. När Öst kommer in på hjärteräss
och fortsätter i klöver kan Väst stjäla. Försvaret får ett tredje stick med
spaderäss, men ingenting kan rubba
hemgången.
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Junnupalsta
Maria Mylläri

♥

Heinäkuussa Latvian Liepajassa järjestettiin juniorien EM-parikilpailut.
Aluksi oli kahden päivän mixedkisa
ja sen jälkeen kolme päivää pelattiin
tyttöjen, U26, U21 ja U16 -sarjoissa.
Pelasin mixedissä Vesa Fagerlundin
kanssa ja sitten tytöissä Sini Siiran
partnerina Vesan jatkaessa U26-sarjassa Antti Aimalan kanssa. Lisäksi
Suomea edustivat Aleksi Aalto - Oskari Koivu U21-sarjassa sekä Hermanni Huhtamäki - Aapo Nieminen
ja Arttu Keisala - Lasse Mäkelä U16sarjassa.
Yleensä minua ei jännitä pelipöydässä, mutta Vesan kanssa ensimmäistä
istuntoa pelatessa olin kuitenkin vähän hermostunut. Johtui varmaankin
siitä, että tiesin meillä olevan hyvät
mahdollisuudet pärjätä. Ja Vesahan
on meistä se parempi pelaaja, joten
pelkäsin sössiväni ne mahdollisuudet. Epäilin melkein jokaista päätöstä
mitä pelipöydässä tein. Vesa saattoi
tämän huomata, koska silloin tällöin hän kehui tarjouksiani tai hyviä
kääntöjäni. Hän saikin minut rentoutumaan ja tuli pelattua todella hyvin
koko kisa.
Meillä oli vain yksi huono istunto,
ja sekään ei ollut meidän huonoutta
vaan vastustajien onnistumista. Jossain vaiheessa kisaa me johdettiinkin
aika pitkään. Siinä kohtaa ajattelin,
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että jos lopputulos on jotain muuta
kuin voitto niin varmasti harmittaa,
varsinkin jos mitallisijalta tiputaan.
En kuitenkaan antanut tuon ajatuksen häiritä peliä. Muutamat viimeiset
jaot pääsimme pelaamaan raamassa. Muistan raamapöytään siirtyessä
naurahtaneeni itsekseni, kun mietin
miten kaikki suomalaiset on liimautuneena tietokoneruutuihinsa hirveän
jännittyneenä. Itseä ei siinä kohtaa
jännittänyt, kunhan pyrin pelaamaan
hyvää bridgeä - pelipöydässä ei
myöskään ehdi yhtä paljon jännittämään kuin mitä kibitserinä.
Kisan kolmanneksi viimeisessä jaossa Vesa sai väärää tietoa vastustajien systeemistä ja teki päätöksen, joka
toimi huonosti ja näin kilpailunjohtaja sai tekemistä. Tilanteen selittämisessä kilpailunjohtajalle meni hetki,
niinpä aloitettiin viimeinen kierros
vähän myöhässä. Viimeinen jako oli
ratkaiseva. Hyvä saksalainen ystäväni Sibrand kertoi meidän tuloksen
olevan viimeinen mikä puuttui, ja oltiin sillä hetkellä kolmantena - todella
lähellä sekä toista että neljättä sijaa.
Vastustaja oli päätynyt pelaamaan
kolmea herttaa kahdennettuna, johon
oli pelattavissa yhdeksän tikkiä. Pelinviejä onneksemme kuitenkin jätti
kupin pöytään ottamatta ja sai vain
kahdeksan tikkiä. Sillä tuloksella
noustiinkin sitten hopealle.
Tulosten selvittäminen vähän pelotti, ainakin minua. Vesakaan ei
mitenkään kiirehtinyt pöydästä pois,
vaan jäätiin hetkeksi ihmettelemään
ymmärrettiinkö toistemme donkit
viimeisessä tarjoussarjassa oikein
ja todettiin ettei mitään mokaa ollut
sattunut. Sitten lähdettiin pikkuhiljaa
ovelle päin. Siellä vastaan juoksikin
Sibrand halaamaan minua ja kertoi
innoissaan, että saatiin hopeaa. Kaverin innokkuus sai tuloksen tuntumaan

vieläkin mielettömämmältä. Siinä
kohtaa yllätyksekseni totesin, etten
ollut tippaakaan pettynyt. EM-hopeaa ei yksinkertaisesti voi harmitella.
Se hopea tuli voitettua.
Pelisalista ulos päästyämme saatiin kameramies ja haastattelija
kimppuumme. Siitä seuraavaksi piti
mennä valokuvattavaksi. Kaikki kaverit myös halus onnitella ja halata.
Illallisen jälkeen käytiin hakemassa
kaupassa jäätelöt palkinnoksi. Meidän tullessa ulos kaupasta tuli muutama kilpailunjohtaja vastaan, jotka
ihmettelivät kovasti, ettei me mitään
muuta ostettu. Kyllähän illalla piti
käydä vielä vähän juhlistamassa ja
ottamassa kuohuviiniä, mutta vähän
vain, sillä peliurakka jatkui seuraavana päivänä.
Siniäkin jännitti hänen ensimmäinen istuntonsa. Hänellä tosin oli vähän enemmän syytä, olivathan nuo
Sinin ensimmäiset kisat ulkomailla
eikä hän ollut ennen skriineillä pelannut. Annoin siinä ohjeita miten kelkkaa työnnetään ja muita käytännön
juttuja. Sini hallitsikin kaiken ihan
hyvin, mitä nyt pari kertaa hyväksyi skriinikaverinsa alimaalauksen
työntämällä kelkan minun puolelle.
Yksi kerroista sattui olemaan raamapöydässä, ja alimaalaus jäi vielä
loppusitoumukseksi. Pöydässä sattui
olemaan vielä aloitteleva raamaoperaattori, joka ei tiennyt yhtään mitä
tehdä, mutta onneksi vieressä oli vielä apuri neuvomassa. Sini on kylläkin
aivan ihana partneri - sain jopa hieronnan kierrosten välissä, kun niska
oli vähän jumissa.
Sinin kanssa peli oli vähän epätasaisempaa kuin mitä Vesan kanssa. Oli
muutama istunto yli 60% ja muutama alle 40%. Loppusijoitukseksi tuli
9/20, johon oltiin molemmat tyytyväisiä kun kymmenen kärkeen tähtä-

simme. Muut eivät olleet yhtä tyytyväisiä tuloksiinsa. Arttu ja Lasse ovat
vielä aloittelevia ja hankkivat kisoista hyvää kokemusta, vaikka tulokset
eivät olletkaan kummoisia. Muut
kolme paria taas olivat vähän väliä
taistelemassa kärkipaikoista. Valitettavasti kaikilla kolmella viimeinen
sessio meni huonosti. Vesan ja Antin
loppusijoitukseksi jäi 7/61, Oskarin
ja Aleksin 8/59, Aapon ja Hermannin
6/23 sekä Artun ja Lassen 19/23.
Seuraavaksi oli edessä palkintojen
jako. Lavalle meno oli hirveän jännittävää, varmasti kisojen pelottavin
hetki. Kaikki tuijottivat ja palkintopallilla seistessä totesin parrasvalojen
olevan aika kirkkaita. Ei kuitenkaan
ollut ongelma nähdä yleisöä ja löysinkin sieltä aika nopeasti Suomen
poppoon. Sini otti innoissaan kuvia.
Kommentoin Vesalle Oskarin ilmeilevän hölmösti ja jälkeenpäin sain
kuulla Oskun lukeneen sen huuliltani. Palkintopallilla oli ainut hetki
kun harmitti ettei tullut voitto, koska
Maamme-laulun sijaan soi Skotlannin hymni. Se muuten alkoi todella
kovaäänisesti ja aivan yllättäen, taisin
jopa pompahtaa säikähdyksissä. Mitalin lisäksi saatiin muki, magneetti
ja tytöt saivat myös kukkakimpun.
Oman magneettini lahjoitin englantilaisille kaverille. Kukkakimppua
sai taas illan mittaan kaikki haistella
ja todeta että haisee aivan kamalalle,
vaikka nätiltä näyttikin. U21-sarjassa
voitti hyvä venäläinen kaverini ja
kauhukseni sain huomata, etten osaa
Venäjän hymnin sanoja.
Meille tuli myös peruutuksesta johtuva äkkilähtö Italiaan junnujen MMjoukkikseen. Antti ei valitettavasti
lyhyellä varoitusajalla päässyt, joten
pelasin Vesan kanssa ja toisena parina
oli Aleksi ja Oskari. Pelillisesti matka ei mennyt hirveän hyvin, mutta
muuten oli oikein kivaa. Tutustuttiin
Kanadan pelaajiin ja pelailtiin illalla heidän kanssa Mafiaa. Viimeisenä
päivänä ei enään jaksettu pelata BAMia, joten silloin kävin kanadalaisten

kanssa seikkailemassa Milanossa ja
tuli siellä vietettyä mahtava päivä.
Yhden kanadalaisen kanssa olenkin
sen matkan jälkeen ollut jatkuvasti
yhteydessä - taas tuli hankittua uusi
ihana kaveri.
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EM-Budapest avoin luokka
Kauko Koistinen

Vielä maajoukkuekarsintojen aikaan
viime joulukuussa kaikki olivat siinä
uskossa, että EM-kilpailut järjestetään
viime vuosien tapaan kahdessa lohkossa, joista molemmista puolet jatkaisivat
pelejään toiselle viikolle. Kaksi vuotta
sitten myös jakomäärä oli kovin vähäinen, kolme 16 jaon ottelua päivässä.
Kun joukkueemme Vesa Fagerlund Kauko Koistinen, Vesa Leskelä - Clas
Nyberg onnistui voittamaan karsinnan,
ajattelimme, että on turha ottaa kolmatta paria mukaan. Kun EBL myöhemmin ilmoitti uudesta formaatista, vain
yksi lohko ja kaikki kaikkia vastaan 16
jaon otteluin, jouduimme miettimään
päätöstämme uudelleen. Mutta toisaalta, pelaamaanhan olimme Budapestiin
menossa eikä tarvitsisi sitten miettiä,
miten tappaa aikaansa huilivuoroilla.
Kisan alku sujui käsittämättömän hyvin, voitimme kahdeksan ensimmäistä ottelua ja olimme selvässä johdossa
kahden kilpailupäivän jälkeen. Tämä ei
tietenkään ollut vain oman hyvän pelin, vaan paljolti myös ystävällismielisten vastustajien ansiota. Jopa maailmanluokan tähdet antoivat huonoilla
ratkaisuillaan isoja lukuja omaan pöytäkirjasarakkeeseemme, esim. Ranskan
Francois Combescure 1700, Puolan
Michal Nowosadzki 1100 ja Monacon Franck Multon 1400.
Kolmantena kilpailupäivänä pelattiin
vain kolme ottelua. Hävisimme jokaisen, ensin niukasti Venäjää vastaan ja
säilytimme vielä johtopaikkamme. Italiaa vastaan numerot olivat 5/15 ja putosimme toiselle sijalle. Iltaottelussa
Saksaa vastaan kyyti oli kylmää. Kolme slammijakoa maksoi yhteensä 46
IMP ja joudumme tyytymään kahteen
ottelupisteeseen.
Ottelu Italiaa vastaan on tasainen aina toiseksi viimeiseen jakoon asti. Istu idän paikalle Lorenzo Laurian kortteihin.

24 BL 3/2016

		♠ Q8753
			 N
♥ KQ9
W
E
			 S
♦ Q42
			
♣ KJ
		
♠ 94
		
♥ J1053
		
♦ K87
		
♣ 9642

ys pöytään ristimaskia varten. Pelinviejän ristiväri on 4-4, joten hänelle ei
ole mitään hyötyä yhdestä ristisakauksesta. Koko jako oli hieman erilainen:

Länsi

Pohjoinen Itä

Versace

Koistinen Lauria Fagerlund

Etelä

				pass
pass
1♥
1♠
2♥
2♠
4♥
pass
pass
DBL
pass
pass
pass

Aloitat pienellä padalla ja pelinviejä
voittaa partnerin kympin ässällä. Pohjoinen ottaa herttaässän ja jatkaa pienellä hertalla, otat kaksi tikkiä herttakuvillasi ja jatkat pataa sotamiehelle
ja kuninkaalle. Partneri sakasi hertoille ruutuviitosen ja -kuutosen. Seuraavaksi pelinviejä pelaa ruutua pöydän
kuninkaalle ja lännen ässälle. Ruutuyhdeksikköjatkoon pelinviejä pelaa
kympin ja voitat tikin rouvalla. Entä
seuraavaksi?
Jaon pitäisi olla melko selvä. Pelinviejällä on 2-5-2-4 ja partnerilla 4-15-3 jakautuma. Patakääntö menee siis
kaksoisrenonssiin ja ristikääntö saattaa mennä pelinviejän AQ-haarukkaan.
Ruutukääntö on kuitenkin täysin turvallinen. Pelinviejä joutuu varastamaan
tämän käännön ja joutuu käsittelemään
ristivärin ilman puolustuksen apua.
Odota kuitenkin hetki ennen itsestään
selvää ruutukääntöä! Pelinviejällä on
ristissä luultavasti AQ neljäntenä. Miten hän käsittelee tämän värin, kun hän
ei pääse pöytään kiinni pelaamaan ristiä? Hän ottaa ensin ässän ja pelaa sitten pienen ristin pudottaen onnekkaasti kuningasdubbeltonin. Aivan oikein,
sinun pitääkin kääntää pataa kaksoisrenonssiin ja antaa pelinviejälle yhte-

JAKO 3 ♠ AK
S/N-S ♥ A8764		
		
♦ 103
		
♣ AQ53
♠ J106		
♠ Q87532
♥ 2		N
♥ KQ9
W E
♦ AJ9654
♦ Q2
S
♣ 1087		
♣ KJ
		
♠ 94
		
♥ J1053
		
♦ K87
		
♣ 9642
Lauria olisi voinut välttää kiinnijäämisen ruuturouvalla pelaamalla tämän kortin ensimmäiseen ruutukierrokseen. Näkikö hän tilanteen ja jätti
tarkoituksella itsensä kiinni ruuturouvalla? Ehkä, mutta sorruin kuitenkin
tähän kreikkalaiseen lahjaan, varastin
pöytään ja maskasin ristin päätyen
kolmeen pietiin, -800 ja 14 IMP ulos,
kun vastinpöydässä neljä pataa meni
kahdennettuna yhteen pietiin.
Kolmannellatoista kierroksella kohtasimme Islannin ja niukan tappiomme myötä sijoituksemme putosi
jo seitsemänneksi. Seuraava jako oli
oppikirjasta:
JAKO 14♠ KJ107
E/♥ A3		
		
♦ 832
		
♣ 9752
♠ 843		
♠ 965
N
♥ K1098		
♥ 762
W
E
♦ KQ9		 S
♦ J76
♣ K104		
♣ J863
		
♠ AQ2
		
♥ QJ54
		
♦ A1054
		
♣ AQ

Kummassakin pöydässä etelän pelaamaa kolmea sangia vastaan länsi aloitti
herttaa ja pelinviejä voitti ensimmäisen
tikin rouvalla. Kahdeksan tikkiä oli valmiina ja yhdeksäs voisi tulla joko onnistuvalla ristimaskilla tai kasvattamalla
käden neljäs ruutu vahvaksi. Thorlakur
Jonsson jatkoi toiseen tikkiin pienellä
ruudulla ja Clas voitti tikin yhdeksiköllä.
Pöydän herttaässä voitti seuraavan tikin,
mutta kun pelinviejä pelasi seuraavaksi
kaksi ruutukierrosta, sai hän puuttuvan
kotipelitikin tästä väristä. Myös Vesa F
jatkoi toiseen tikkiin kädestään pienellä
ruudulla, mutta Sveinn Runar Eiriksson
puolusti loistavasti ottamalla partnerin
ruutuyhdekikön yli sotamiehellä sekä
jatkamalla ristiä. Länsi voitti rouvan kuninkaalla ja jatkoi ristikympillä, minkä
jälkeen puolustukselle oli kasvanut viisi
tikkiä. Raamaottelussa Saksa - Latvia
Martins Lorencs pelasi myös ruutua toiseen tikkiin, mutta Christian Schwerdt
päätti läntenä voittaa tikin rouvalla! Yhdeksän tikkiä ja tasabrikka, kun vastinpöydässä Roy Welland oli oikeilla jäljillä, kun pelasi toiseen tikkiin pataa. Hän
päätti kuitenkin ottaa heti kaikki neljä
kierrosta, mutta tällöin hänen kätensä
joutui kiristykseen. Hän sakasi yhden
hertan, mutta onneksensa lähtijällä oli
vain neljä korttia herttaa ja ruudun kasvattaminen toi kotipelin. Ottelussa Israelia vastaan Irlannin John Carroll näytti
oikean pelinvientilinjan. Hän meni toiseen tikkiin pöytään patakympillä ja pelasi sieltä ruutua kohti kättä. Vaarallinen
vastustaja itä ei koskaan päässyt kiinni
ja ruudun tasajakautuma riitti kotipeliin.
Viides kilpailupäivä oli taas vaikea.
Kolme ensimmäistä otteluamme on
BBO-raamassa. Häviämme murskanumeroin Israelia ja Norjaa vastaan.
Tanskan onnistumme voittamaan, mutta
kun iltaottelussa häviämme vielä Kreikalle, putoaa sijoituksemme jo kuudenneksitoista.
Kierroksella 29 kohtasimme Englannin, joka kaksi vuotta sitten oli EM-kisojen pronssimitalisti ja nytkin kuului
ennakkosuosikkien joukkoon.

JAKO 10♠ 642
E/ALL ♥ AQ75		
		
♦ A3
		
♣ 8542
♠ 87		
♠ KQ1095
♥ 1098		 N
♥6
W E
♦ Q98542
♦ K106
S
♣ K10		
♣ J973
		
♠ AJ3
		
♥ KJ432
		
♦ J7
		
♣ AQ6
Gold passasi jakajana, Vesa avasi yhdellä sangilla ja tarjosin pohjoisena kaksi ristiä. Nyt Gold tarjosi väliin rohkean
kaksi pataa, Vesalta kolme herttaa, jonka
nostin neljään. David Bakhshi aloitti patakahdeksikolla ja Vesa voitti idän rouvan ässällä. Seuraavaksi kolme kierrosta valttia päätyen pöytään ja pataa kohti
kättä. Gold voitti kuninkaalla tikin ja
puolusti parhaiten kääntämällä pienen
ristin. Vesa otti tikin kuitenkin ässällä,
aikomuksenaan ottaa seuraavaksi patasotamies, ruutuässä ja lyödä puolustus
kiinni ruudulla. Sitoumus menee kotiin,
jos ristikuningas on idällä tai toisena lännellä, tai jos lännellä on molemmat ruutukuvat. Peläten joutuvansa kiinni-istutetuksi ristikuninkaalla Bakhshi sakasi
tämän kortin ässän alle ja Vesa pystyi
levittämään kymmenen tikkiä.
Voitimme jaossa 13 IMP, kun vastinpöydässä EW ei osallistunut tarjoussarjaan ja Clas lähti neljää herttaa vastaan
pienellä ruudulla. Andrew Robson katsoi parhaaksi kotipelimahdollisuudeksi
sen, että idällä on kuningas kolmas ristiä. Ei onnea ja kaksi pietiä.
Toiseksi viimeinen ottelupäivä alkaa
hyvin, voitamme Skotlannin, Espanjan
(jopa 20/0!) ja Ruotsin. Elättelemme toiveita pääsystä kymmenen parhaan joukkoon, mutta sitten kohtaamme Portugalin. Teemme kaiken mahdollisen väärin,
vastustajat vastaavasti kaiken mahdollisen oikein ja häviämme 0/20. Portugalin
sijoitus sarjataulukossa ennen tätä ottelua oli 31, mutta tämän ottelun jälkeen
28! Seuraavassa puolustustilanteessa en
ollut parhaimmillani:

JAKO 18 ♠ 6
E/N-S ♥ AJ2		
		
♦ QJ1063
		
♣ K1097
			
♠ KJ874
N
			
♥ 984
			W S E ♦ K92
			
♣ 82
Länsi avasi yhdellä viiden kortin hertalla ja korotti idän kaksi herttaa neljään. Aloitin ruuturouvalla, kuningas,
seiska ja kahdesikko. Seuraavaan tikkiin pöydästä pelataan herttanelonen,
viitonen ja kuningas. Mikä olisi oma
puolustussuunnitelmasi?
Partnerin ruutuseiska näytti pituutta, joten tiesin pelinviejällä olevan ässä toisena ruutua. Pöydän pataväri on uhkaava
ja käänsinkin herttaässän jälkeen pienen
ristin, mutta tämä ei voi olla oikein. Jos
pelinviejällä on ristissä AQ-dubbelton
ja padassa joko Q10x tai Axx, menettää hän ristikäännön jälkeen vain kaksi herttaa ja yhden padan. Herttaässän
jälkeen parasta on jatkaa passiivisesti
ruutua. Kun pelinviejä pelaa lisää valttia, saa partneri mahdollisuuden merkiantoon eikä ristikääntö tule vielä liian myöhään.
Virhe tapahtui kuitenkin jo toisessa tikissä. Kun pelinviejä jatkoi valttia kuninkaalle toiseen tikkiin, oli melko varmaa, että hänellä on värissä KQ viides
tai kuudes. Jos olisin laistanut sujuvasti,
niin mitä pelinviejä olisi jatkanut kun hänellä oli: ♠A103 ♥KQ10763 ♦A8 ♣A3?
Hän olisi luultavasti jatkanut pataa
pöydän kuninkaalle pelatakseen herttaa uudelleen kohti kättä. Pelinviejän
näkökulmasta kotipeliin riittää, että
etelällä on valttiässä. Ristikääntöni
jälkeen pelinviejä antoi minulle valttitikin ja lopussa arvasi padan oikein.
Viimeisen päivän otteluohjelma on
paperilla helpon tuntuinen. Ukraina,
Itävalta ja Serbia ovat kaikki sarjataulukossa kaukana takanamme. Itävaltaottelu alkaa kuitenkin kammottavasti.
Ensimmäinen jako, passaat korteilla:
♠10964 ♥875 ♦76 ♣AK73. Itä avaa
yhdellä ruudulla, partneri tarjoaa kakBL 3/2016
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si pataa ja länsi kolme herttaa. Kaikki
vaarattomassa, Mitä tarjoat?
Kolme pataa vaikutti hieman vaisulta, joten päätin tehdä suoraan neljä.
Taso oli oikein, mutta väri väärä. Matkalla neljään pataan pitäisi tietenkin
tehdä lähtökorttivihje neljällä ristillä.
Kun itä tarjosi viisi ruutua, Vesa F lähti pataässällä, jonka pelinviejä varasti.
Ristikuppi olisi tuonut pietin.
Kaksi jakoa myöhemmin etelä avaa
vaarattomassa heikolla kahdella padalla ja pohjoinen korottaa kolmeen, eiinviitti. Mitä tarjoat vaarassa korteilla:
♠43 ♥AQ874 ♦K973 ♣A7? Vesa L
päätti passata, minkä jälkeen tarjoussarja myös pysähtyi kolmeen pataan.
Josef Simon riskeerasi idän korteilla
kahdennuksen ja Arno Lindermann
päätti sarjan kolmeen sangiin.
JAKO 19 ♠ Q8
S/E-W ♥ K65		
		
♦ A54
		
♣ J10862
			
♠ 43
			 N
♥ AQ874
			W S E ♦ K973
			
♣ A7
Lähdin patarouvalla, jatkoin pataa partnerin ässälle ja pelinviejä voitti kolmannen kierroksen kuninkaalla. Mikä on ensimmäinen sakauksesi?

Ainoa pietitoive on, että partnerilla on
herttasotamies kolmantena. Jos et sakaa herttakuningasta, pelinviejä pelaa
kaksi kertaa herttaa kohti pöytää ja antaa pohjoiselle tikin herttakuninkaalle.
Valitettavasti jaossa ei ollut bulletiiniainesta, kun etelällä oli ♥J3, eikä esim.
♠AJxxxx ♥Jxx ♦xx ♣Qx, jolloin pelinviejä ei voi kasvattaa herttaväriään
päästämättä etelää kiinni.
Kun Islanti voittaa kaksi viimeistä otteluaan selvästi, he kipuavat sarjataulukossa juuri ohitsemme ja sijoituksemme
oli lopulta 15. kun kaikkiaan 37 joukkuetta oli mukana. Uskomattoman alkumme jälkeen tätä voidaan pitää pettymyksenä, mutta toisaalta, viimeisin yli 50%
tulos Suomen avoimella EM-joukkueella
on niinkin kaukaa kuin Malmöstä 2004.
Ottelupistekeskiarvoksemme jäi 10,54,
kun kymmenen parhaan joukkoon pääseminen olisi edellyttänyt 11,48 keskiarvoa. Voittajajoukkue Ranskan saldo
oli 13,24 ottelua kohden.
Tasaisuudesta ei omaa pelisuoritusta
voi moittia. Neljä parasta maata, Ranskan, Ruotsin, Hollannin ja Monacon,
onnistuimme voittamaan, länsinaapurin jopa selvin numeroin. Mutta jos Portugalin ja Walesin tasoisia joukkueita
onnistuu saamaan kunnon selkäsaunan,
on turha haaveilla kymmenen parhaan
joukkoon pääsystä.

13. drymartini suåmex
Monelle rockmusiikin ystävälle
Tanskan Roskilde on festivaalien ykkönen. Tilaisuuden suosio sen kun
kasvaa. Alkuvuosina oli myynnissä
yleislippu, mutta sitten ovelat tanskalaiset keksivät että jos myydään
lippu jokaiselle päivälle erikseen
saadan huomattavasti enemmän voittoa. Tänä vuonna joka ikinen lippu
meni ennakkomyynnissä kaupaksi
ja esimerkiksi Suomesta saapuneet
diggaajat saivat hakeutua mustan
pörssin markkinoille.
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Roskilde on myös bridgen harrastajille tuttu paikka. Ensikertalaisia
varoitetaan konventiosta nimeltä
”Roskildekonventionen”, mikäli uskaltautuvat mukaan robbertbridgeen.
Tässä lyhyt selostus siitä mistä on kysymys:
Pelaat vakiopartnerisi kanssa robbertbridgeä. Olette sopineet siitä että
jos kädessäsi on vähemmän kuin kolme (3) arvokorttipistettä niin pidät
korttisi oikeassa kädessä. Aina joskus
sattuu että teillä molemmilla on sa-

lännen kortit
1. JAKAJA POHJOINEN, EI
KUKAAN VAARASSA, IMP
♠AQ42
♥Q4
♦AJ5
♣KJ65
2. JAKAJA ITÄ,
N-S VAARASSA, IMP
♠♥KJ652
♦KQ853
♣KJ4
		
3. JAKAJA ETELÄ,
E-W VAARASSA, IMP. 		
♠Q82
♥K973
♦Q2
♣5432
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP
♠♥A72
♦ A K 10 9 7
♣ A Q 10 9 3
		
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
♠K
♥ A K J 10 3 2
♦AQ654
♣9
6. JAKAJA ITÄ,
E-W VAARASSA, IMP.
♠ 10 9 7
♥A6
♦KQJ8762
♣9

massa jaossa kortit oikeassa kädessä,
näin ollen vastustajilla on todennäköisesti isoslammi korteissa. Silloin
sanot välittömästi: ”FY FAN, minulla
on 14 korttia” ja partnerisi säestää: ”Ja
minulla 12!” Samassa silmänräpäyksessä heitätte molemmat korttinne
hujan hajan keskelle pelipöytää. Jos
vastustajat ovat vaaravyöhykkeessä
ja panos on vaikka 1 DKK olette juuri
säästyneet n. kahden ja puolen tuhannen kruunun menetykseltä.

Rabbit parrasvaloissa
Victor Mollo / Juha Luostarinen
Ennen seuraavaa jakoa Leprechaun
katseli oudoilla merkeillä kirjoitettua
muinaista listaa, sanoi mystisen loitsun, vaihtoi paikkaa Rueful Rabbitin
kanssa, jonka vuorona oli vielä kerran joutua paahtavan kuuman huomion kohteeksi.
		
♠ KQ
		
♥ Q87
		
♦ Q109
		
♣ AK1098
♠ 2		
♠ J876
♥ AKJ109 N ♥ 543
♦ A876		 W S E ♦ 543
♣ 732		
♣ QJ6
		
♠ A109543
		
♥ 62
		
♦ KJ2
		
♣ 54
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Ollaksemme tasapuolisia Gremlinille (Gremlin’s Clubin omistaja; suom.
huom.), pitäisi sanoa, että hänen kahdennuksensa oli puhtaasti rutiiniasia.
Rabbit tavallisesti löysi jonkin tavan
pelata sitoumuksensa pietiin. Siksi oli
oikeus ja kohtuus kahdentaa hänet.
Siinä ei ollut mitään pahanilkisyyttä.
Gremlinin lähtö oli herttakuningas,
jolle Rabbit harhautti pelaamalla
kuutosen. Sitä seurasi herttaässä, ruutuässä ja vielä kolmas hertta pöydän
rouvalle. Kani heitti pienen padan kädestään ja kurottautui pöydän kortteja
kohti. (Tuolloin oli tapana pelinviejän itse pelata lepääjän kortit; suom.
huom.)

"Olet kiinni omassa kädessäsi", varoitti Leprechaun.
"Ei, ei", sanoi hänen partnerinsa
Rabbit, "pöydästä pelattiin rouva".
"Kyllä, mutta sinä kuppasit sen",
Leprechaun huomautti. "Sitoumus on
neljä pataa."
"Mitä? Pataa? Kyllä, niinpä tietenkin. Olen hirvittävän pahoillani, mutta sinun todella pitäisi panna valtit oikealle puolellesi. Me kaikki teemme
niin täällä, tiedäthän. Se on muuten
niin hämmentävää."
Takapirut ymmärsivät. He tiesivät, miten paljon Rabbit oli tapojensa orja. Lisäksi hän ei ollut tottunut
toimimaan pelinviejänä. Kun hänellä oli yläväri, kättä pelattiin yleensä
sangina. Kun hän tarjosi sangia, loppusitoumus oli yleensä ylävärissä.
Leprechaun pyysi anteeksi ajattelemattomuuttansa, mutta Rabbittia ei
ollut vielä tosissaan pelattu ulos. Hän
pelasi pöydästä valttikuninkaan ja
-rouvan. Gremlins heitti ristin - paljon vähemmän paljastava sakaus kuin
punainen kortti, jonka ehkä saatoitte
huomata.
"Eipä sillä ole paljonkaan eroa", jaaritteli Rabbit. "Minulla on kaikki tikit
ja…"
"Tuon voisi määritellä levitykseksi",
tuli salamana Gremliniltä "ja minä en
epäile ollenkaan, että sinä et tuntisi
lain kappaletta 72, koska näytät tietävän koko kirjan ulkoa". Ivallinen
sävy, huulen viettävä kaari, ilkeät pilkahdus silmissä, kaikki näyttivät, miten paljon edellinen jako vielä poltteli
häntä.
"Tietenkin" tiuskaisi Rabbit ylimielisesti. "En saa leikata tai pelata valttia, tietenkin minä tiedän, että sotamies on vielä ulkona, ja minä..."
"Ei, ei", keskeytti Hog hälyttävästi.
"Tietenkin voit pelata valttia. Kaikin

mokomin. Sinun on vain selitettävä
pelaamisesi."
"Ja niin minä olin juuri tekemässä,
kun sinä keskeytit minut", palasi Rabbit asiaan. "Minä kuppailen ristejä,
sillä todellisuudessahan en tee niillä
mitään, koska minulla ei ole meneviä.
Minä vain yritin säästää aikaa."
Hog oli huolellinen heittäessään
ristisotamiehen ja -rouvan ristiässälle ja -kuninkaalle, mutta Rabbit
ei ollut sillä tuulella, että hyväksyisi
etuisuuksia. Katsellen uhmakkaasti
Hogia hän kuppasi kympin ja pelasi
ruutukuninkaan, jota seurasi ruutusotamies pöydän rouvalle. Kolmen kortin lopputilanne oli:
		
♠		
♥		
♦Q
		
♣ 98
♠ -		
♥ J10		N
W
E
♦ 7		
S
♣ -		
		
♠ A10
		
♥		
♦J
		
♣-

♠ J8
♥♦5
♣-

"Ja nyt kun minulla on vain valtteja jäljellä", selitti Rabbit pelaten
viimeisen ruutunsa, "ehkä minulla
on lupa käyttää ne." Puhuessaan hän
nosti kädestään pataässän ja heilutteli sitä ilmassa. Juuri viime hetkellä
Leprechaun huomautti, että pöytä oli
kiinni.
Ja siten, lennähtäen sujuvasti tahdittomuudesta toiseen, Rabbit tuli suorittaneeksi douple grand coupin.
"Joka tapauksessa", sanoi sika katkerasti, "kukaan ei voi syyttää häntä
siitä, että olisi tehnyt sen tahallaan."
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Hesarin Palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 12.7.1990

Bridgejuniorit voittivat viimekesän
maailmanmestarin maksimipistein
Heikohkon alun jälkeen suomalaisjuniorit ovat nousseet mitalitaistoon
voittamalla kolme ottelua yli 20 pisteellä. Vastuskin oli aivan huippuluokkaa. Ensin joukkueemme voitti
viime kesäisen maailmanmestarin
Englannin 25-3, sen jälkeen vuorossa oli Espanja, joka kaatui vieläkin
selvemmin 25-1. Eilisessä aamuottelussa hienon sarjan täydensi voitto
kahden vuoden takaisesta hopeamitalistista Italiasta, joka hävisi 22-8.
Voittoputki nosti suomalaisjoukkueen kuudenneksi vain 15 pistettä
kolmantena olevan Tanskan jälkeen.
Kilpaa johtavat omassa yksinäisyydessään Norja ja Israel, vaikka molemmat kärsivät pistemenetyksistä.
Norja hävisi yllättäen Portugalille
14-16. Israel voitti Ranskan samoin
numeroin.
Kun kilpa on nyt edennyt puoliväliin, on myös Ruotsi vahvasti nousussa. Joukkue on yhdeksäntenä
kahdeksan pistettä Suomea jäljessä.
Ruotsalaisetkin voittivat kaksi otteluaan täysin pistein, mutta hävisivät
kolmannen Itävallalle. Kun Islanti
on vielä kahdeksantena, ovat kaikki
pohjoismaat kymmenen parhaan joukossa.
Tilanne 11/21 kierroksen jälkeen:
1.
Norja 		
221
2.
Israel 		
220
3.
Tanska		
196,5
4.
Saksa 		
194
5.
Unkari		
187
6.
Suomi 		
181
7.
Englanti
177
8.
Islanti 		
176,5
9.
Ruotsi 		
173,5
10.
Hollanti
170
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♠ AQJ
		
♥ KJ63
		
♦ A9
		
♣ AQ63
♠ 53		
♥ Q85		 N
W
E
♦ Q10654
S
♣ K97		
		
♠ 9762
		
♥ 10942
		
♦ K3
		
♣ J54

♠ K1086
♥ A7
♦ J872
♣ 1082

Susanne Bäckström ja Jouni JuuriOja tarjosivat neljä herttaa, jota vastaan länsi aloitti pataviitosella. Rouva hävisi idän kuninkaalle ja tämä
palautti ruudun. Pelinviejänä istunut
Susanne voitti tikin käteen ja juoksutti herttakympin idän ässälle. Tämä
palautti lisää ruutua ja nyt pöytä oli
kiinni. Sue tiesi nyt herttaleikkauksen
onnistuvan, mutta omin neuvoin hän
ei päässyt käteen leikkaamaan väriä.
Hieno pelinvienti toi kuitenkin pelin
varmasti kotiin. Hän jatkoi pataässällä, jonka jälkeen otettiin ristiässä.
Seuraavaan tikkiin pelatun ristirouvan länsi laistoi, mutta kolmas ristikierros hänen oli pakko ottaa kuninkaalla. Lännen oli pelattava punaista
väriä ja tekipä hän niin tai näin, Sue
sai toivomansa leikkauksen.
Toisessa pöydässä Pohjoinen pelasi
samaa sitoumusta. Christer Björkman
aloitti ristikakkosella pöydän sotilaalle ja Jussi Kanteleen kuninkaalle
sekä pelinviejän ässälle. Tämä meni
pöytään ruutukuninkaalla ja kierrätti
herttakympin ässälle. Christer jatkoi
padan pelinviejän haarukkaan, eikä
tämä voinut estää enää pietiä. Pelinviejä oli auttamattomasti kiinni kädessä ja koetti pudottaa herttarouvan
pelaamalla värin huipusta. Kun rouva
ei pudonnut Pohjoisen oli lopussa yritettävä epäonnistuvaa pataleikkausta.

Idän kortit
1. JAKAJA POHJOINEN, EI
KUKAAN VAARASSA, IMP
♠J9
♥KJ2
♦ 10 6
♣ A Q 10 9 8 2
2. JAKAJA ITÄ,
N-S VAARASSA, IMP
♠ A J 10 9 4
♥ 10
♦A642
♣A9 8
3. JAKAJA ETELÄ,
E-W VAARASSA, IMP. 		
♠ 10
♥ A Q 10
♦AKJ54
♣AQ86
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, IMP
♠AQJ64
♥K653
♦864
♣5
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
♠9432
♥5
♦K87
♣ K J 10 7 4
6. JAKAJA ITÄ,
E-W VAARASSA, IMP.
♠Q6
♥ Q 10 9 4
♦A5
♣ K Q 10 6 4

Nuorten EM-joukkue 1998. Vasemmalta Jari Bäckström, Jussi Kantele, Christer Björkman, Sue (ja Toni)
Bäckström, Jouni Juuri-Oja, Kauko
Koistinen (npc) ja Jorma Valta

Kilpailutuloksia
PUIJON BRIDGE, 3.-5.6.2016
MP-HENKILÖKOHTAINEN, 16 pelaajaa
1 Roope Rönkkö
2 Janne Seppälä
3 Kari Varto
3 Arto Peuraniemi

%
60.0
55.6
55.0
55.0

mp
1.02
0.66
0.36
0.36

MP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
2 Kari Manner - Juha Ristioja
3 Matti Jantunen - Toni Nurmesniemi
4 Markku Seppänen - Martti Seppänen

%
57.7
57.3
55.6
55.2

mp
1.60
1.00
0.70
0.40

MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Markku Seppänen - Martti Seppänen
2 Ari Laine - Olli Perkiö
3 Yrjö Tolvanen - Timo Koivunen
4 Marko Rinkinen - Petri Pulkkinen

IMP
127
122
116
112

mp
1.60
1.00
0.70
0.30

TAMPERE, 9.-12.6.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 27 paria
1 Marko Ketola - Elina Laukkanen
2 Kati Sandström - Maria Mylläri
3 Kari Noponen - Jorma Sipilä
4 Veijo Nikkanen - Vesa Alatalo
5 Juuso Fagerlund - Aleksi Aalto
6 Vesa Paasivirta - Asko Riutta
7 Pasi Suominen - Hannu Luhtala

IMP
1337
732
584
508
485
342
251

mp
2.60
1.40
0.90
0.67
0.52
0.32
0.15

MP-MIXED, 35 paria
1 Jonna Kaminen - Timo Halttunen
2 Meri Korhonen - Pasi Suominen
3 Alisa Chelkak - Nickolay Zinkovskii
4 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
5 Sari Pelttari - Jesse Jäkärä
6 Maria Mylläri - Aleksi Aalto
7 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
8 Teija Tuomi - Kari Koivisto
9 Tanja Oinonen - Jouko Leander

%
67.1
65.0
62.5
61.1
58.5
57.8
57.6
56.1
55.2

mp
3.10
1.60
1.00
0.80
0.66
0.52
0.38
0.24
0.10

MP-PARIKILPAILU (RALLLY 2), 46 paria
1 Pekka Uskali - Olavi Kivipensas
2 Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson
3 Ismo Heikkilä - Aku Nieminen
4 Nina Tyni - Janne Rautanen
5 Markku Kiander - Riitta Salven
6 Leo Lehtinen - Ari Juutistenaho
7 Veijo Nikkanen - Janne Vesterinen
8 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
9 Ilona Vänni - Hannu Luhtala
10 Vesa Leinonen - Martti Meronen
11 Mika Karjalainen - Janne Virtanen
12 Jesse Jäkärä - Tatu Sammalisto
14 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
17 Kari Patana - Jussi Pölkki
19 Marko Ketola - Mika Kiiskinen
22 Markku Pekkinen - Esa Väliaho
23 Aleksandr Alekseev - Arkady Glazov
24 Bill Korsman - Reko Märsylä

%
61.1
59.2
58.6
57.8
56.1
55.3
55.2
54.0
53.9
53.8
53.6
53.5
53.0
51.5
50.7
50.0
49.8
49.4

mp
4.00
2.00
1.30
0.90
0.79
0.67
0.56
2.00
0.67
1.30
0.10
0.10
0.21
0.90
0.10
0.44
0.33
0.10

MP-JOUKKUEKILPAILU, 12 joukkuetta
1 Robert Bjurström - Marko Ketola
Vesa Leinonen - Martti Meronen
2 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva
Vesa Fagerlund - Oskari Koivu
3 Jarmo Laakso - Veijo Lösönen
Jorma Sipilä - Ranan Rimon

VPs mp
83 2.30
81 1.30
68 0.69

AKAA, 19.6.2016
MP-PARIKILPAILU, 32 paria
1 Jussi Pölkki - Sanna Kitti
2 Pasi Suominen - Robert Bjurström
3 Karri Kauppila - Meri Korhonen
4 Rauno Helpiö - Jorma Nummela
5 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto
6 Aleksi Aalto - Oskari Koivu
7 Tuukka Tarkkila - Riitta Salven
8 Tatu Sammalisto - Aapo Nieminen

%
62.2
61.6
60.0
58.8
58.2
57.6
57.3
57.1

mp
2.90
1.50
1.00
0.75
0.60
0.49
0.33
0.15

LAPPEENRANTA, 1.-3.7.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Pekka-J Ranta - Antti Koponen
2 Erkki Becker - Martti Meronen
3 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
4 Osmo Parviainen - Lasse Utter

IMP
265
227
173
131

mp
1.60
1.00
0.70
0.30

MP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
2 Erkki Becker - Martti Meronen
3 Olli Perkiö - Lasse Utter
4 Jouko Paganus - Osmo Parviainen
5 Heikki Roschier - Markku Levomäki

%
58.6
57.8
57.2
56.5
55.6

mp
1.91
1.17
0.74
0.53
0.21

MP-JOUKKUEKILPAILU, 6 joukkuetta
1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
Toivo Tikkanen - Timo Sairanen
2 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
Osmo Parviainen - Jouko Paganus

VPs mp
67 1.50
60 0.90

KAJAANI, 8.-10.7.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Ingar Hansen - Trond Bårdsen
2 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin
3 Jani Tuhkanen - Petri Pulkkinen
4 Lasse Utter - Ari Pöppönen
5 Osmo Haljoki - Janne Seppälä

IMP
466
314
302
236
167

mp
1.80
1.10
0.70
0.50
0.20

MP-PARIKILPAILU, 18 paria
1 Ari Pöppönen - Lasse Utter
2 Ingar Hansen - Trond Bårdsen
3 Irmeli Fredriksson - Veijo Veijalainen
4 Osmo Haljoki - Timo Jalopaasi
5 Timo Sairanen - Janne Seppälä

%
59.1
56.6
56.5
56.3
55.7

mp
1.90
1.20
0.70
0.50
0.30

MP-JOUKKUEKILPAILU, 8 joukkuetta
1 Irmeli Fredriksson - Veijo Veijalainen
Mika Suopajärvi - Mika Keskitalo
2 Lasse Utter - Ari Pöppönen
Jussi Leviäkangas - Timo Tero

VPs mp
111 1.70

HANGON BRIDGEVIIKKO, 22.-31.7.2016
MP-PARIKILPAILU, 22.7., 24 paria
1 Risto Rossi - Jari Bäckström
2 Maria Tulonen - Eija Tornio
2 Tuomas Vihavainen - Martti Meronen
4 Lasse Utter - Osmo Parviainen
5 Klaus Harjunen - Jaakko Elokorpi
6 Osmo Kiema - Markku Pekkinen

82 1.10

%
60.7
57.3
57.3
57.1
57.0
56.8

mp
2.15
1.03
1.03
0.84
0.42
0.23

HANGÖ CUP, I SESSION, 23.7., 56 paria
1 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
2 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
3 Marko Ketola - Jarmo Laakso
4 Ilona Vänni - Alma Koivu
5 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
6 Osmo Kiema - Kari Patana
7 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto
8 Birgit Bärlund - Lars Carlsson
9 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
10 Taru Suppula - Kirsi Virtanen
11 Seppo Niemi - Jari Bäckström
12 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
13 Seppo Castren - Matti Sihvola
14 Maria Nordgren - Fred Sundwall

%
73.5
64.1
63.1
62.9
62.3
61.2
60.9
60.6
59.6
59.0
58.7
58.2
57.0
56.3

mp
2.06
1.01
0.63
0.46
0.34
0.25
0.25
0.17
0.17
0.13
0.13
0.08
0.08
0.08

HANGÖ CUP, II SESSION, 23.7., 56 paria
1 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
1 Marjukka Raines - Eeva Parviainen
3 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä
4 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
5 Agneta Berglund - Kurt Berglund
6 Hulda Ahonen - Juuso Fagerlund
7 Veijo Lösönen - Teodor Velkov
8 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
9 Pasi Suominen - Milko Nuutila
10 Henry Görnemann - Sylvie Wegener
11 Osmo Haljoki - Timo Jalopaasi
11 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki
13 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
14 Seppo Niemi - Jari Bäckström

%
62.9
62.9
62.3
61.4
60.8
59.6
58.6
58.3
57.8
57.6
57.3
57.3
57.0
56.6

mp
1.53
1.53
0.63
0.46
0.34
0.25
0.21
0.17
0.17
0.13
0.11
0.11
0.08
0.08

HANGÖ CUP, III SESSION, 24.7., 54 paria
1 Osmo Kiema - Kari Patana
2 Osmo Haljoki - Timo Jalopaasi
3 Seppo Niemi - Jari Bäckström
4 Maria Nordgren - Fred Sundwall
5 Tero Topra - Jari Torvela
6 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
7 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
8 Bill Korsman - Reko Märsylä
9 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto
10 Pasi Suominen - Milko Nuutila
10 Sanna Kitti - Clas Nyberg
12 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki
13 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
14 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen

%
63.2
61.5
60.3
60.1
59.7
59.6
58.3
57.1
56.9
56.5
56.5
56.1
56.0
55.7

mp
1.97
0.97
0.63
0.46
0.34
0.25
0.21
0.17
0.17
0.13
0.13
0.08
0.08
0.04

HANGÖ CUP, IV SESSION, 24.7., 56 paria
1 Jonna Kaminen - Raija Tuomi
2 Osmo Kiema - Kari Patana
3 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
4 Markku Pekkinen - Lasse Utter
5 Christina Hertzman - J Lindén
6 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
7 Agneta Berglund - Kurt Berglund
8 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen
9 Juha Saarikoski - Martti Meronen
9 Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
11 Bill Korsman - Reko Märsylä
12 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen
13 Veijo Lösönen - Teodor Velkov

%
67.0
63.4
61.7
61.5
60.7
60.3
60.1
59.6
58.7
58.7
57.9
57.7
57.1

mp
2.06
1.01
0.63
0.46
0.34
0.25
0.21
0.17
0.15
0.15
0.11
0.08
0.08
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HANGÖ CUP, KOKONAISTILANNE
1 Ari Pöppönen - Tatu Heikkinen
2 Kari Patana - Osmo Kiema
3 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen
4 Timo Jalopaasi - Osmo Haljoki
5 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
6 Jari Bäckström - Seppo Niemi
7 Lasse Utter - Markku Pekkinen
8 Agneta Berglund - Kurt Berglund
9 Clas Nyberg - Sanna Kitti
10 Teodor Velkov - Veijo Lösönen
11 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
12 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi
13 Lars Carlsson - Birgit Bärlund
14 Timo Mäkelä - Veijo Nikkanen

%
251.1
242.5
229.3
229.3
228.7
224.2
223.1
223.0
222.1
219.9
219.5
217.9
217.0
216.5

mp
4.41
2.16
1.35
0.99
0.72
0.54
0.45
0.36
0.36
0.27
0.27
0.18
0.18
0.18

MP-PARIKILPAILU, 25.7., 22 paria
1 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
2 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
2 Pasi Suominen - Janne Seppälä
4 Arto Puumalainen - Nawel Settouti
5 Martti Meronen - Orvo Backman
6 Bill Korsman - Reko Märsylä

%
62.5
59.3
59.3
58.6
58.4
58.0

mp
1.61
0.73
0.73
0.44
0.29
0.15

MP-PARIKILPAILU, 25.7., 68 paria
1 Olli A. Manni - Olavi Kivipensas
2 Osmo Parviainen - Lasse Utter
3 Joakim Fabritius - Martti Meronen
4 Pasi Kuokkanen - Pekka Viitasalo
5 Kari Engelbarth - Seppo Niemi
6 Kari Noponen - Mikko Toivonen
7 Mauri Laasonen - Perttu Heino
8 Osmo Kiema - Jari Bäckström
9 Osmo Haljoki - Ari Pöppönen
10 Mauri Saastamoinen - Kari Mäkikangas
11 Taru Suppula - Jussi Pölkki
12 Johan Lindén - Kati Sandström
13 Clas Nyberg - Vesa Leskelä
14 Heikki Lehtonen - Raija Tuomi
15 Hulda Ahonen - Kari Patana
16 Hannu Ojanen - Arto Puumalainen
17 Arto Keloharju - Jukka Porkka

%
64.9
64.2
61.7
60.9
60.6
59.8
59.3
59.3
58.6
56.7
56.7
56.4
56.2
55.7
55.6
55.2
54.8

mp
4.50
2.61
1.71
1.17
0.90
0.72
0.63
0.54
0.45
0.45
0.36
0.36
0.27
0.27
0.18
0.18
0.09

MP-PARIKILPAILU, 26.7., 27 paria
1 Arto Keloharju - Osmo Haljoki
2 Juuso Fagerlund - Samu Tuomi
3 Lasse Utter - Osmo Kiema
4 Jarmo Laakso - Finn Wardi
5 Kati Sandström - Maria Mylläri
6 Reijo Sillanpää - Esa Auranen
7 Tero Koivu - Alma Koivu

%
59.5
58.5
58.3
57.8
57.3
55.6
54.8

mp
1.91
1.03
0.66
0.50
0.39
0.24
0.11

SM-VETERAANIT, 26.7., 16 paria
1 Gaij Feodoroff - Osmo Parviainen
2 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden
3 Seppo Castren - Matti Sihvola
4 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey
5 Regina Forssten - Lita Fagerström

%
59.1
56.8
55.7
54.9
54.9

mp
2.65
1.55
1.05
0.38
0.38

MP-IMP-PARIKILPAILU, 26.7., 54 paria
IMP
1 Klaus Harjunen - Kari Noponen
1602
2 Riku Erkkilä - Pasi Suominen
1444
3 Osmo Kiema - Seppo Niemi
1294
4 Vesa Leinonen - Kati Sandström
1022
5 Osmo Haljoki - Janne Seppälä
963
6 Hannu Ojanen - Heikki Lehtonen
874
7 Johan Lindén - Christina Hertzman
872
8 Irmeli Wuoristo-Salonen - Dariusz Morawski 839
9 Christer Englund - Jouko Paganus
829
10 Bill Korsman - Reko Märsylä
786
11 Jarmo Laakso - Pekka Söderlin
764.
12 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas
697
13 Pekka Viitasalo - Lasse Utter
621
14 Milko Nuutila - Sanna Kitti
615

mp
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
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MP-PARIKILPAILU, 27.7., 20 paria
1 Timo Halttunen - Osmo Parviainen
2 Janne Seppälä - Jari Bäckström
3 Lasse Utter - Oskari Koivu
4 Klaus Harjunen - Martti Meronen
5 Olavi Kivipensas - Finn Wardi

%
60.4
60.1
59.6
58.3
56.1

MP-PARIKILPAILU, 27.7., 8 paria
1 Toivo Tikkanen - Ralf Jansson
2 Jorma Paavilainen - Eeva Ilmarila
2 Anne Tallgren - Marko Tallgren

% mp
56.2 1.05
54.3 0.33
54.3 0.33

MP-JOUKKUEKILPAILU, 26.-27.7., 26 joukkuetta		
A-FINAALI
1 Pekka Uskali - Olli A. Manni 		
Olavi Kivipensas - Kaj Sundsten
2 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 		
Raija Tuomi - Pekka Viitasalo
3 Seppo Niemi - Osmo Kiema 		
Vesa Leskelä - Clas Nyberg
4 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 		
Oskari Koivu - Antti Aimala
B-FINAALI
1 Martin Arle - Christer Englund 		
Johan Lindén - Jouko Paganus
C-FINAALI
1 Birgit Bärlund - Tuula Keso 		
Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg
D-FINAALI
1 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 		
Tor Meinander - Kaarlo Ylinen
E-FINAALI
1 Maria Tulonen - Eija Tornio 		
Irmeli Wuoristo-Salonen - Dariusz Morawski

mp
1.54
0.88
0.59
0.37
0.29

mp
6.75
3.30
1.89
1.10
1.00
0.80
0.60
0.40

MP-PARIKILPAILU, 28.7., 23 paria
1 Lasse Utter - Ari Pöppönen
2 Osmo Parviainen - Osmo Kiema
3 Juho Granström - Kari Patana
4 Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä
5 Kati Sandström - Maria Mylläri
5 Timo Halttunen - Klaus Harjunen

%
69.8
65.5
59.5
55.8
55.0
55.0

mp
1.69
0.95
0.59
0.44
0.26
0.26

MP-PARIKILPAILU, 28.7., 12 paria
1 Kari Spetz - Raimo Auranen
2 Gabriella Ahlvik - Maj-Len Sarén
3 Anne Tallgren - Marko Tallgren

% mp
55.2 1.24
53.5 0.74
53.4 0.50

MP-HENKILÖKOHTAINEN, 29.7., 32 pelaajaa %
1 Jari Bäckström
61.6
2 Vesa Leinonen
61.6
3 Bernadette Jokinen
58.7
4 Kaj G Backas
58.6
5 Maria Tulonen
57.2
6 Jari Salonen
56.4
7 Timo Halttunen
55.1
8 Arto Keloharju
54.7

mp
1.74
0.90
0.60
0.45
0.36
0.30
0.20
0.09

MP-MIXED, 29.7., 54 paria
%
1 Maria Mylläri - Aleksi Aalto
60.8
2 Ulla Lindgren Fagerholm - Christer Ekström 60.7
3 Tanja Oinonen - Lasse Utter
60.0
4 Alma Koivu - Juuso Fagerlund
58.5
5 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
58.3
6 Jaakko Elokorpi - Maria Tulonen
58.2
7 Paula Nurmi - Raimo Raunto
58.2
8 Sanna Kitti - Pasi Suominen
57.9
9 Agneta Berglund - Martin Arle
57.6
10 Teija Tuomi - Timo Halttunen
57.0
11 Raija Tuomi - Clas Nyberg
56.9
12 Vilma Noponen - Anders Johansson
55.7
13 Eduard Smolinski - Irmeli Smolinski
55.6
14 Maria Nordgren - Joakim Fabritius
55.4

mp
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

B-SM-PARIKILPAILU, 30.7., 15 paria
1 Seppo Levy - Toni Nurmesniemi
2 Anne Vesanen - Peter Soinu
3 Gunilla Sandberg - Johan Sandberg
4 Timo Toivila - Henrik Solin

%
61.7
53.4
52.4
52.4

mp
1.60
1.10
0.55
0.55

MP-PARIKILPAILU, GS III, 30.7., 32 paria
1 Markku Pekkinen - Lasse Utter
2 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
3 Jari Bäckström - Raimo Raunto
4 Pasi Suominen - Kari Patana
5 Timo Halttunen - Taru Suppula
6 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo
7 Kari Engelbarth - Clas Nyberg
8 Timo Jalopaasi - Sylvie Wegener

%
58.4
55.7
54.4
54.0
53.7
53.3
53.3
53.1

mp
3.63
1.88
1.25
0.94
0.75
0.61
0.41
0.19

B-SM-JOUKKUEKILP., 31.7., 13 joukkuetta
1 Aleksi Aalto - Sami Jauhiainen
Jukka Aalto - Eeva Sammalisto
2 Seppo Levy - Toni Nurmesniemi
Tom Ylönen - Margo Joemets
3 Antti Saarinen - Mikko Vänni
Tatu Sammalisto - Vilma Noponen
4 Anders Johansson - Jonny Barman
Pertti Holmberg - Nikolai Kaplitsnoi

VPs mp
89 2.60

MP-PARIKILPAILU, 31.7., 12 paria
1 Timo Halttunen - Ari Pöppönen
2 Janne Seppälä - Petteri Nieminen
3 Maria Mylläri - Sanna Kitti

% mp
61.1 1.50
56.4 0.90
54.3 0.60

PYHÄSALMI, 19.-21.8.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Juha Luostarinen - Olli Perkiö
2 Antti Kauppila - Jussi Leviäkangas
3 Tuomo Tikkanen - Kari Malinen
4 Irmeli Fredriksson - Veijo Veijalainen

IMP
477
275
189
183

mp
1.60
1.00
0.70
0.30

MP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Kari Heinonen - Jani Kauranen
2 Tuomas Kauppinen - Mikko Kanervo
3 Olli Perkiö - Juha Luostarinen
4 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin

%
59.5
56.2
54.0
53.4

mp
1.60
1.10
0.70
0.40

MP-JOUKKUEKILPAILU, 6 joukkuetta
1 Ari Kuuttola - Ari Kuisma
Jani Kauranen - Kari Heinonen
2 Antti Kauppila - Jussi Leviäkangas
Kauko Vartiainen - Heikki Ala-Louko

VPs mp
73 1.50

88 1.40
71 0.75
64 0.40

61 0.90

PORVOO, 20.-21.8.2016
MP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Kati Sandström - Johan Lindén
2 Esa Väliaho - Timo Halttunen
3 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen
4 Jukka Pesonen - Sakari Stubb

%
61.8
60.0
58.3
52.4

mp
1.56
0.98
0.69
0.30

MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Tapio Niemi - Harri Heinonen
2 Erkki Lehtimäki - Tarmo Rantalankila
3 Johan Lindén - Kati Sandström
4 Esa Väliaho - Timo Halttunen

IMP
101
39
38
26

mp
1.56
0.98
0.69
0.30

VAASA, 20.-21.8.2016
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Mika Salomaa - Clas Nyberg
2 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar
3 Bill Korsman - Reko Märsylä

% mp
60.6 1.20
56.9 0.80
53.6 0.40

MP-IMP-PARIKILPAILU, 9 paria
1 Clas Nyberg - Mika Salomaa
2 Reko Märsylä - Bill Korsman
3 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar

IMP mp
208 1.20
127 0.75
83 0.30

BRIDGE LIIGA, SIJOITUSKARSINTA
HELSINKI
21 joukkuetta
1 B55-2
157 5.55
Markku Pekkinen - Esa Väliaho
Jussi Tamminen - Vesa Leskelä
2 TAPIOLAN TRIKKI I
147 2.85
Väinö Kelhä - Heikki Lehtinen
Raija Tuomi - Pekka Viitasalo
3 SAVUTON 1
143 1.59
Jari Bäckström - Juha Saarikoski
Seppo Castren - Gaij Feodoroff
Johan Lindén - Osmo Parviainen - Klaus Harjunen
4 B55-1
141 0.89
Sakari Stubb - Jukka Pesonen - Seppo Niemi
Kauko Koistinen - Matti Sihvola - Martti Meronen
5 TOPPI II
140 0.50
Pia Erkkilä - Kari Engelbarth - Riku Erkkilä
Juha Hämäläinen - Pirkko Leander - Taru Suppula
Kirsi Virtanen - Kalevi Paavola
6 SALO SININEN
134 0.29
Jarmo Laakso - Arvo Priimägi - Veijo Lösönen
Lasse Bergroth - Börje Salonen
TAMPERE
17 joukkuetta
1 Ähtäri
106.7 4.65
Vesa Leinonen - Vesa Viirelä
Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki
2 Tampereen BK
106.0 2.40
Hulda Ahonen - Vesa Fagerlund
Jussi Pölkki - Mika Kiiskinen - Marko Ketola
3 Jyväskylä Yellow
101 1.31
Lasse Utter - Tero Koivu - Timo Koivunen
Osmo Kiema - Oskari Koivu - Mika Salomaa
4 B-19
92 0.72
Jorma Sipilä - Ranan Rimon
Kalevi Jalonen - Kari Noponen
5 Tammerbridge 2
91 0.39
Perttu Heino - Kalevi Marjamäki - Elina Laukkanen
Mirja Mäntylä - Mauri Laasonen
B-19, HÄMEENLINNA, 27.8.2016
MP-PARIKILPAILU, 24 paria
1 Pia Erkkilä - Jussi Pölkki
2 Aleksi Aalto - Kari Patana
3 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas
4 Juha Toivanen - Jouko Kankaanpää
5 Antti Elsinen - Mika Salomaa
6 Janne Seppälä - Petteri Nieminen

%
62.2
59.6
56.4
55.6
55.4
55.0

mp
2.30
1.30
0.90
0.60
0.45
0.25

EKENÄS, 28.8.2016
MP-PARIKILPAILU, 22 paria
1Seppo Castren - Matti Sihvola
2 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas
3 Johan Lindén - Seppo Niemi
4 Arvo Priimägi - Birger Salonen
5 Agneta Berglund - Kurt Berglund
6 Maria Mylläri - Kati Sandström

%
58.5
58.2
58.0
56.4
56.4
54.9

mp
2.20
1.20
0.80
0.50
0.50
0.20

KUOPIO, 30.8.2016
MP-PARIKILPAILU, 10 paria
1 Ari Laine - Olli Perkiö
2 Janne Seppälä - Pekka Söderlin
3 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen
3 Seppo Pursiainen - Sakari Tiilikainen

%
63.7
57.8
55.1
55.1

mp
1.30
0.80
0.20
0.20

KILPAILUKALENTERI
LOKAKUU

MARRASKUU

1.-2. Ruskaturnaus Cup
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La avoin sarja I session
klo 11.00
La alle 25MP sarja I sess. klo 12.30
Su avoin sarja II session klo 11.00
Su alle 25MP sarja II sess. klo 11.00
8.-9. Avoin SM Swiss IMPs
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La
klo 11.00
Su
klo 10.00
10. AV, Helsinki
Annank. 26, 5 krs
Ma MP-mixed

klo 18.00

15.-16. Pori
Yyterin kylpylä, Sipintie1, Pori
Pe MP-mixed
klo 18.30
La MP-parikilpailu (Rally 4) klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00
ks. ilmoitus s. 4
21.-23. Tampere
Ruotsalainen klubi, Otavalankatu 9
Pe MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
La MP-parikilpailu (GS 4) klo 10.00
Su MP-joukkuekilpailu
klo 10.00
29. SM-joukkuekilpailu,
piirien mestaruudet
La kaikki piirit

klo 11.00

30.9.-4.10.2016
International Azores Festival
Azores Is., Portugal
www.fpbridge.com
7.11.-13.11.2016
Madeira International Festival
Madeira, Portugal
www.fpbridge.com
10.11.-20.11.2016
Red Sea International
Bridge Festival
www.bridgeredsea.com
24.11.-4.12.2016
ACBL Fall NABC
Orlando, Florida, USA
www.acbl.org

5. Bk Slam, Tampere
Ruotsalainen klubi, Otavalankatu 9
La MP-parikilpailu
klo 11.00
12. Tapiolan Trikki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
60-vuotis juhlakilpailu
La MP-parikilpailu (ABC) klo 11.00
19.-20. SM-joukkuekilpailu
Semifinaalit
25.-26. Kouvola
Tuulensuoja, Hallituskatu 9, Kouvola
Pe MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
25.-27. Oulu
Citybiljard (Pe ja La)
Pe MP-IMP-parikilpailu
La MP-parikilpailu
Su MP-joukkuekilpailu

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

28.-2.12. Joulusimultaani
MP-parikilpailu kerhoilla

JOULUKUU

2.-4. Åbo
Kans. palvelutalo, Ruohonpääntie 7
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-joukkuekilpailu
klo 10.00
5.-6. AV, Helsinki
Annank. 26, 5 krs
Ma MP-joukkue (BAM)
Ti MP-parikilpailu

klo 18.00
klo 11.00

10.-11. SM-joukkuekilpailu
Finaali
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
La
klo 11.00
Su
klo 10.00
16. Bridge Areenan joulujuhla
Pe
klo 18.00
19. Tapiolan Trikki
Ravintola Xing Long, Itätuulentie 8
Ma "Kinkkukisa" 4*vp:t
klo 17.00
28. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Hki
Ke MP-mixed
klo 18.00
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Päätoimittajan kynästä

K

un vanhaan hyvään aikaan, kolmisenkymmentä
vuotta sitten, halusi ostaa uuden bridgekirjan, oli
valittavana kaksi vaihtoehtoa. Oli mentävä joko
Akateemiseen tai Suomalaiseen kirjakauppaan. Kummassakin oli melko kattava valikoima, mutta pienten markkinoiden vuoksi takakannen alkuperäisen hinnan päälle oli
liimattu kaksinkertainen hintalappu. Ylihinta oli kuitenkin
maksettava, jos luettavaa halusi. Sitten tuli Internet, joka
muutti maailman. Myös bridgekirjojen ostamisen suhteen.
Nykyään googletat bridgetarvikekaupan osoitteen, valitset
haluamasi, maksat kätevästi luottokortillasi ja jäät odottamaan postipakettia. Etkä edes välttämättä odota enää postipakettia. Lähes kaikki kustantajat tarjoavat perinteisen
painetun paperiversion ohella kirjoja myös sähköisessä
muodossa. Yleensä tämä pdf-versio on hinnaltaan puolta halvempi kuin perinteinen kirja. Tämän vuoksi on ehkä mahdollista, että kädessäsi oleva bridgelehti on viimeisiä, mitkä konkreettisesti kolahtavat sisään postiluukustasi.
Liiton hallitus on tutkinut mahdollisuutta, että tulevaisuudessa bridgelehti ilmestyisi paperiversion sijasta sähköisessä muodossa. Alkuvaiheessa kokeilu koskisi vain sellaisia liiton jäseniä, jotka haluaisivat pelastaa maailman
yksi paperinen sivu kerrallaan ja mieluummin vastaanottaisivat lehtensä sähköpostiluukkuunsa. Suurta osaa vanhakantaisia bridgen pelaajia tämä muutos ei miellyttäne ja
uskoisin, että painomustetta ja paperia tullaan vielä tarvitsemaan yhden pelaajasukupolven verran.

Y

ksi asia, mistä olen aiemminkin tällä palstalla kirjoittanut, vaatii taas hieman muistuttamista. Kun
tiedät, että aiot osallistua partnerisi kanssa johon-

Kuva
päätoimittajasta

kin kotimaiseen MP-kilpailuun, laittakaa nimenne liiton
kotisivujen ilmoittautumisohjelmaan. Ja tehkää tämä niin
aikaisin kuin mahdollista. Jos pelaajat panttaavat ilmoittautumistaan, niin tällä on varmasti negatiivinen vaikutus
kilpailun osallistujamäärään. "Eihän tuonne viitsi lähteä,
kun on noin vähän pareja mukana". Pahimmassa tapauksessa kilpailu joudutaan peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, kuten kävi tänä syksynä Ruskaturnauksen kanssa. Muistakaa myös, että nimenne voi aina poistaa
ilmoittautumislistalta, jos esteitä ilmaantuu.
							
Rauhallista joulua ja onnellista pelivuotta 2017!

Orlando, Florida, 1.12.2016
Kauko Koistinen

SEURAAVA BRIDGELEHTI ILMESTYY MAALISKUUSSA
Toimitus toivoo saavansa kirjoittajilta materiaalin
mahdollisimman ajoissa, mutta kuitenkin
ARTIKKELIT viimeistään 1.2.2017
ILMOITUKSET viimeistään 15.2.2017
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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:
♠ KJ ♥ K62 ♦ AJ106 ♣ AQJ10.
Olet etelä, kaikki vaarassa, itä avaa
jakajana yhdellä padalla. Mitä tarjoat?
Kahdenna. Sinulla on tasainen jakautuma ja patapito, mutta 19 ap on
liikaa yhden sangin välitarjoukseen.
Länsi passaa, pohjoinen tarjoaa kaksi
ristiä ja itä passaa. Mitä partneri lupaa
tarjouksellaan?
Korkeintaan kahdeksan pistettä ja
ristivärin. Jos avaajan partneri passaa,
ilmaisukahdentajan partneri ei saa passata. Tällöinhän myös avaaja passaisi ja jäisi pelaamaan avaustarjoustaan
kahdennettuna. Kahdentajan partneri
passaa vain, jos hän haluaa muuttaa ilmaisukahdennuksen rankaisuksi passaamalla. Tämän hän voi tehdä, jos hänellä on vähintään hyvä viiden kortin
vastustajan avausväri. Niinpä alimman
tason väritarjous lupaakin nollasta kahdeksaan pistettä. Mitä tarjoat toisella
vuorollasi?
Kaksi sangia. Jos ilmaisukahdentaja tarjoaa toisella vuorollaan sangia
alimmalla tasolla, hän lupaa 18-20 ap
tasaisen käden ja pidon vastustajan
avausvärissä. Hyppäävä sangitarjous
lupaisi 21-22 ap. Voisit harkita myös
kahta muuta tarjousvaihtoehtoa. Kolme ristiä lupaisi ristituen ja lisävoimaa.
Jos sinulla olisi ristituki ja vain minimiavauskäden voima, passaisit kahteen
ristiin. Kaksi pataa olisi myös tarjous, joka kertoisi lisävoimaa. Tämä ei
ole kuitenkaan hyvä valinta, kun voit

6
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kertoa lisävoimasi luonnollisella sangi- tai ristitarjouksella. Partnerisi korottaa kaksi sangia kolmeen ja länsi
aloittaa patakakkosella.
		
		
		
		

♠ 63
♥ A9
♦ Q742
♣ 87642
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ KJ
♥ K62
♦ AJ106
♣ AQJ10

Itä voittaa ensimmäisen tikin pataässällä ja jatkaa patarouvalla. Montako pikatikkiä voit laskea?
Viisi. Yksi pata, kaksi herttaa, yksi
ruutu ja yksi risti. Lisää tikkejä voit
kasvattaa molemmista alaväreistä.
Vastustajat ovat kuitenkin kasvattaneet patavärinsä, joten sinun pitäisi
ottaa yhdeksän tikkiä päästämättä
puolustajia kiinni. Molemmissa alaväreissä sinulla puuttuu kuningas,
joten aiot kasvattaa värit maskaamalla. Ongelmasi on, että sinulla on vain
yksi yhteyskortti pöytään, herttaässä.
Pelaat kolmanteen tikkiin pienen hertan pöydän ässälle. Kumpaa alaväriä
pelaat seuraavaksi?
Ruutua. Ristissä sinulla on kyllä
yhteensä yhdeksän korttia, mutta jos
maskaat tätä väriä ollessasi viimeistä kertaa pöydässä kiinni, et voi saa-

da neljää ristitikkiä enempää, vaikka
lännellä olisi kuningasdubbelton tai
-singelton. Pöydän viides risti kasvaisi ehkä vahvaksi, mutta sinulla ei ole
yhteyttä hakemaan tätä vahvaa korttia. Ruutumaski neljänteen tikkiin
onkin parempi yritys. Minkä ruudun
pelaat pöydästä?
Rouvan. Jos pelaisit pienen, joutuisit toivomaan, että idällä on kuningassingelton tai -dubbelton. Tällöin
pääsisit uudestaan pöytään rouvalla
pudotettuasi idän kuninkaan ässällä.
Mutta jos idällä on kuningas kolmantena, saat vain kaksi ruututikkiä, jos
pelaat pöydästä pienen kortin. Tämän
jälkeen saat yhdeksän tikkiä vain, jos
idällä on ristikuningas singeltonina.
Pelaatkin siis pöydästä ruuturouvan
ja itä tunnustaa kolmosella. Minkä
ruudun pelaat kädestäsi?
Kympin. Tai sotamiehen. Kun itä ei
peitä ruuturouvaa, tilanne vaikuttaa
synkältä. Puolustajilla on yhteensä 15
ap, joten on mahdollista, että lännellä
on kuninkaan verran voimaa. Jos ruutumaski ei onnistu, puolustus ottaa
pietin ja voit alkaa keskittymään seuraavaan jakoon. Onneksesi kuitenkin
ruuturouva saa pitää tikin. Mitä jatkat
pöydästä seuraavaksi?
Pienen ruudun. Itä tunnustaa viitosella ja voitat tikin sotamiehellä. Mitkä ovat kolme seuraavaa tikkiä?
Ruutuässä, ruutua pöydän seiskalle ja ristiä käden rouvalle. Koko
jako on seuraava:

♠ 63
		
♥ A9
		
♦ Q742
		
♣ 87642
♠ 8752		
♠ AQ1094
N
♥ J87543 W E ♥ Q10
♦ 98		S
♦ K53
♣ 5		
♣ K93
		
♠ KJ
		
♥ K62
		
♦ AJ106
		
♣ AQJ10
Itä puolusti hyvin, sillä jos hän peittäisi ristirouvan kuninkaalla, uneliaampikin pelinviejä olisi onnistunut tehtävässään, kun olisi voittanut
kolme ruututikkiä ensin käteensä ja
päässyt ruutuseiskalla pöytään ristimaskia varten.
Siirry seuraavaksi idän kortteihin:
♠ 104 ♥ A ♦ K7643 ♣ 97632. Kaikki
vaarassa etelä avaa yhdellä hertalla,
länsi tarjoaa väliin heikon kaksi pataa
ja pohjoinen hyppää neljään herttaan.
Harkitset hetken aikaa neljää pataa,
mutta toteat uhrauksen olevan luultavasti liian kallista ja passaat. Länsi
aloittaa pataässällä.
		
♠ 863
		
♥ KJ10642
		
♦ Q10
		
♣ AQ
			
♠ 104
N
			
♥A
W
E
			 S
♦ K7643
			
♣ 97632
Partnerisi voittaa toisen tikin patakuninkaalla, johon pelinviejä tunnustaa rouvalla. Pitiköhän sinun sittenkin
tarjota neljä pataa? Jos partnerilla on
♠AKJxxx♥x♦xxxx♣xx, tulisi neljään pataan vain yksi pieti, kun herttatäyspeli menee helposti kotiin. Tätä
asiaa on kuitenkin turha enää murehtia ja on parempi keskittyä puolustustehtäviin. Länsi jatkaa kolmanteen
tikkiin patasotamiehellä ja joudut
miettimään sakaustasi. Oletetaan, että
pelaatte partnerinne kanssa ensim-

mäistä sakausta italialaisena. Tämä
tarkoittaa, että pariton kortti pyytää
sakausväriä. Parillinen kortti on vastaavasti Lavinthal-merkinanto. Minkä kortin sakaat kolmanteen tikkiin?
Tämä ei ole tilanne, jossa annetaan merkinantoja! Tiedät, että
pelinviejä varastaa patasotamiehen.
Valttiässä on puolustuksen kolmas
tikki. Jos partneri pääsee myöhemmin kiinni, sitoumukseen tulee pieti
ilman merkinantojakin! Ja luultavasti partneri ei pääse kiinni, koska
hän teki heikon hypyn padassa ja on
näyttänyt jo AKJ pataa. Tällaisessa tilanteessa ei kannata näyttää rehellisiä
merkinantoja. Jos haluat olla ovela,
voit pyytää ristiä sakaamalla ristikolmosen ja uskotella pelinviejälle, että
mahdollinen ristimaski ei onnistu.
Oletetaan, että päätät kuitenkin sakata ristikuutosen, joka on neutraali
kortti eikä siis osoita mielenkiintoa
kumpaankaan alaväriin. Pelinviejä
varastaa ja pelaa herttaa, itä sakaa pataviitosen ja voitat tikin herttaässällä.
Mitä jatkat seuraavaan tikkiin?
Ristiä. Ruutujatko on vaarallinen.
Jos partnerilla olisi ruutuässä, tulisi
peliin tosin kaksi pietiä kun puolustus
ottaisi heille kuuluvat kaksi ruututikkiä. Tiedät kuitenkin, että ruutuässä
on pelinviejällä. Hän on näyttänyt
rouva toisen pataa ja rouva kuudennen herttaa. Jos hänellä ei olisi ruutuässää, olisi hän avannut yksi hertta
kahdeksan pisteen kädellä! Ristijatko
menee suoraan pöydän AQ-haarukkaan, mutta tällä ei ole merkitystä.
Ristikuningas on luultavasti etelällä
ja vaikka tämä kortti olisi lännellä,
voisi pelinviejä ottaa maskin värissä.
Pelinviejä voittaa ristikääntösi pöydän rouvalla ja jatkaa pöydästä ruuturouvalla. Minkä kortin pelaat tähän
tikkiin?
Kuninkaan. Peität kuvan kuvalla.
Tiedät, että kuningas kuolee ässän
alle, mutta peittämällä rouvan kunin-

kaalla saatat kasvattaa partnerin sotamiehen vahvaksi. Koko jako:
♠ 863
		
♥ KJ10642
		
♦ Q10
		
♣ AQ
♠ AKJ952
♠ 104
N
♥ -		 ♥ A
W
E
♦ J95		 S ♦ K7643
♣ 10854		
♣ 97632
		
♠ Q7
		
♥ Q98753
		
♦ A82
		
♣ KJ
Pelinviejä ei pääse eroon ruutumenevästään ja sitoumus päätyy yhteen
pietiin. Olet tyytyväinen omaan puolustuspeliisi, et erehtynyt kääntämään
ruutua herttaässän jälkeen ja muistit peittää ruuturouvan kuninkaalla.
Partnerisi ei kuitenkaan onnittele sinua hyvästä suorituksesta vaan moittii sinua siitä, että annoit pelinviejälle
mahdollisuuden. Miten pelinviejä olisi voinut saada pelin kotiin?
Ottamalla kaksi ristikierrosta ennen kuin pelaa valttia. Nyt kun olet
kiinni herttaässällä, sinulla olisi vain
huonoja vaihtoehtoja valittavana. Jos
pelaat ruutua, pelinviejä välttää menevänsä tässä värissä. Jos taas ristiä,
menee kääntö kaksoisrenonssiin.
Miten sinun piti pelata toisin, ettei
pelinviejä saa tätä kotipelimahdollisuutta?
Varasta partnerin patasotamies
herttaässällä. Seuraavaan tikkiin
käännä ristiä. Etelä voi sakata ruutua
siinä tikissä, kun varastat partnerin
vahvan patasotamiehen. Mutta kun
tämän jälkeen käännät ristiä, pelinviejä menettää myöhemmin yhden
ruututikin.
Tilanne ruutuvärissä on hyvin yleinen. Värin "avaaminen" voi maksaa
yhden tikin verran. On parempi, että
vastapuoli aloittaa tällaisen värin peluun.
BL 4/2016

7

Paneelitehtävät
1/17

Kauko Koistinen

Olet kaikissa tehtävissä etelä. Kunkin tehtävän kohdalla on esitetty
kilpailumuoto, jakaja ja vyöhykkeet sekä sinun korttisi ja
tarjoussarjan kulku. Palauta vastauksesi 15.1.2017 mennessä
sähköpostitse: kauko.koistinen1@luukku.com
1. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ J 8 7 4 ♥ 5 ♦ A 8 3 2 ♣ A 10 6 2
Länsi
1♣

Pohjoinen Itä
DBL
pass

Etelä
?

2. Jakaja pohjoinen, N-S vaarassa, parik.
♠ Q9653♥AQ♦Q94♣853
Länsi
		
2♣

Pohjoinen Itä
1♥
pass
2♦
pass

Etelä
1♠			
?

3. Jakaja länsi, ei kukaan vaarassa, IMP.
♠ A 10 9 ♥ 10 8 6 4 3 ♦ Q J ♣ K 10 4
Länsi
pass
pass
pass

4/2016

Pohjoinen
1♦
1♠
2♣

BL 4/2016

Etelä
1♥			
1NT		
?

Etelä
pass		
?

5. Jakaja itä, ei kukaan vaarassa, IMP.
♠75♥J54♦AQ54♣AQ32
Länsi
Pohjoinen Itä
			
1♥
pass
DBL
pass
pass
2♠
pass

Etelä
pass		
2♥			
?

6. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ A K 7 ♥ 6 ♦ 10 9 8 7 5 ♣ A K 7 6
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
		
pass
pass
1♦			
pass
2♣
pass
?

Lukijakilpailun tulokset

1 Jyrki Hakala
1 Björn-Olof Lindholm
3 Juha Hämäläinen
3 Pekka Ranta
3 Matti Rosen
6 Martin Holmberg
7 Mauri Laasonen
7 Mauri Maunula
9 Mauri Äyräväinen
10 Harry von Haartman
11 Risto Maunula
11 Aimo Salmi
13 Pasi Kattilakoski
14 Katrina Halla
14 Markku Lainevirta
16 Timo Järvi
17 Erkki Ollila
17 Kalevi Paavola

8

Itä
pass
pass
pass

4. Jakaja itä, N-S vaarassa, IMP.
♠ 10 5 ♥ A Q 7 6 5 ♦ 4 ♣ K 8 6 5 4
Länsi
Pohjoinen Itä
			
2♠
3♠
pass
pass

46
46
45
45
45		
43
42
42
41
40
39
39
37
36
36
34
31
31

Vuosikilpailun kärki
1 Juha Hämäläinen
2 Mauri Äyräväinen
3 Björn-Olof Lindholm
3 Aimo Salmi
5 Pekka Ranta
6 Mauri Laasonen
7 Kalevi Paavola
8 Mauri Maunula
9 Markku Lainevirta
10 Harry von Haartman
11 Timo Järvi
12 Matti Rosen
13 Jyrki Hakala
14 Jorma Isaksson
15 Risto Maunula
16 Martin Holmberg

183
175
165
165
160
154
150
148
145
144
139
137
127
125
109
102
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Kauko Koistinen

1. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, parik.
♠ K Q J 5 ♥ Q 3 ♦ A 10 6 ♣ A J 6 2
Länsi
		
Tarjous
3NT
Pass
DBL
3♠

Pohjoinen Itä
pass
3♦
Pisteet
10
7
6
6

Paneeli
7
1
1
1

Etelä
?
Lukijat
4
1
12
1

Paneelin selkeä enemmistö päätti ottaa härkää sarvista
valitsemalla käytännön tarjouksen 3NT. Vastustajan
estoavauksen jälkeen on normaalia odottaa partnerilta
noin kahdeksan pisteen kättä, joka voisi juuri riittää
yhdeksään tikkiin sangissa.
SAASTAMOINEN: 3NT. Ruma tarjous, joka saattaa
toimia. Parhaimmillaan ruutulaistolla/laistoilla päästään
pelaamaan ainoastaan VPV:tä vastaan. Joskus tämä
tarjous maksaa -300 tai -500.
PATANA: 3NT. Voimaa ja pito on, joten 3NT näyttää
sopivalta. Kahdennuksen ongelmana on partnerin 4♥.
VIITASALO: 3NT. Tarjous ei ole kaunis, mutta
vaihtoehtoinen pass on todella veltto. Vaikka kädessä
on vain yksinkertainen ruutupito, se on parasta laatua,
koska voin laistaa riittävän monta kertaa. Pisteitäkin on
siten, että jos Pohjois-Lännen pisteet ovat tasan, minulla
on jonkinlaisia kotipelitoiveita. Parikilpailussa ei pärjää
passaamalla marginaalisia kolmen sangin tarjouksia.
VALTA: 3NT. Dubbeltonhertalla kahdennus ei oikein
houkuta ja voima on liikaa passiinkin. Jäljelle jää
oikeastaan vain 3NT.
FAGERLUND: 3NT. Kahdennus ei ole mahdollinen
vain kahden kortin hertasta johtuen. Passaaminen on
vaisua ja mahdollisesti hyödyllinen ruutukymppi tekee 3
sangista vieläkin houkuttelevamman vaihtoehdon.
MÄKIKANGAS: 3NT. Hyvällä tuurilla pöytään
tulee apuja (huonolla donkki) ja saan idän ulos pelistä
laistamalla ruutua kerran tai pari.
PEKKINEN: 3NT. Tasainen käsi. Saluunan mukaan.
Jos kahdennan en kuitenkaan osaa passata kolmeen
herttaan. Toki patapeli on paras, jos sitä partneri tarjoaa.
Partnerilla keskimäärin seitsemän pistettä, minkä vuoksi
pass ei ole harkinnassa.
NIEMI: Pass. Tarjoaisin 3NT, jos partneri ei olisi

passannut. Partneri voi vielä balansoida maksimeilla ja
sopivalla jakaumalla.
Hyvä pointti. Partnerilla on vielä vuoro. Päätöksemme
ei saisi kuitenkaan kestää liian kauaa, koska muuten
kilpailunjohtajan palveluja kaivataan pöydässä.
BJÖRKMAN: DBL. Vaikkei herttaa olekaan. Kolme
herttaa parterilta korjaan 3NT:in, 4♥ passaan (minulla 3k
ruutua, mikä lisää 5k hertan mahdollisuutta partnerilla).
Tässä voi kyllä käydä huonostikin, kun tähän lähtee
ylipäänsä osallistumaan.
Kahdennuksen jälkeinen 3NT lupaa mielestäni
paremman käden. Partneri saattaa tehdä kvantitatiivisen
korotuksen pietitasolle.
KIEMA: 3♠. Väri on lyhyt, mutta hyvä ja partnerilla
näyttäisi olevan lyhyehkö ruutu. Myös 3NT, DBL ja jopa
pass ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.
2. Jakaja länsi, kaikki vaarassa, parik.
♠ J8♥J763♦A95♣9752
Länsi
pass
3♣
1
Alavärit

Pohjoinen Itä
1♠
2NT1
DBL2
pass
2
Ilmaisukahdennus

Etelä
pass
?

Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
3♥
10
4
10
3♦
8
2
2
Pass
7
2
3
4♣
6
1
0
4♥
5
1
1
2♠
2
0
2
		
Partneri kertoo lisävoimaa ja meidän pitää päättää, puolustaako vai pelatako ylävärisitoumusta. Jos päätämme
pelata, onko käsi riittävän hyvä täyspelin tarjoamiseen?
NIEMI: 3♥. Partnerilla on ylävärejä ja varmaan jotain
puolustustikin näköistäkin kahdennukseensa. Parikisassa
ei ole syytä revittää kaikista kireimpiä täyspelejä, joten
jään rauhallisesti kolmen tasolle.
VALTA: 3♥. Ristit ovat turhan huonot passiin, joten
tarjoan luonnollisesti. Partnerilla on aika usein neljän
kortin hertta.
PEKKINEN: 3♥. Voimaa on ja jopa yksi ässä, mutta
vain neljä herttaa. Pass toinen vaihtoehto. Kolme pataa
on sekin mahdollinen, mutta partnerilla on yleensä
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kuitenkin tasaisuutta kun kahdentaa, ehkä singeltonristi
kuitenkin yleensä tai tasainen hyppysangi.
SAASTAMOINEN: 3♥. Saattaa olla joskus täyspeli
korteissa, jos kortit istuvat kannaltamme suotuisasti,
mutta parikilpailu on parikilpailu.
BJÖRKMAN: Pass. Partnerille odotan melkein puolta
pakkaa ja näin ollen voisi olla järkevää ottaa ehkä 1-2
pietiä tähän. Tarjoussarja viittaa vinositseihin, enkä
oikein jaksa uskoa 4 herttaan.
VIITASALO: Pass. Jaon kokonaistikkimääärä on
luokkaa 16, koska kummallakin puolella on luultavasti 8
kortin valtti ilman merkittävää tuplafittiä. Pass on hyvä
kandidaatti saamaan sisään 200 osamerkintäjaossa ja
800 täyspeliä vastaan. Jos voisin tarjota kolme ja puoli
herttaa harkitsisin sitä vakavasti mutta nyt kolme herttaa
on alitarjous ja neljä alaväriä/herttaa on ylitarjous.
MÄKIKANGAS: 3♦. Lisää ongelmia ehkä tulossa.
Ehkä joustavin ratkaisu, jos päättää olla puolustamatta.
Partneri voi tyytyä kolmen tason yläväritarjoukseen, jos
hänellä oli minimivoimainen ilmaisukahdennus.
KIEMA: 3♦. Vastustajan väri vaatimus. Nostan partnerin
yläväritarjouksen täyspeliin.
FAGERLUND: 4♣. Kaikki arvoni toimivat olettaen
partnerille lyhyen ristin, joten uskoisin täyspelin
olevan hyvin todennäköisesti kotona huolimatta värien
vinojakautumista. En tiedä vielä, kuuluuko meidän
pelata herttaa vai pataa, koska partnerilla voi olla
ilmaisukahdennukseen 6-3-3-1 tai 5-4-3-1 tyyppi, joten
tarjoan 4♣ tarkoituksena etsiä parasta valttia. Partneri
tarjoaa pataa tai herttaa värien pituuksista riippuen.
PATANA: 4♥. Partnerilla voisi olla noin 5-4-3-1 ja 18
pistettä. Täyspeli vaikuttaa yrittämisen arvoiselta, vaikka
valtti saattaa olla vinossa. Jos partnerilla on 6k pata,
voisi patapeli olla parempi. Ehkä 4♣ auttaisi selvittämään
oikean pelin, mutta partneri saattaa innostua tarjoamaan
slammin, johon ei yleensä kuitenkaan tule ihan 12 tikkiä.
3. Jakaja länsi, N-S vaarassa, IMP.
♠ K 10 9 8 7 2 ♥ K 6 2 ♦ A 6 ♣ Q 4
Länsi
3♣

Pohjoinen Itä
3NT
pass

Etelä
?

Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
4NT
10
5
3
4♣
7
2
1
5♠
7
2
3
Pass
5
1
1
4♠
3
0
9
			
Tarjousongelma viime kesän EM-kilpailuista ottelusta
Romaniaa vastaan. Valitsin saman tarjouksen kuin pa-
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neelienemmistö. Tarjotessaan partneri on budjetoinut
käteemme vajaat kymmenen pistettä, joten tällä pelivoimalla slammivihje on syytä tehdä. Olin huolissani ristivarkauden mahdollisuudesta patapelissä, joten päätin
unohtaa patavärin ja valitsin kvanitatiivisen korotuksen.
KIEMA: 4NT. Partnerin tarjous on hyvin laaja
voimaltaan ja myös jakautumaltaan. Tämä on ainakin
slammi-inviitti, partneri passaa huonoilla. Neljän ristin
kautta kuviokelluminen aiheuttaa epäselvän sarjan.
SAASTAMOINEN: 4NT. Luonnollinen kvantti.
Partnerilla on sekä hyviä että huonoja käsiä 3NT:n
tarjoukseen.
VIITASALO: 4NT. Käteni tekstuuri kertoo sen, ettei
partnerilla ole läpimenevään pitkään väriin pohjautuvaa
tarjousta, vaan arvokortteihin pohjautuva 3NT.
Partnerin pisteiden vaihteluväli on luokkaa 17-23, joten
kvantitatiivinen 4NT osuu kohtuullisen hyvin oikeaan.
Omassa systeemissäni voisin tarjota vaatimuksena
4 pataa, koska 4 ruudun kautta pääsisin pelaamaan
yläväritäyspeliä. Yksi ratkaisu olisi pelata sitä, että 4
ristiä kysyy käden voimaa ja luonnetta.
VALTA: 4NT. Luonnollinen. Sangipelin tikkimäärä
riippuu
eniten
pataosuman
laadusta,
mutta
systeemissämme 4♠ ei lienee vaatimus. Tässä kannattaa
pelata 4♣ Baronina, 4♦ siirtona 4 herttaan, jonka
jälkeen siirtäjä tarjoaa loppusitoumuksen sekä 4♥ ja 4♠
vaatimuksena (tai edes inviittinä) ja 5♦ slammi-inviittinä.
FAGERLUND: 4NT. Ilman tarkempia sopimuksia
kvantitatiivinen 4NT on mielestäni paras, koska partnerin
3NT on hyvin laajaskaalainen tarjous. Meillä on hyvä
potentiaalinen tikkiväri ja paljon kontrolleja, joten
kätemme näyttää hyvältä. Partneri arvioi omaan kättään
ja tarjoaa slammin noin 18-20 ap tasaisella.
MÄKIKANGAS: 4♣. En löytänyt systeemistä
3NT:n jatkotarjoksia, mutta toivottavasti seuraava
patatarjoukseni kertoo jotain slammikiinnostusta.
NIEMI: 4♣. Oletan partnerille n. 18-20 ap tasaisehkon
käden. Paneelisysteemissä ei ole määritelty tähän
jatkoja, joten halonhakkuulogiikalla mennään. Kerron
vahvan käden 4♣:llä ja partnerin todennäköiseen
tarjoukseen 4♦ tarjoan 4♠, joka on mielestäni vaatimus,
koska muuten 4♣:n kautta kiemurtelussa olisi kovin vähän
järkeä. En itse tuuppaa slammia, ellei partneri tee jotain
positiivista tarjousta. Vakiopartnerieni kanssa pelaan
niin, että välitarjous-3NT:n jälkeen heikot pysäytykset
4♥/♠:aan tehdään 4♦ kautta ja suora 4♥/♠ on vaatimus.
Vaihtoehdoista mieleen tulee luonnollinen 5♠ ja pass.
PATANA: 5♠. Meillä voi olla slammi esimerkiksi kortteja
Ax Axx KQxxx Axx vastaan, jolloin 6♠ on parempi kuin
6NT ristilähdön vuoksi. Toisaalta jos partnerilla onkin
ristissä Kxx, on pataslammissa suoraan menossa ristiässä
ja -varkaus. Viiteen pataan partneri voi joskus passata

ja toivottavasti ollaan kotipelissä tai valita sopivalta
näyttävän slammin.
PEKKINEN: 5♠. Neljä pataa tuntuu vaisulta ja jotenkin
tulisi kertoa, että voimaa on sekä pituutta padassa.
BJÖRKMAN: Pass. Partneri luultavasti "arvannut" jo
kerran, se riittää.

pelivaihtoehtojen tutkimisen. Pass olisi imppikisassa
täysin tolkuton.
PEKKINEN: 2♠. Alimaalaus eikä kerro kunnolla kättäni,
mutta mikään tarjous ei tunnu hyvältä.
Jos kaksi pataa tuntuu liian varovaiselta valinnalta, niin
vaihtoehdoksi jää vaatimustarjous vastustajan värillä. Jos
tähän tarjousratkaisuun päätyy, niin on syytä toivoa, ettei
4. Jakaja pohjoinen, kaikki vaarassa, IMP.
partneri ole avannut minimillä!
♠ KJ84♥762♦AQ5♣J32
BJÖRKMAN: 3♥. Ylitarjous. Kysyy herttapitoa. Tämä
oli
paha, mutta en keksinyt muuta. Mielenkiinnolla odotan
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
		
1♣
pass
1♠			 muiden panelistien tarjouksia. Saatan olla yksin tämän
kanssa.
2♥
DBL1
pass
?
1
SAASTAMOINEN: 3♥. Paha tarjouspaikka. Ylitarjoan.
Kolme korttia pataa
Kolmeen sangiin tähdätään, mutta jos partneri tarjoaa
3♠, passaan. Älä partneri ammu, ainakaan ihan heti.
Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
Kolme panelistia päätti tehdä inviitin mustalla värillä.
2♠
10
5
4
Kummassakin valinnassa saisi kuitenkin olla yksi kortti
3♥
7
2
6
lisää tarjotussa värissä.
3♠
6
2
0
VALTA: 3♠. Parikilpailussa tyytyisin 2 pataan, mutta
3♣
6
1
3
IMP-kisassa täytyy invitoida. Partneri voi vielä ehdottaa
Pass
3
0
2
kolmea sangia esim. hyvällä ristivärillä ja herttapidolla.
3♦
2
0
3
PATANA: 3♠. Partnerin Axx Kxx xx AQTxx tekee
Yhdentoista arvopisteen kädellä haluaisimme kovasti kolmesta sangista tai neljästä padasta kelpo yrityksen,
invitoida, mutta millä tavalla? Kun sopivaa vihjetarjousta joten inviitti on perusteltu. Lähes aina minulla on 5k pata
ei ole käytettävissä, useimmat panelistit valitsevat rau- 3♠-tarjoukseen, mutta herttapidolla partneri voi ehdottaa
hallisen kaksi pataa, myöntäen samalla valinnan olevan 3NT ja ilman pitoa 4♠ voi olla paras täyspeli. Harvalla on
tukikahdennuksen jatkoja kovin tarkoin sovittuna. Juhon
alitarjous.
FAGERLUND: 2♠. Kolme hakkua herttaa saa minut kanssa meillä on tässä Good/Bad 2NT. 2NT:n kautta voi
ottamaan hyvin maltillisen lähestymistavan. Meillä ei ole siis tehdä pysäytyksen alaväriin (meillä voi vastaajalla
mitään järkevää tapaa invitoida ja käsi on liian huono olla myös 4♠-6♦) ja suora 3 alaväriä on inviitti 4k padalla.
täyspelivaatimukseen, joten tarjoan maltillisen 2♠. Sangin tarjoaminen ilman pitoa ei ole iso ongelma, sillä
Parikisassa pisteitä tarviessa voisi kokeilla jopa passia, mahdollinen pito on välitarjoajan takana.
mutta se voi mennä aivan pieleen.
KIEMA: 3♣. Inviitti vain neljän kortin padalla. Ristejä
MÄKIKANGAS: 2♠. En pidä näistä korteista, mutta saisi olla enemmän. Negatiivinen 2♠, 2NT ilman hollia ja
kerrankin on liikaa voimaa tarjoukseen.
täyspelivaatimus 3♥ eivät myöskään ole kuvaavia. Ehkä
NIEMI: 2♠. Kädessäni on arvokortteja aika lailla kuriton pass on oikein, mutta partnerilla voi olla hyvin
maksimaalisesti, mutta onneton jakauma ja mitättömät epätasainenkin käsi.
hertat estävät isompiin peleihin pyrkimisen tässä
vaiheessa.
5. Jakaja pohjoinen, ei kukaan vaarassa, IMP.
VIITASALO: 2♠. Partnerilla voi olla suunnilleen mitä
♠KQ752♥AQ9862♦2♣K
tahansa väliltä xxx QJx KJx AQxx ja AQx x Kxx AKQxxx.
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
Ensimmäistä kättä vastaan meillä ei ole välttämättä
		
3♣
DBL
?
enää kotipeliä ja jälkimmäistä vastaan meillä on slammi.
Minulla on yhdeksän menevän 4333, joten innostuminen
Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
on ennenaikaista. Partneri olettaa, että olen tarjonnut 2
Pass
10
8
6
pataa hänen minimikättään vastaan; paremmilla tulee
3♥
7
2
5
jatkaa. Jos tarjoussarja ei pääty, tarjoan seuraavaksi 3
RDBL
3
0
4
herttaa (paitsi 3 pataan teen 4 pataa), jolla saan sitten
täyspelivaatimuksen päälle. Vaihtoehtoinen tarjous
Selkeä paneelienemmistö tyytyy passaamaan, mutta täolisi 3 herttaa, joka todennäköisesti johtaa oikeaan män jälkeen herttatäyspeli ei enää löydy, jos sellainen on
pelivaihtoehtoon, mutta ei välttämättä oikealle tasolle. 3 korteissa. Tarjoussarja jatkuu luultavimmin kolme ruutua pataa on minusta huono tarjous, koska se estää muiden pass - pass. Jos nyt tarjoamme kolme herttaa, on tämä vain
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kilpaileva tarjous, jota partneri ei saa korottaa.
BJÖRKMAN: Pass. Haluan nähdä, mitä tässä tapahtuu
ja annan vastustajien arvata, mitä tehdä. 3♥ oli vaihtoehto,
mutta pass voitti.
FAGERLUND: Pass. Joskus vastustaja voi ilahduttaa
positiivisesti tarjoamalla yläväriä. 3♥ voi toimia, jos
partnerilla on herttoja. Tämä on aika lailla arvaamista,
mutta ehkä seuraavalla vuorolla ollaan viisaampia.
KIEMA: Pass. Katsotaan, mihin tilanne johtaa.
Vastustajilla on jonkinlainen ruutu- tai sangipeli,
mutta jospa he eksyvät yläväriin. Mielessä kävi lisätä
hämminkiä neljällä ristillä, mutta järki voitti. Meillä voi
olla herttapeli ja saatan tarjota 3♥, jos 3♦ tulee minulle
kahden passin kanssa.
MÄKIKANGAS: Pass. Liikaa huonoja kokemuksia, kun
tämän kaltaisissa paikoissa alkaa tällaisilla tarjoilemaan.
NIEMI: Pass. Jos 3CX jää loppusitoumukseksi,
olemme lähellä kotipeliä. En halua lähteä tällä kädellä
seikkailemaan yläväreihin, sillä meillä ei ole välttämättä
fittiä (partnerilla 2-1-3-7), emmekä pystyisi pysähtymään
ennen neljän tasoa, joka lienee usein jo pietitaso.
PEKKINEN: Pass. Mitä tässä tarjoamaan? Puolustetaan
jotain.
VALTA: Pass. Odotellaan kierros, jos vaikka pääsisimme
rankomaan vastuksen ylävärisitoumusta. Kolmen ruudun
päälle tarjoan kolme herttaa.
SAASTAMOINEN: Pass. Mihin näillä korteilla ollaan
menossa? 3♥ ehtii vielä tarjota vastustajan 3♦:n päälle,
mikäli niin haluaa.
VIITASALO: 3♥. Tasavyöhykkeiden estoavausta
vastaan meillä voi olla 4 yläväriä korteissa, eikä 4 ristiä
välttämättä ole mikään katastrofi, jos fittiä ei löydy.
PATANA: 3♥. Jos partneri korottaa Kx:llä, on kotipelissä
saumoja. Partneri voi myös keksiä tarjota 3k padan ja
pääsee itse pelinviejäksi täyspeliin. 4♣:iin passaan. Jos
partneri ehdottaa 3NT, niin en ainakaan passaa. Ehkä
tarjoan 4♠ ja toivon parasta.
6. Jakaja pohjoinen, E-W vaarassa, IMP.
♠964♥KQJ6♦AKJ♣AJ4
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
		
3♣
pass
?
Tarjous
Pisteet
Paneeli
Lukijat
3NT
10
4
8
Pass
8
3
0
3♦
5
1
2
3♥
5
1
1
5♣
4
1
6
Partneri avaa ja meillä on lähes puolet pakan pisteistä. Tästä huolimatta täyspeli on kaukana ja vaatii sopivia kortteja
partnerille. Jos hänellä on patapito, voi sangitäyspeli järjestyä hänen kädestään. Jos taas singeltonpata, viisi ristiä lienee helppo tehtävä. Singeltonpadan selvittämiseen meillä
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ei ole keinoja, mutta patapitoa voimme hakea tarjoamalla punaista väriä. Toisaalta, jos tarjoamme suoraan kolme
sangia, niin se menee usein kotiin, vaikka meillä ei olisi
patapitoa. Vastustajat eivät aina keksi oikeita lähtökortteja.
KIEMA: 3NT. Kolme herttaa on oikeaoppinen tarjous,
joka välttää huonon 3NT. Kuitenkin, kuten tiedämme,
vastustajat eivät löydä aina oikeaa lähtökorttia varsinkin
kun heille ei kerrota liikaa. Joidenkin avaajien kanssa
pass on hyvin varteenotettava vaihtoehto.
VALTA: 3NT. Meillä on todennäköisesti vähintään
yhdeksän tikkiä, kunhan vain pääsemme kiinni. Toivotaan,
ettei pata vuoda liiaksi tai tulee väärä lähtö.
PATANA: 3NT. Kolmen sangin hyvä puoli on, että
siinä on tikit, jos ei vastustaja ota liikaa kannelta. 5♣ on
parempi, jos partnerilla on patasingeli (ja paljon parempi
jos renonssi). Muuten 3NT on parempi yritys. 3 punaista
-tarjous voi toimia, mutta vaarana on että partneri tukee.
NIEMI: 3NT. Katsotaan miten tässä käy. Vaihtoehtona
tulee mieleeni 3♥, mutta se alleviivaa padan heikkoutta
ja johtaa usein hertan korotukseen vaikkapa kahdella
hakulla.
MÄKIKANGAS: Pass. Voimaa on, mutta en pidä
näistäkään. Joskus harvoin länsi tulee vielä kehiin, jonka
jälkeen päästään arvioimaan tilanne uudestaan.
SAASTAMOINEN: Pass. Joku saattaa keksiä tarjota
näillä vähän epäeettisesti vaikka 3♠ jos on partnerin
kanssa sopimus, että partneri ei tarjoa enää meidän 5♣:n
päälle mitään, mutta taidamme oikeasti joutua arpomaan
partnerin mahdollista singeliä nyt saman tien.
VIITASALO: Pass. Nyt minulle riittäisi avaukseen
Qxxxxx ristiä eikä mitään sivussa; paneelipartnerilla on
varmaan paremmat mutta KQ:n lisäksi on turha odottaa
patapitoa tai patalyhyyttä. Sangissa meiltä mennee padat
ja herttaässä; ristitäyspelissä menossa lienee pari pataa
(ainakin) ja herttaässä.
FAGERLUND: 3♥. Partnerin tarjotessa 3NT olen
tyytyväinen siihen. 3♠:an tarjoan 3NT, 4♥ korjaan 5♣:in.
4♣:in aion passata, koska silloin meillä on luultavasti
vähintään kaksi patamenevää ja herttamenevä. 3♥:n
pitäisi näyttää pidempi väri, mutta tällä kertaa ideana
onkin tutkia parasta täyspeliä. Kurittomia estoavauksia
vastaan passi olisi luultavasti paras valinta.
PEKKINEN: 3♦. Koetetaan tieteillä, kun 3NT tai 5 ristiä
ovat mahdollisia. Partneri kertonee yläväripituuksistaan
jotain tähän. Yleensä tämä toki on väri, mutta partneri
ei saa tarjota 5 ruutua, kun voin olla vain holleja
tarjoamassa.
BJÖRKMAN: 5♣. 3NT voi hyvinkin olla paras sitoumus,
mutta mielelläni näkisin sen partnerin kädessä. Pass voi
myös olla oikein, mutta sillä saa pitkän päälle varmaan
negatiivisen IMP-saldon.
Toisin kuin kolmessa sangissa, viidessä ristissä ei auta,
vaikka vastustaja valitsisi väärän lähtökortin. Ristitäyspeli
menee kotiin vain, jos partnerilla on patasingelton.

Kauko Koistinen

Kaksintaistelu
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 toi-

saalle lehteen (ks. sisällysluettelo).
Mestarit Vesa Leskelä ja Jussi Tamminen, tuoreet SMpronssimitalistit Swiss IMP-kilpailuista, saavat vastaansa
parin naisten maajoukkueesta, Maria Myllärin ja Kati Sandströmin. Turkulaistytöt puolustivat kunnialla sinivakoisia
värejä kesän arvokilpailuissa Budapestissä ja Wroclawissa. Tämän lisäksi Maria menestyi erinomaisesti nuorten
kisoissa Liepajassa, saavuttaen yhdessä Vesa Fagerlundin
kanssa EM-hopeamitalit mixedparikilpailuissa. Mestareiden systeemi on esitetty lehdessä 3/2016.

Haastajien Systeemi
Avaus

Selitys

Jatkotarjoaminen

1♣

11-23, 2+ korttia

2♣ 10+, (4)5+ korttia,

			

♥

2♦/♥/♠ 3-6, 6+korttia, 3♦/♥/♠ splinter

1♦
11-23, 4+ korttia
2♦ 10+, 4+ korttia
1♥/1♠
11-23, 5+ korttia
1NT Semiforcing, 2NT 4+ tuki, INV+
1NT
15-17 ap, tasainen, voi olla 5k ♥/♠
Stayman, 2♦/2♥/2♠/2NT siirrot >
			
♥/♠/♣/♦, 3♣ Puppet St, 3♦ ♦/♣ 55+
2♣
TPV tai (22)23-24 ap tasainen
2♦ Rele, 2NT 6+ alavärit 54+
				
2♦
6-10, 6+ k ♥/♠ tai 20-22 ap, tasainen
2/3♥/♠ P/C, 2NT kysely
2♥/♠
6-10, ♥/♠ + ♣ 54+
2NT kysely, 3♣ P/C
2NT
6-10, alavärit 55+
Alaväritarjous pelattavaksi, 3h kysely
			
3♠ > 3NT > 4♣/♦ sopii valtin
3x
Esto, 4-3-2-sääntö
3NT
Alaväriesto, 4-3-2-sääntö
4♣ P/C, 4♦ kysyy lyhyyttä
4♣/♦
Namyats
4♥/♠
Esto

		

Konventiot

Puolustustarjoaminen

Kontrollitarjoukset (1. tai 2.), RKCB, Exclusion

Michaels Cue, UNT, hyppycue

Blackwood, XYZ, Bergen-korotukset (mod.)

kysyy pitoa, 1NT 15-18 ap
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1. JAKAJAPOHJOINEN,
EI KUKAAN VAARASSA, PARI.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
Q52
KQJ6
A7 2
Q 10 5

Jussi
1♥
3NT

ITÄ
♠ 6
♥ A9 2
♦ K Q J 10 9 4
♣ 984

Vesa
Maria Kati
1♦ 		
3♦
2♦
Pass		
Pass

2. JAKAJAITÄ, NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
864
K Q J 10 9 5
86
75

♠
♥
♦
♣

ITÄ
AK 2
A
AQ 4 2
AK Q 6 3

Jussi

Vesa
Maria
2♣		
2♥
3♣
2♥
3♥
5NT
3♥
7♥
Pass
5♦2
			
5NT4
			
6♥
		
		
		

1) RKCB.
2) 1/4. 3) ♥Q?
4) ♥Q, ei ♣/♦K.
5) ♦ apuja?

PISTEET JAKO 2
7♥		 10 Mestarit
6♥		 7 Haastajat
5♥		 4 TILANNE
3NT		 2 Mestarit
5♣		 1 Haastajat
14 BL 4/2016

Kati
2♣
2NT
4NT1
5♠3
6♦5
Pass

10
7
12
14

Luonnollisessa systeemissä sangitäyspeliä on hyvin vaikea välttää,
jos itä päättää avata yhdellä ruudulla. Vain jos itä osaisi tukea kolmella
kortilla eikä tarjoaisi uudelleen kuuden kortin väriään, voisi pari löytää parhaan täyspelin, neljä herttaa.
Mutta toisaalta, vaikka itä korottaisi
toisella vuorollaan kahteen herttaan,
länsi ehkä hyppäisi kolmeen sangiin
ehdottaen loppusitoumusta eikä idällä ole mitään syytä korjata neljään
herttaan. Partnerillahan voisi olla
huonompilaatuinen herttaväri ja parempi patapito.
Uskoisin, että mestareiden sarja on
se, joka nähdään useimmiten näitten
käsien tarjoamana käytännön pelipöydässä. Vesa avasi yhdellä ruudulla
ja kertoi kuuden kortin avausvärinsä
toisella vuorollaan. Jussin käytännön
tarjous kolme sangia päätti sarjan.

Haastajien sarja oli paljon lyhyempi. Katin kolme ruutua osoittautui
hyväksi valinnaksi tällä kertaa, kun
Maria ei tietenkään edes harkinnut
tarjoussarjan jatkamista lännen korteilla. Parikilpailussa tällä sitoumuksella saa luultavimmin hyvän merkinnän, kun moni pari yrittää kolmea
sangia huonolla menestyksellä. Täydet pisteet parikilpailussa antaa kolme herttaa, jossa on yhdeksän tikkiä
vaikka puolustus onnistuisi saamaan
kolme ristitikkiä.

Hyvä seitsemän herttaa, joka kaatuu
vain 5-1 tai 6-0 ristijakautumaan, kun
pelinviejällä ei ole pikayhteyttä käteensä poistamaan valttia.
Mestareiden sarjassa kaksi ristiä oli
keinotekoinen vahva avaus, kaksi
herttaa ja kolme ristiä lupasivat viisi
korttia sekä kolme herttaa kuudennen
herttakortin. Viisi sangia pyysi partneria korottamaan isoslammiin, jos
hänellä on kaksi kolmesta korkeimmasta valttikuvasta. Jussi tietenkin
teki työtä käskettyä. Yksinkertaista
ja tehokasta, mutta silti, Jussihan korottaa seiskaan myös ilman herttasotamiestä ja silloin isoslammi ei ole
hyvä.
Myös haastajat aloittivat vahvalla
ristiavauksella ja luonnollisella herttavastauksella. Kati päätti kertoa kätensä 23-24 ap tasaisena ja Maria kertoi kuusi korttia herttaa. Neljä sangia
oli RKCB ja viisi ruutua kertoi yhden
tai neljä avainkorttia. Viisi pataa kysyi valttirouvaa ja viisi sangia lupasi
herttarouvan, mutta kielsi alavärikuninkaat. Kati teki vielä isoslammivihjeen kuudella ruudulla, mutta tämä ei
tietenkään johtanut mihinkään, kun
ilman mitään apua ruudussa Maria
joutui jarruttelemaan kuudella her-

talla. Tietämättä onko hertta oikeasti
riittävän hyvä vai ei, Kati antoi periksi ja passasi kuuteen herttaan.
Vaikea tarjoustehtävä, jossa vahvan käden pitäisi saada selville, onko
partnerilla herttasotamies vai ei. Pitäisikö lännen korteilla hypätä toisella vuorolla neljään herttaan? Voisiko
tämä luvata solidin tai semisolidin
vähintään kuuden kortin värin? Ainakin nyt tällainen sopimus toimisi hyvin, kun itä voisi seuraavaksi hypätä
seitsemään herttaan.

PISTEET
3♥
10
3♦/4♥		 7
4♦		5
5♦/2NT		 3
3NT		 2

JAKO 1
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

Maria Mylläri

2
7
2
7

3. JAKAJAETELÄ, EW VAARASSA,
IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
J42
AQ 9 6 4 2
87
KQ

ITÄ
♠ Q 10 8 3
♥ KJ
♦ QJ4
♣ AJ 9 2

Jussi Vesa
2♥1
2NT2
3
3♦
3NT
Pass			

Maria Kati
1♥
1♠
2♥
4♥
Pass

1) 9-13, 6k♥.
2) Kysely.
3) Maksimi, ei lyhyyksiä.

4. JAKAJALÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, PARI.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
J 10 8 3
5
AK 8 6
AJ 9 5

Jussi
1♦
1♠
2NT
4♣2
5♦

Vesa
1♥
2♦1
3♦
4♥2
Pass

♠
♥
♦
♣

ITÄ
KQ
KQJ8
QJ973
KQ

Maria
1♦
1♠
2NT
4♣2
5♦

1) keinotekoinen TPV.
2) Kontrollitarjous.

Kati
1♥
2♦1
3♦
4♥2
Pass

Kahdeksan kortin yhteisestä ylävärivaltista huolimatta tässä jaossa pitäisi päätyä sangitäyspeliin.
Mestarit onnistuivat tehtävässä
hyvin. Kaksi herttaa lupasi kuuden
kortin värin ja 9-13 ap. Vesan kaksi
sangia oli kysely, johon Jussi kertoi
kolmella ruudulla maksimiavauksen ilman lyhyyksiä sivussa. Tietäen
partnerille 6322 jaon Vesa teki hyvän ratkaisun ja tarjosi kolme sangia.
Rouvat ja sotamiehet viittasivat vahvasti sangipelin paremmuuteen.
Haastajat tarjosivat luonnollisesti. Kun Maria kertoi kuuden kortin
herttavärinsä, Kati korotti suoraan
neljään herttaan. Ymmärrettävä ratkaisu. Vaikka kädessä on paljon pehmeitä arvoja, niin herttatäyspeli on
luultavasti parempi, jos lännen kädessä on jokin singelton. Lyhyyksien
selvittämiseen ei normaalisysteemissä ole keinoja.

Kaksi täysin identtistä sarjaa! Kumpikin pari pelaa XYZ-konventiota.
Jos 1-yli-1 vastauksen jälkeen avaajan toinen tarjous on yhden tasolla,
niin vastaajan kaksi ristiä toisella
vuorolla vaatii avaajaa tarjoamaan
kaksi ruutua. Tähän vastaaja passaa,
jos hän halusi jäädä pelaamaan kahta
ruutua. Jos vastaaja tarjoaa kahteen
ruutuun jotain, on tämä luonnollinen
inviittitarjous. Jos taas vastaaja tarjoaa toisella vuorollaan kaksi ruutua,
kuten aktuelleissa tarjoussarjoissa,
on tämä keinotekoinen täyspelivaatimus. Avaaja jatkaa tähän kuvaamalla
kättään parhaansa mukaan. Jussi ja
Maria kertoivat ristipitonsa kahdella
sangilla, jonka jälkeen Vesa ja Kati
kertoivat valttitukensa kolmella ruudulla. Tätä seurasi kontrollitarjoukset
neljän tasolla ja lännen jarrutteleva
viisi ruutua. Vaikka idällä on 19 ap,
niin hänellä ei ole ainoatakaan avainkorttia. Slammia kohti ei tietenkään
ollut mitään syytä jatkaa, koska länsi
ei olisi tarjonnut viittä ruutua, jos hänellä olisi neljä tai viisi avainkorttia.
Tehtävä on laina 80-luvun alkupuolen bridgelehdestä. Tuolloin nuoret

Kati Sandström

PISTEET
3NT		 10
2NT		 6
2♥		5
3♥/2♠		 2
4♥		1

JAKO 3
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

10
1
22
15

Koistisen veljekset tarjosivat jaon
seuraavasti:
Kalervo		
1♠		
3♦		
5♥		
Pass

Kauko
2♦
4NT
5♠

			

Einariristissä yksi pata lupasi vähintään neljä korttia. Vielä 80-luvun
alussa ässiä oli pakassa vain neljä
kappaletta ja niitä kysyttiin vanhanaikaisen Blackwoodin mukaan. Kun
vastaus olikin hankalasti vain kaksi,
niin oli syytä pysäyttää sarja viiden
tasolle. Onneksemme lännellä oli
myös patakymppi ja olimme saavuttaneet toiseksi parhaan parikilpailumerkinnän!

PISTEET
5NT 10
5♠
6		
5♦
5		
6♦
2		
6NT 1		

JAKO 4
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

5
5
27
20
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5. JAKAJAPOHJOINEN,
NS VAARASSA, IMP.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
A10 2
K 10 9 8 3
AK Q 6 2

Jussi
3♣
3NT

ITÄ
♠ K4
♥ K Q J 10 9 3
♦ 642
♣ 53

Vesa
Maria Kati
1
2♥ 		
2♦1
3♥
2♥2
Pass
Pass

1) 9-13, 6k♥.
			

1) Multi.
2) P/C.

6.JAKAJAITÄ,EWVAARASSA, IMP.
JOS MAHDOLLISTA, ETELÄ
TARJOAA1♥.
♠
♥
♦
♣

LÄNSI
842
Q76
QJ3
AK Q 10

Jussi

ITÄ
♠ 10
♥ A5
♦ AK 8 7 6 4
♣ J864

Vesa
Maria Kati
1♦		1♦
(1♥)2♣ 3♣
(1♥)2♣ 3♣
3♥
3♠
3NT Pass
3NT
4♦
5♦
6♣
Pass		
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Taas heikossa kädessä on semisolidi kuuden kortin hertta, tällä kertaa
partnerilla on renonssi, mutta silti yhteyksien vuoksi parin on syytä päätyä
herttasitoumukseen.
Mestareiden systeemissä kaksi herttaa lupasi 9-13 ap ja kuusi korttia.
Kolme ristiä oli luonnollinen vaatimus, johon Vesa paremman puutteessa tarjosi uudelleen värinsä. Nyt
Jussi oli arvauspaikan edessä. Jos
partnerilla olisi herttarouvan sijasta
ruuturouva, olisi kolme sangia paljon parempi yritys kuin neljä herttaa.
Tällä kertaa kuitenkin yhdeksän tikin
saaminen sangipelissä edellyttää pieniä ihmeitä, kun taas neljä herttaa on
yrittämisen arvoinen sitoumus.
Haastajien sarja alkoi kahden ruudun multiavauksella, joka lupasi joko
heikon kakkosen ylävärissä tai 20-22
ap tasaisen käden. Maria otti hyvin
pessimistisen kannan ja tarjosi vain
kaksi herttaa, passaa tai korjaa, mihin
Katilla ei tietenkään ollut mitään lisättävää.

Jos Maria olisi päättänyt tehdä kyselyn kaksi sangia, olisi Kati kertonut maksimin ja herttavärin kolmella
ristillä. Nyt olisi hyvä sopimus, jos
vahva käsi pääsisi kysymään värin
laatua kolmella ruudulla. Vastausskaala voisi olla askeleittain: solidi,
semisolidi, heikompi. Samaa periaatetta sovellettaisiin, jos avaaja kertoisi patavärin kolmella ruudulla. Tällä
kertaa Marialla olisi ollut helppo työ
tarjota neljä herttaa, kun olisi saanut
kuulla partnerillaan olevan semisolidin valttivärin.

Viimeisessä jaossa tehtävänä oli
löytää slammi, mutta ei suinkaan
yhteinen yhdeksän kortin ruutuväri
valttina, vaan lyhyemmässä värissä,
ristissä.
Mestareiden sarja oli hyvä. Yksi
ruutu vähintään neljä korttia, kaksi
ristiä luonnollinen kierrosvaatimus,
kolme ristiä tuki ja kolme herttaa
yleinen vaatimus kysyen lähinnä
herttapitoa. Kolme pataa oli kuviokellunta, joko luvaten patavoimaa ja
hakien vielä sangia tai kontrollitarjous, jos jatkaa eteenpäin partnerin tarjoamasta kolmesta sangista. Kolme
sangia lupasi huonon herttapidon ja
neljä ruutua oli luonnollinen tarjous,
hakien edelleen lähinnä parasta täyspeliä. Jussin viisi ruutua lupasi tuen ja
oli loppusitoumusehdotus. Nyt Vesa
luki tilanteen oikein. Kun partneri ei
pystynyt tekemään kontrollitarjousta
ylävärissä neljään ruutuun, on hänellä oltava voimaa ristissä. Ristivaltti
4-4 on tietenkin parempi valinta kuin
6-3 ruutu. Hyvin tarjottu!

Haastajien alku oli sama, mutta Maria tarjosi toisella vuorollaan käytännön valinnan kolme sangia. Täytyy
myöntää, että tarjous sopii paremmin
pelipöytään kuin kaksintaisteluun.
Jos vastustajat ovat mukana väritarjouksella, niin yleensä meidän pitää
olla huolissamme vain tämän värin
pidon puuttumisesta.
Kiitämme Katia ja Mariaa sekä toivotamme heille onnea loppuvuoden
koitoksiin. Seuraavat Jussin ja Vesan
haastajat ovat taas naisten maajoukkueesta. Nähtäväksi jää, onnistuvatko Elina Laukkanen ja Mirja Mäntylä
kampeamaan hallitsevat mestarit valtaistuimelta.

PISTEET
4♥		 10
5♦		 7
3♥		 6
4♦		 5
3♣		 3
2NT		 2
3NT		 1

JAKO 5
Mestarit
Haastajat
TILANNE
Mestarit
Haastajat

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

1
6
28
26

10
1
38
27

♥

♣ Junnupalsta
♦
♠

Tuleva vuosi on hieman aktiivisempi
junnukisojen osalta kuin tämä vuosi.
Luvassa on jokavuotinen White House -joukkuekilpailu Hollannissa, PMjoukkuekilpailu, EM-joukkuekilpailu,
Tallinnan juniorimaaottelu ja Pariisin
junnujoukkis. PM- ja EM-joukkuekilpailut sekä Pariisin kisa järjestetään joka toinen vuosi, minkä vuoksi 2017
on taas vilkkaampi. Liiton hallitus on
suunnitellut uutta hienoa juniorien valmennusohjelmaa, jonka myötä toivottavasti esitykset EM-kisoissa riittävät
MM-kisapaikkaan.
Yksi iso osa juniorien aktivoimisessa
on mielestäni joka vuosi järjestettävä
juniorileiri. En itsekään olisi ikinä innostunut pelistä, jos en olisi neljä vuotta
sitten ollut junnuleirillä. Tutustuin peliin äidin kautta kun hän pelaa, mutta
en pahemmin innostunut käymään kerholla tai kisoissa, kun kurssille raahaamani kaveri ei jatkanut kurssin jälkeen
kanssani pelaamista. Silloin tällöin minut saatiin houkuteltua jokuseen kisaan,
mm. salolaiset yritti naittaa minua pelaamaan heidän junnun Onnin kanssa. Kävin myös junnuleireillä, ja neljä
vuotta sitten kyseisellä leirillä kartoitettiin maajoukkuetoiminnasta kiinnostuneita junnuja. Milko Nuutila oli kirjoittanut junnusysteemin ja suunnitteli
valmennuksen toteuttamista. Yksi tärkeimmistä ajatuksista oli, että jokainen
valmennuksessa mukana oleva junnu
saisi oman “valmentajan”, joka olisi joku lähellä asuva ja voisi peluuttaa kerholla ja kisoissa. Olin miettinyt ilmottautuvani halukkaaksi mukaan, mutta
piti kerätä rohkeutta koko viikonlopun
ajan. Loppusiivouksen aikana menin

Maria Mylläri

Ei pelkkää kortinpeluuta, lähdössä veneretkelle Ähtärinjärvelle.
sitten Hulda Ahosen luokse ja sanoin
varovasti, että olisin mahdollisesti ehkä kenties kiinnostunut hieman siitä
juniorivalmennuksesta. Ja niin sitten
sain treenarikseni Riku Mattilan, joka
sai minut pelaamaan enemmän ja oikeasti innostumaan bridgestä.
En siis olisi tässä nyt ilman junioritoimikuntaa ja heidän järjestämää toimintaa. Toivon, että jonkun muunkin
junnun elämään ja bridgeinnostukseen
ne voisivat vaikuttaa yhtä merkityksellisesti kuin minun. Minulle junnuleirit
ovat monta vuotta olleet bridgevuoden
kohokohtia. Tänä vuonna päätapahtuma oli EM-hopean voittaminen Vesan
kanssa, ja junnuleiri ei sen ohi olisi mil-

lään päässyt. Siitä huolimatta on hirveä sääli ettei junnuleiriä tänä vuonna saatu aikaiseksi. Toivottavasti ensi
vuonna se on taas piristämässä kaikkien bridgejunnujen kesää.
Ensi vuodelle suunnitellaan myös uutta valmennusohjelmaa. Se mitä siitä
olen kuullut, kuulostaa todella hienolta ja odotan sen toteutumista innolla.
Uskon, että jos junnuihin todella panostetaan, niin meiltä löytyy tarpeeksi innokkaita nuoria harrastajia, jotka
itsekin paneutuisivat bridgeen. Ja sitten kun tehtäisiin vähän töitä, niin se
rehellinen MM-kisapaikka olisi todellakin saavutettavissa.

Junnuleirillä pelipöydillä ei ole vihreää verkaa!
BL 4/2016
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Testaa pelitekniikkasi
Kauko Koistinen

Olet etelän korteissa:
♠ 863 ♥ KQJ1098 ♦ KJ109 ♣ -.
Kaikki vaarassa, olet jakajana avausvuorolla. Avaatko, ja jos, niin millä?
Kädessä on vain 10 ap, mutta se on
paljon pelivoimaisempi kuin moni 13
ap:n käsi. Yhden hertan avauksen pitäisi olla automaattinen. Partneri tarjoaa yhden padan ja kumpikin vastustaja
passaa. Mitä tarjoat toisella vuorollasi?
Kaksi herttaa. Kun avaajalla on 6-4 jakautuma, niin hän voi valita, tarjotako
avausväriä uudelleen vai toista väriä.
Jos avaajalla on minimi, hänen kannattaa kertoa kuusi korttia avausvärissään.
Lisäarvoilla taas on parempi tarjota toinen väri aikomuksena tarjota myöhemmin avausväri uudelleen. Vaikka tämä
avaajan käsi on pelivoimainen, niin se
on ehdottomasti minimi. Jos kahteen
herttaan pohjoinen jatkaisi esim. kahdella sangilla, olisi etelän kolme ruutua heikko tarjous ja pyytäisi partnerilta preferenssiä kolmen tasolla. Nyt
kuitenkin pohjoinen tarjoaa neljä herttaa, joka myös päättää sarjan. Länsi
aloittaa ristikuutosella (3./5.).
		
		
		

♠ K9542
♥ 62
♦ AQ
♣ K732
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ 863
♥ KQJ1098
♦ KJ109
♣-

Pitiköhän partnerin tyytyä vain inviittiin? Sitoumus on kireä ja kotipeli
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edellyttää ystävällisiä jakautumia. Et
usko lännen olevan niin ovela, että
lähtisi ässän alta, joten pelaat pöydästä kakkosen ja itä tunnustaa rouvalla.
Pelinvientisuunnitelma?
Jos pataässä on lännellä, olet menettämässä kaksi pataa ja yhden hertan.
Oletetaan, että varastat ensimmäisen
tikin pienellä valtilla. Mitä jatkat seuraavaksi?
Kotipeliin ei riitä, että pataässä on
lännen kädessä. Idällä voi olla patasingelton ja puolustus ehkä pystyy
järjestämään itselleen patavarkauden.
Jos menet toiseen tikkiin ruudulla
pöytään pelaamaan valttia kohti kättä, itä saattaa tehdä virheen ja pelata
pienen, jos hänellä on singeltonpata
ja ässädubbelton herttaa.
Varastat siis lähdön, menet ruudulla
pöytään ja pelaat valttia kuninkaalle
ja lännen ässälle. Länsi jatkaa ristisotamiehellä, pelaat pienen pöydästä ja varastat uudelleen. Pelaat toisen
valttikierroksen, mutta harmiksesi itä
ei tunnusta tähän tikkiin. Lännellä
oli siis alunperin neljä korttia valttia. Poistat ne kaikki ja pelaat pataa
kohti kuningasta. Onneksesi pataässä
on lännellä ja hän voittaa sillä tikin.
Koko jako:
		
♠ K9542
		
♥ 62
		
♦ AQ
		
♣ K732
♠ AQ10		
♠ J7
♥ A754		 N
♥3
W
E
♦ 86		S
♦ 75432
♣ J964		
♣ AQ1085
		
♠ 863
		
♥ KQJ1098
		
♦ KJ109
		
♣-

Epäonneksesi länsi jatkaa pataässän
jälkeen ristiä ja sitoumus päätyy kahteen pietiin. Olisit selvinnyt yhdellä
pietillä, jos olisit ottanut ruututikkisi
ennen padan pelaamista. Missä pelinvienti meni vikaan?
Kuten tavallista, heti ensimmäisessä
tikissä. Anna idän pitää ensimmäinen
tikki ristirouvalla ja sakaa kädestäsi
pataa. Itä ei voi jatkaa ristiä ja esim.
ruutukäännön voitat pöytään ja aloitat valtinpoiston. Länsi pääsee herttaässällä kiinni ja lyhentää valttiasi
ristikäännöllä, mutta nyt olet niskan
päällä. Voit poistaa loputkin lännen
valtit ja testaat sitoumuksen kohtalon
pelaamalla pataa kohti kuningasta.
Ässä on lännellä ja saat kymmenen
tikkiä. Olisiko itä voinut tehdä jotain
paremmin?
Kyllä. Ja taas ensimmäisessä tikissä.
Jos pelaat pöydästä kakkosen, idän
pitää tunnustaa viitosella. Nyt jos etelä sakaa pataa, länsi on kiinni ja ristijatkolla pelinviejästä tulee valttimatti.
Et kuitenkaan saa antaa idälle mahdollisuutta hyvään puolustukseen,
vaan sinun pitää pelata seiska pöydästä ensimmäiseen tikkiin. Nyt itä joutuu peittämään ja sakaat tähän tikkiin
pataa. Vain inspiroitu lähtö korkealla
ristillä pietittää sitoumuksen.
Jos pelaat huolimattomasti pienen pöydästä, idän ei ole tietenkään
helppoa tunnustaa viitosella. Lähtö
saattaa olla 64-dubbeltonista ja tällöin idän pitää voittaa ensimmäinen
tikki rouvalla. Mutta jos lännellä on
J96 tai J964 ristiä, viitonen on oikein.
Idän singeltonhertta viittaa vahvasti
siihen, että puolustuksen pitää yrittää
valttimatata pelinviejä, minkä vuoksi
ristiviitosen pelaaminen tuntuu hyvin
houkuttelevalta.

Siirry seuraavaksi lännen kortteihin
♠A5 ♥A72 ♦98 ♣1098532. Kaikki
vaarattomassa pohjoinen avaa yhdellä ruudulla, itä passaa ja etelä tarjoaa
yhden padan. Mitä tarjoat?
Pass. Tietenkin. Välitarjousta vastaan puhuvat sekä värin laatu että
voiman puute. Jos vastapuoli olisi
kahden passin jälkeen jäämässä esim.
kahteen ruutuun, voisit kuuden kortin
värillä balansoida kolmella ristillä.
Nyt siis kuitenkin passaat, pohjoinen
tarjoaa kaksi herttaa ja etelän kolme
sangia päättää sarjan. Aloitat ristikympillä.
		
♠ Q3
		
♥ J1053
		
♦ AKQ64
		
♣ KQ
♠ A5		 N
♥ A72		 W E
♦ 98		 S
♣ 1098532
		
Pohjoisella on 17 ap ja 5-4 jakautuma. Senhän hän tarjouksellaan myös
lupasi. Olisiko hän voinut harkita jotain muuta etenemistapaa?
Kädessä on kyllä 17 ap, mutta arvot
etenkin mustissa väreissä ovat niin
kyseenalaiset, että reversointi antaa
väärän kuvan käden pelivoimasta.
Paljon parempi on avata kädellä yhdellä sangilla. Jakautuma 5422 ei perusoppikirjan mukaan ole tasainen,
mutta mitä enemmän voimaa on keskittynyt kahden kortin väreihin (tässä
esimerkissä seitsemän arvopistettä),
sitä kuvaavampi on sangiavaus.
Jos etelän ristipito olisi ässädubbelton, niin puolustuksella olisi hyvät
pietimahdollisuudet, kunhan vain
itä muistaisi ablokeerata ristisotamiehensä. Tämä toive haihtuu heti
ensimmäisessä tikissä, kun itä voittaa tikin ristiässällä ja jatkaa toiseen
tikkiin herttanelosella pelinviejän
tunnustaessa kuutosella. Miltä puolustustehtävä vaikuttaa?

Kun etelä tarjosi kolme sangia, niin
voit olla varma, että hänellä on ristipito. Hänellä on siis ristissä sotamies
neljäs ja partnerin ässä oli näin ollen
singelton. Yksi pietitoive voisi olla
se, että partnerilla on padassa kuningas ja sotamies. Onko tämä mahdollista?
Ei. Pelinviejällä pitäisi olla vähintään kahdeksan pistettä kun hyppäsi
kolmeen sangiin. Jos partnerilla KJx
pataa, niin pelinviejällä pitäisi olla loput arvokortit, esim käsi:
♠xxxx ♥KQx ♦Jx ♣Jxxx. Tämä
voisi olla juuri vielä mahdollista,
mutta tällöin partnerilla olisi 984
herttaa, eikä hän varmasti kääntäisi
nelosta tästä kombinaatiosta. Voidaan
siis unohtaa pietitoiveet pataväristä.
Mitä partnerilla pitää olla hertassa ja
minkä kortin pelaat herttakääntöön?
Jos partnerilla on Q9xx tai K9xx
herttaa, saatte väristä kolme tikkiä,
mutta vain, jos pelaat seiskan toiseen
tikkiin. Pelaat siis seiskan, jonka pöytä voittaa kympillä. Pelinviejä jatkaa
ruutua käden sotamiehelle ja pelaa
seuraavaksi patakakkosen. Mitä pelaat tähän tikkiin.
Ota tikki pataässällä. Entä seuraavaksi?
Jatka herttaässällä. Pudotat tähän
tikkiin pelinviejän herttakuninkaan,
kun koko jako on:
		
♠ Q3
		
♥ J1053
		
♦ AKQ64
		
♣ KQ
♠ A5		
♠ 98764
N
♥ A72		W E ♥ Q984
♦ 98		S
♦ 752
♣ 1098532
♣A
		
♠ KJ102
		
♥ K6
		
♦ J103
		
♣ J764

lännen kortit
1. JAKAJA POHJOINEN, EI
KUKAAN VAARASSA, PARI.
♠Q52
♥KQJ6
♦A72
♣ Q 10 5
2. JAKAJA ITÄ,
N-S VAARASSA, IMP.
♠864
♥ K Q J 10 9 5
♦86
♣75
		
3. JAKAJA ETELÄ,
E-W VAARASSA, IMP. 		
♠J42
♥AQ9642
♦87
♣KQ
		
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, PARI.
♠ J 10 8 3
♥5
♦AK86
♣AJ95
		
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
♠ A 10 2
♥♦ K 10 9 8 3
♣AKQ62
6. JAKAJA ITÄ,
E-W VAARASSA, IMP.
JOS MAHDOLLISTA, ETELÄ
TARJOAA 1♥.
♠842
♥Q76
♦QJ3
♣ A K Q 10

Herttaässän jälkeeen jatkat lisää väriä ja puolustus saa mustien ässien
lisäksi kolme herttatikkiä. Jos olisit
laiskasti tunnustanut pienellä padalla,
olisit puolustanut sitoumuksen kotiin.
Pelinviejä palaisi käteensä ruutukympillä, ottaisi tikin ristisotamiehellä ja
jatkaisi ruutua, tuloksena yhdeksän
tikkiä.
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Bridgesupé
Martin Arle
År 1934 gav Åhléns och Åkerlunds
Boktryckeri ut en bok vars titel var
100 bjudningar. Bjudning nr. 79 hade
rubriken Bridgesupé. Här kommer
texten med kursiv stil:
Man kallar denna bjudning bridgesupé eller bridge med dans och den
har i många familjer med ungdom avlöst den vanliga ungdomsbjudningen.
På denna nya art av bjudning klädseln är smoking. Man bjuder en à två
veckor i förväg, vanlig bjudningstid
är 8. Och man är ganska precis. När
gästerna komma stå förfriskningar
iordningställda samt spelborden ”dukade” - värdfolket har vanligen i förväg placerat ut gästerna vid borden
enligt regeln, att de som äro ungefär
jämspelta, skola sitta tillsammans.
Lät det inte sympatiskt? Innan vi
fortsätter kan vi ta ett spel som föranledde mycket diskussion:
		
♠ 87
		
♥ 10865
		
♦ AK65
♣ AK3
♠ QJ10953
♠ 62
♥ J943		 N
♥♦ J		 W E ♦ Q10943
S
♣ 92
♣ QJ8764
♠ AK4
		
♥ AKQ72
		
♦ 872
♣ 105
Vid ett par bord kom man i utmärkta
6 hjärter med spaderdam i utspel. Syd
vid det ena bordet myste och lättade
i andra sticket på hjärteräss varefter
mysningen blev en grimas. Spaderkung och spaderstöld följde, men i
tillägg till Västs trumfstick skulle försvaret ha ett ruterstick, en bet.
Vid toppbordet hade Väst varit inne
i budgivningen med ett spaderbud
trots att han inte hade ett enda hon-
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nörsstick. De två första sticken var
desamma, men sedan fortsatte Syd
med ruter till bordets äss och spader
till kungen varefter spaderfyran stals.
Därefter följde genidraget ruterkung!
Väst stal och vände i klöver och Syd
trumfade ut varefter läget med tre
kort kvar var:
♠		
♥		
♦5
♣ K3
♠ J10
♠N
♥ -		 W E ♥ ♦ -		 S
♦Q
♣2
♣ QJ
♠		
♥2
		
♦8
♣ 10
På hjärtertvåan fick bordets ruterfemma försvinna och Öst kunde inte
saka någonting utan att antingen Syds
ruteråtta eller Nords klövertrea blev
hög och tog det tolfte sticket.
Vi fortsätter med texten: Vid elva,
tolvtiden, serveras supé, som kan
vara gående eller sittande. I förra fallet dukas maten d.v.s. bredda
smörgåsar av många olika sorter, en
kall kötträtt och tårta med vin – upp
på det bord, där förfriskningar förut
stått, och var och en förser sig, eller
också läggas dukar på spelborden
och smörgåsarna, kötträtten ( i vanliga fall fågel ) samt tårta med vin
serveras vid borden, där placeringen
då vanligen ej längre är densamma
som under spelet – ombyte förnöjer.
Ibland har värdfolket ordnat även
denna placering, ibland välja gästerna själva sina partners.
Herremannen, som suttit Väst mot 6
hjärter ovan sökte sig emellertid till
samma bord som spelförare Syd för
att berömma spelföringen. Syd var i

det skedet kraftigt berusad och dessutom en buffel. I stället för att tacka för
komplimangen utbrast han: ” Ha-ha,
det skulle aldrig ha lyckats om Ni inte
varit enfaldig nog att stjäla ruterkungen. Mina förbindelser bryts och det
går inte att få upp ett vinnande slutläge”. Väst blev inte svaret skyldig utan
tog fram anteckningsbok och reservoarpenna ur smokingen och ritade
upp följande:
♠		
♥ 108
		
♦ K65
♣ AK3
♠ J109
♠♥ J94		 N
♥W
E
♦ -		
♦ Q109
S
♣ 92
♣ QJ876
♠		
♥ KQ72
		
♦ 87
♣ 105
”Läget är detta när Ni begär ruterkung, som Ni rekommenderar mig att
inte stjäla. Det har emellertid ingen
betydelse. Efter att ha fått för ruterkungen spelar Ni trumf från bordet
och släpper fram sticket till mig. Det
spelar ingen roll vad jag fortsätter
med. Blir det klöver uppstår samma
slutläge som i verkligheten. Med
högfärgsvända har alla en klöver
mera i tionde sticket, men Öst är likafullt i kastnöd. Notera att om jag vänder mot dubbelrenons så får Ni inte ta
emot denna grekiska gåva och stjäla
på bordet med hjärtertio. Gör Ni det
kommer Ni inte in till egen hand utan
att jag får ytterligare ett trumfstick.
Att jag stal ruterkung var alltså inte
avgörande, däremot medger jag att
mitt spaderbud var totalt idiotiskt och
ledde in Er på rätt väg. Tillåt mig att
visa ett annat vägledande spaderbud,
som förekom här:

♠ 9862
♥ AKQ
♦3
♣ J10754
			
			 N
			W E

spader högt varefter uttrumfning följer. Ett spader-, tre hjärter-, tre ruteroch sex klöverspel blir 13.
Det finns emellertid en vida bättre
variant, som endast kräver att Öst kan
bekänna på ett varv ruter.
Kan ni se hur slipstenen skall dras?
I andra sticket kastar man bordets
klöversjua när Väst inte behagar bekänna. Sedan gör man korstecken och
lättar på en ruterhonnör. Resten går
som på räls när Öst bekänner:

		
		

S

		
		

♠ A3
♥ J2
♦ AKQ62
♣ AKQ6

Kontraktet var 7 klöver och Öst hade
bjudit spader, varför Västs utspelade
spaderfyra inte kunde misstolkas. Efter spaderäss lättade Syd på klöveräss
varvid Väst producerade hjärtertrean!
Hur bör Syd spela?
Väst hade alltså 12 röda kort! Det
kan tyckas att enda hemgångschansen är att Öst i tillägg till sina kända
tio svarta kort har tre korts hjärter. I
så fall kan man kasta spadertrean på
bordets tredje hjärter och stjäla en

		
		

♠ 9862
♥ AKQ
♦3
♣ J10754

I fjärde sticket blir det ruterstöld
med klöverknekt. På den klöverhacka
som följer kan Öst sätta sin lägsta
klöver och Syd tar då sticket med
klöversexan. Säg att Öst i stället sätter i åttan. Syd vinner med damen och
stjäl sin återstående ruterhacka med
klövertio. Nu spelas bordets sista trumf och Östs klövernia maskas ut.
Uttrumfning, tre höga ruter- och tre
höga hjärterhonnörer ger hemgången.
Efter supén spelar man vanligen
inte mera kort utan nu bjuder grammofonen upp till dans. Och så dansas
ett par timmar.

♠4
♠ KQJ1075
N
♥ 1087543
♥ 96
W E
♦ J98754		
♦ 10
S
♣♣ 9832
♠ A3
		
♥ J2
		
♦ AKQ62
♣ AKQ6

Shortuneasy 4
Martin Arle

Med ingen i riskzonen öppnade Syd
efter tre pass med 1NT, Nord inviterade med 2NT och Syd lade på den
tredje.
W/		
		
		

♠ QJ8
♥ 876
♦ KJ92
♣ K86
W

		
		
		
		

N
S

E

♠ AK2
♥ 953
♦ A1083
♣ AQ3

Väst spelade ut hjärteräss, fortsatte med hjärterkung och när han lade
hjärterdam på bordet bad Syd en
stilla bön om att Öst skulle bekänna.
Visst, visst, Syd blev bönhörd och
efter hjärterknekt fortsatte Väst med
klöverknekt, som Syd vann på egen
hand. Det fanns åtta toppstick och
hemgången hängde på att hitta ruterdamen. Har ni några idéer?
Tja, man kan tycka att det är som
att kasta krona och klava, men vid
närmare eftertanke är det så gott som
100% säkert att man hittar damen
hos Öst. Varför det? Jo, Väst som
passat i förhand har redan visat 11
honnörspoäng och skulle han ha haft
13 hade det varit högst märkvärdigt
att inte öppna budgivningen i första
hand. Hela sitsen:

W/♠ QJ8
		
♥ 876
		
♦ KJ92
		
♣ K86
♠ 975		
♠ 10643
N
♥ AKQJ		 W E ♥ 1042
♦ 76		S
♦ Q54
♣ J1097		
♣ 542
		
♠ AK2
		
♥ 953
		
♦ A1083
		
♣ AQ3
Ruter till kungen i sjätte sticket följs
av ruterknekt som får gå runt om Öst
inte täcker. Lägg märke till att Väst
kunnat göra Syds uppgift betydligt
svårare genom att inte ta alla hjärterstick förrän han vände med klöverknekt, men det här kan vi återkomma
till om några år.
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Swiss-IMP SM-pari 2016
Kauko Koistinen

Vuoden toiseksi viimeinen kotimainen arvokilpailu, avoin swiss-IMP
SM-parikilpailu, kisattiin marraskuun alussa Bridge Areenalla 45 parin voimin. Kuudennella kierroksella
lännen pelaajat joutuivat seuraavan
puolustustehtävän eteen:
JAKO 24♠ 43
W/♥ AQ1074
		
♦4
		
♣ KQ962
♠ J10986
♥ 963		 N
♦ A106		 W S E
♣ 108		
		
Pohjoinen avasi yhdellä hertalla, itä
tarjosi väliin yhden padan ja etelä tarjosi kaksi ruutua. Länsi hyppäsi neljään pataan ja kahden passin jälkeen
etelän viisi ruutua päätti tarjoussarjan. Länsi aloittaa patasotamiehellä,
kolmonen, viitonen ja seiska. Mikä
on oikea jatko toiseen tikkiin?
Ruutuässä on toinen puolustustikki, mutta mistä pietittävä kolmas?
Jos idällä on neljän kortin pataväri,
tuo patajatko sitoumukseen nopean
pietin. Ei mahdoton ajatus, värillä
AKQx voidaan hyvin tehdä välitarjous yhden tasolla. Mutta jos partnerilla
on viisi patakorttia, pitää hänellä olla
joko herttakuningas tai ristiässä. Joko
teit oman valintasi puolustuslinjasta?
Partnerilla ei voi olla neljän kortin
pataa. Jos hänellä olisi neljä korttia
pataa, hän ottaisi lähdön yli rouvalla ja ottaisi myös toisen patatikkinsä. Sen jälkeen hän kääntäisi ristiä
toivoen, että partnerilla on yksi alaväritikki. Jos siis luotat partneriisi
ja tiedät hänellä olevan viisi korttia
pataa, niin siinä tapauksessa hänellä
pitää olla joko herttakuningas tai ristiässä. Kumpaa väriä käännät toiseen
tikkiin?
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Jos käännät ristiä ja partnerilla olikin herttakuningas, et saa toista pietimahdollisuutta. Pelinviejä antaa ruutuässällesi tikin ja vaatii loput tikit
koko jaon ollessa seuraava:
JAKO 24♠ 43
W/♥ AQ1074
		
♦4
		
♣ KQ962
♠ J10986
♠ AKQ52
♥ 963		 N
♥ K52
♦ A106		 W E ♦ 93
S
♣ 108		
♣ 543
		
♠7
		
♥ J8
		
♦ KQJ8752
		
♣ AJ7
Jos käännät herttaa toiseen tikkiin
ja partnerilla olikin ristiässä, saat vielä toisen mahdollisuuden kun pääset
kiinni ruutuässällä.
Kaikkiaan kymmenessä pöydässä
etelä oli päätynyt pelinviejäksi ruutusitoumukseen. Seitsemän kertaa
puolustustehtävä osoittautui liian
vaikeaksi ja vain kolmessa pöydässä
itä oli osannut kääntää herttaa toiseen
tikkiin. Neljässä pöydässä pohjoisen
oli annettu pelata neljää herttaa, johon patalähdöllä oli tullut kymmenen
tikkiä. Onko herttatäyspeli kaadettavissa millään puolustuksella?
Jos itä keksii ristilähdön, ei pelinviejällä ole mahdollisuuksia. Jos hän
yrittää saada patavarkauden pöytään,
saa puolustus ristivarkauden. Jos hän
poistaa puolustuksen valtit, menettää
hän kaksi patatikkiä.
Kierroksella 12 tuli vastaan jako
suoraan tehtäväkirjan sivuilta:
♠ Q2		
♥ AQJ8		 N
W
♦ A75		 S
♣ K873		

E

♠ KJ5
♥ K109763
♦ 43
♣ J4

Pohjoinen avasi heikolla kakkosella
padassa ja itä päätyi pelaamaan neljää herttaa. Etelä aloitti pataseiskalla
pohjoisen ässälle ja tämä palautti toiseen tikkiin ristikympin. Onko merkitystä mitä pelaat kädestäsi? Entä
jatkosuunnitelmasi, jos etelä voittaa
tikin ristiässällä ja jatkaa rouvalla?
Ei ole mitään merkitystä minkä ristin pelaat kädestäsi. Mutta sillä on,
minkä ristin pelaat pöydästä kolmanteen tikkiin. Jos yritit kuninkaalla
tikkiä aikomuksena poistaa valtit ja
levittää kymmenen tikkiä, sait saman
kohtalon kuin neljä muutakin pelinviejää, kun pohjoinen varasti ja sitoumus päätyi yhtä tikkiä vajaaksi koko
jaon ollessa seuraava:
JAKO 57♠ A109843
N/E-W ♥ 42
		
♦ KJ108
		
♣ 10
♠ Q2		
♠ KJ5
♥ AQJ8		 N
♥ K109763
W
E
♦ A75		 S
♦ 43
♣ K873		
♣ J4
		
♠ 76
		
♥5
		
♦ Q962
		
♣ AQ9652
Pelinviejän pitää antaa etelän ristirouvan voittaa tikin! Tämä liike
varmistaa kotipelin. Ei ole merkitystä, montako ristikorttia pohjoisella
on. Jos etelä jatkaa ristiä, pelinviejä
varastaa käteensä, poistaa valtit ja
sakaa myöhemmin ruutumenevänsä
pöydän ristikuninkaalle. Viisi kertaa
sitoumus oli mennyt kotiin pataseiskalähdön jälkeen. Internetin tulossivuilla ei tosin näy, mitä pohjoiset
olivat kääntäneet toiseen tikkiin, eli
oliko pelinviejiä laitettu testiin ristikäännöillä. Kilpailun lopputulokset
sivulla 30.

Kullervon kolmikantakiristys
Juha Hämäläinen

Kerhopelaaja Kullervo Keskiverto
pelasi maanantai-illan parikilpaa kestomentorinsa ja suosikkikriitikkonsa Kaapon kanssa. Illan puolivälissä
Kullervo tunsi olevansa loistovireessä, mutta Kaapo tiesi: Kullervolle
ei ollut juuri tullut ongelmia. Illan
loppupuolella Kullervo avasi 14-16
–sangilla ja Kaapo invitoi hieman
epävarmoin tuntemuksin, jotka vain
voimistuivat, kun Kullervon korotus viipyi puoli minuuttia. Kullervo
nimittäin sai toisella laskemisella 14
ap, kun ristidaami oli luikahtanut ysin
taakse ja käden voima oli laskettava
pari kertaa uudelleen.
		
♠ A95
		
♥ Q1063
		
♦ Q92
		
♣ J43
♠ KJ8		
♠ 10643
♥ A742		 N
♥ 85
W
E
♦ 10653		 S
♦ K84
♣ 85		
♣ A1076
		
♠ Q72
		
♥ KJ9
		
♦ AJ7
		
♣ KQ92
Länsi lähti herttakakkosella, K otti
käteen K:lla ja näki hyväksi jatkaa
väriä. Länsi otti kolmannen ja jatkoi
neljännen. Itä sakasi ensin lombardialaisen patakuutosen ja sitten selvästi tuskanalaisen patakolmosen. K
pani asian merkille vahingoniloisena
ennen kuin huomasi, että pilkka taisi osua omaankin nilkkaan, kun hän
ei halunnut luopua rististä, ruudusta
eikä padasta. Hän heitti padan.
Nyt pääsi pöytään, mikä oli hyödynnettävä, koska yhteyksiä ei ollut viljalti. Ristin pelaamisessa pöydästä on
pienenpieni voittosauma, idän ässä
singeli tai hermostuksissa otettava
dubbeli. Kokeillaan.

Ei, eipä ollut sellaista onnea, itä
tunnusti sujuvasti kuutosella, joten
kuningas tiskiin ja lisää väriä pöydän
nikkarille ja idän ässälle. Itä jatkoi
pienen ristin. Yritetäänkö yhdeksiköllä vai daamilla? Jaosta ei tiedä vielä juuri muuta, kuin 4-2 hertan ja 4-2
tai 3-3 ristin. Miksi itä jatkaa ristiä?
Ruutu kuninkaan alta olisi luovuttamista, patakin on vaarallinen minkä
tahansa honöörin alta. Itä ei voinut
sakata hertoille ristiä, koska sitsi olisi
nyt paljastunut. Toisaalta, olisikohan
itä jo silloin arvannut asian? Ristiässäkymppi neljännellä ehkä. Revi nyt
siitä. Rouvalla sai, muttei voittanut,
länsi luopui ruutukuutosesta.
Risti takaisin idälle taitaa olla paras
liikku, kun ei pata eikä ruutu näytä
kovin tuottoisalta. Länsi linkosi toisen ruudun, itä sai ristikympillä ja
käänsi pienen padan, vaikka oli jo
sakannut kaksi. Se tarkoittaa, että hänellä on ruutukingi, muttei taida kertoa padasta paljonkaan.
Patanelosen osuessa pöytään tilanne
oli:
		
♠ A95
		
♥		
♦ Q9
		
♣♠ KJ8		
♠ 104
♥ -		
♥N
W
E
♦ 105		
♦ K84
S
♣ -		 ♣ 		
♠ Q7
		
♥		
♦ AJ7
		
♣K ymmärsi kustaan olevan lännessä
ja tunnusti seiskalla. Länsi esitti nikkarin ja K mietti: kolme tikkiä mennyt, jos nyt laistaa, länsi voi jatkaa
pienellä padalla, jolloin daamilla saa,
muttei pääse enää pöytään leikkelemään ruutua. Tappion tie. Jos ottaa

ässän, on kai otettava ruutumaski ja
luotettava suotuisaan sitsiin. Siispä
ruuturouva, kustaa, ässä ja pieni. Kun
nikkarille putosi kymppi, Kullervo
epäili, että seiska voisi olla vahva. Ei
ollut. Yks’ pois.
- Et nähnyt kumpaakaan kotipelisaumaa?
- Ristimaskia? Jälkiviisaus on kaikista imelin viisauden laji, sanoi Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen.
- Yleistä viisautta minä tässä esitän.
Mitä tapahtui ristissä?
- Pelasin topista ja ässä ja kymppi
saivat.
- Mitä vastus teki?
- Laistoi kerran, otti toisen ja jatkoi
kolmannen. Kui?
- Miten länsi tunnusti väriä?
- Ihan sulavasti kortti kerrallaan. Pitäisikö numerotkin muistaa?
- Kysymyksesi kertoo asennevammasta. Kun ässä on puolustuksella,
ässättömän on normaalia ja enimmäkseen viisasta näyttää lukua. Sitä
paitsi olit jo nähnyt hertan istuvan
4-2, joten idän kädessä oli enemmän
tilaa 4k ristille. Vai oliko sinulla parempia indikaatioita?
- Olin haistavinani kiristys- ja istutusmahiksia. Puolustajilla näytti olevan sakausummetusta.
- Äidilläs oli. Neljäs hertta kiristi
sinua, kun olisi pitänyt yhdeksään
korttiin sisällyttää kolme pataa, kolme ruutua ja neljä ristiä. Ei silti, ethän sinä voinut estääkään sitä ja padan sakaaminen oli paras yritys. Ja
jos ei halua ottaa ristimaskia, neljäs
risti takaisin pahiksille oli hyvä. Mutta mietitkö, millaisessa puristuksessa
itä oli, kun joutui sakaamaan kahdelle
hertalle?
- Taisi sakata kaksi pataa, mikä ei
vaikuta kovin anteliaalta, jos kurko
on lännessä.
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- Jos idällä on nikkari tai kymppi,
pöydän ysi on kehityskelpoinen. Eli
jos itä lyö yhdeksänteen tikkiin patakympin, peität rouvalla ja laistat
lännen kuninkaan. Nyt lännen kumpikaan jatko ei haittaa. Mutta kun nyt
aktuelliin pikkupataan pelaat rouvadubbelistasi pienen ja länsi nikkarin,
niin otat ässällä ja jatkat padan idän
kympille ja käden daamille. Lännellä
on nyt kolme mahdollista puolustusta, joista yksi tuottaa pelinviejälle yhdeksän tikkiä ja muut puolustukselle
neljä. Jos länsi kurkottaa ja jatkaa pataa ysille, pelinviejä saa kaksi pataa,
ruutua ja ristiä ynnä kolme herttaa.
Jos hän jatkaa ruutua, kymppinsä jää
pöydän haarukkapalaksi ja idän kusti
pelinviejän. Aika viehko loppupeli.
On kolmaskin puolustuslinja: länsi
laistaa patadaamin siinä toivossa, että
idällä olisi ruudussa KJ8. Nyt pelaat
ruudun pöydän daamille ja idän kurkolle. Itäpoloisella on vain ruutua jäljellä.
- Joopa, aika tyylikästä.
- Tuskattomin loppu on kuitenkin
ottaa lännen patanikkari ässällä, pari
kiekkaa ruutua maskaten ja lopuksi esittää patadaami, eikä heiluttaa
ruutuseiskaa kuin valkoista lippua.
Korttia pelaavalle apinallekin siinä
oli 50%:n kotipelisauma, mutta ihmiselle patadaamin lyömisen pitäisi olla
selvää. Nyt länsi ojentaa kotipelitikin
käden rouvalle tai pöydän ysille. Aika
metka jako, vaikka sen itse sanonkin.
Itä on kiristyksessä jo neljännessä
tikissä, pelinviejä samoin, vaikka
enempi näennäisesti, länsi ja pöytä
vasta kahdeksannessa tikissä, mutta
pöytä ei aivan kohtalokkaasti. Pitäisiköhän puhua kolmikantakiristyksestä, kun kaikki neljä ovat puristuksessa, mutta kaksi vain puolivakavasti?
- Voi juuttaan juhlamunaus! Minäkö
luovutin voitokkaassa kahden kortin
lopputilanteessa? Että osaa olla vaikeaa! Mutta kuule, jäikö vielä tutkimatta idän ruutujatko yhdeksänteen
tikkiin?
- Eipä siinä ole paljon tutkimista,
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saadaan kolmen hertan ja kahden ristin päälle kolme ruutua ja pataässä.
- Niin, jos itä lyö pienen ruudun…
- Mitä höpiset? Jos itä lyö ruutukustin… Herttanen sentään Kullervo, sehän on pietikääntö!
- Niinpä. Paitsi ehkä, jos otetaan
ässä, ablokeerataan pöydän Olka ja
istutetaan länsi ruutukympillä lyömään pataa kurkon alta.
- Loistavaa Kullervo! Lännellä olisi
kyllä mielenkiintoinen ablokeeraustilanne, jos ruutunikkarisi olisi lännellä ja kymppi idällä. Mutta miehekäs
analyysi kerta kaikkiaan.
- Kiitos, mutta kylläpä pelasin nolosti. Olisi ollut lehtijaon saumat
puolin ja toisin, jos itä olisi keksinyt
sen ruutukurkon. Vaikka eihän tässä
ole toivoa mihinkään lehteen pääsemisestä, kun bridgepalstat on lakaistu
pihalle.
- Onhan meillä yksi lehti, jonka
palstoille voi päästä vähemmälläkin
yrittämisellä.
- Mitä tarkoitat?
- Olethan sinäkin ollut pari kertaa
vuodessa…

Damlandslaget 2016
tackar alla som på
olika sätt har bidragit till
finansieringen av vårt
deltagande i
World Bridge Games
2016 i Wroclaw.

Eräiden suomalaisten huippupelaajien mukaan maajoukkueiden
vaatimaton kokonaismenestys viimeisten 50 vuoden aikana johtuu
sponsoreiden puutteesta. Tähän voi
toki heittää kommentin erään SBL:n
vuosikokouksessa usein puheenjohtajana toimineen henkilön sanoja
käyttäen, että mahdolliset sponsorit
mielellään näkisivät hyviä tuloksia
tekeviä kohteita.
Avoimen luokan erinonomaisten
suoritusten jälkeen tämän vuoden
EM-kisoissa Budapestissa päätettiin
lähteä oikein sponsorijahtiin rahoittamaan osallistumista syyskuun arvokkaisiin Wroclaw-kilpailuihin.
Sopivimmaksi sponsorialaksi valittiin kuljetusala, jolla menee tällä
hetkellä lujaa.
Huomioittehan että seuraava fiktiivinen lähestyminen on kirjoitettu ja

sinetöity 25.8., siis pari viikkoa ennen itse World Games-kisoja.
Kun kaikki alan firmat oli käyty
läpi, löydettiin kaksi asiasta kiinnostunutta yhtiötä, Kaukokiito ja muuttokuljetuksiin erikoistunut yhtiö
Niemi Palvelut Oy. Molemmat firmat
esittivät vaatimuksen, että heidän logonsa näkyisi pelipaidoissa. Tämä ei
kuitenkaan ollut mahdollista, koska
Arla oli jo ennen Budapestin kisoja
kaapannut oikean hihansuun pelipaitamainostilan.
Koska toinen parimme Kauko
Koistinen - Seppo Niemi olivat päättäneet mennä Wroclawiin henkilöautolla asialle, löydettiin seuraava
ratkaisu: Kuljettajan oveen maalattiin logon lisäksi teksti ”Kaukokiito”
Koistinen ja kartanlukijan oveen
vastaavasti: Seppo ”Niemi muuttaa
kaiken”.

		
Naisten

maajoukkue
2016 kiittää kaikkia,
jotka taloudellisesti tukivat osallistumistamme
World Bridge Games
2016-kisoissa
Wroclawissa.

Agneta Berglund,
Elina Laukkanen,
Maria Mylläri,
Mirja Mäntylä,
Maria Nordgren,
Kati Sandström

14 drymartini soåmex

Vadsöturnering Saariselällä 20 vuotta
Heikki Ala-Louko
Tänä vuonna vietettiin Saariselällä Vadsöturneringin kaksikymmenvuotisjuhlia. Norjan bridgeliitto oli
huomioinut tämän ja lähettänyt kilpailunjohtajaksi ja samalla Norjan
liiton edustajaksi entisen junioreiden
maailmanmestarin Kristian Ellingsenin. Mukana olivat vanhojen tuttujen
norjalaisten ja suomalaisten pelaajien
lisäksi mm. vesisaarelaislähtöinen,
nykyisin Lontoossa asuva bridgeammattilainen Thor Erik Hoftaniska,
Kisalla on hyvä maine ja aiempina
vuosina pelaajien joukossa on nähty
mm. Geir Helgemo. Norjalaiset ovat
hallinneet pääkisaa ja vaikka mitalija pistesijoja on tullut Suomeenkin,
suomalaisvoittajat ovat olleet harvassa: kisan alkuvuosina Arto Peuraniemi - Matti Tapaninen ja myöhemmin
Tero Koivu - Tapio Viren sekä Ari
Pöppönen - Lasse Utter.
Perjantai-illan lämmittelykisan eli
12 joukkueen kisan voitto jaettiin
kolmen norjalaisjoukkueen kesken.
Kaksipäiväisessä pääkisassa 51 paria
- joista kahdeksan suomalaista - pelasi 19 kierrosta, yhteensä 95 jakoa vih-

reän hissin mukaisesti. Suomalaisia
oli pitkään mukana kärkikahinoissa,
mutta loppua kohden vauhti hiipui.
Poikkeuksen sääntöön tekivät oululaiset Antti Kauppila ja Seppo Sauvola, jotka päätyivät lopulta upealle
kakkossijalle. Selvän voiton nappasivat Dag Jørgen Stokkvik - Svein Andersen ja pronssille kipusi pari Thor
Erik Hoftaniska - Lemet Ivar Hætta.
Mikä on korkein avaustarjous, johon
olet bridgepöydässä törmännyt? Nostelimme Mika Suopajärven kanssa
kulmakarvojamme, kun kierroksella
35 kolmen passin jälkeen pöytään
mätkähti 6NT. Itänä istunut norjalainen vastustajamme teki tarjouksen
vaarassa vaaratonta vastaan kädellä ♠A10 ♥AKQ6 ♦A ♣AKQJ109.
Mikan lähdettyä ruutukuninkaalla ja
lepääjän levitettyä nollan ap:n kätensä ♠974 ♥10932 ♦109754 ♣3 toivonkipinä pietistä välähti mielessäni,
mutta turhaan. Herttasotamies tipahti
toiseen isoon kierrokseen ja 12 tikkiä
oli valmiina. Omat korttina pohjoisena olivat ♠QJ832 ♥J7 ♦8632 ♣52.
Kerran oli yritetty seitsemää sangia ja

kerran seitsemää ristiä huonolla menestyksellä. Ihannesitoumus 7 herttaa
löydettin vain kahdessa pöydässä.
Jatkokysymys: Miten 7 hertan loppusitoumus olisi tässä jaossa löydettävissä? Viisaammat vastatkoon tähän,
kyse lienee arvauksesta?
Isännät juhlistivat kaksikymmenvuotista kisaa huomionosoituksin
ja varsinkin illanvietossa lukuisin
muisteloin. Lassea muistettiin hänen
Pohjoismaiden ja Pohjois-Euroopan
bridgen eteen tekemästään työstä
mm. NFL:n puuhamiehenä. Myös jokaiseen Saariselän kisaan ainoana pelaajana osallistunut Kauko Vartiainen
sai tästä syystä illanvietossa ansaitsemansa aplodit. Perinteikäs Saariselkä
on onnistunut valinta pelipaikaksi.
Pohjoisnorjalaisilla ja -suomalaisilla
on sinne kohtuullinen matka ja pitempimatkalaisia palvelee viereinen
Ivalon lentokenttä. Oletettavaa siis
on, että saamme nauttia Saariselän
ainutlaatuisista tunnelmista jatkossakin. Kiitokset Vadsön kerholle hienoista järjestelyistä ja tietysti kaikille
pelaajille. Nähdään Saariselällä!
Rovaniemeläinen
Kauko
Vartiainen (istumassa vasemmalla) on ollut mukana
jokaisessa 20 vuoden aikana
pelatussa Saariselän turnauksessa!
Kuva: Alf Helge Jensen,
Finnmarken
Lopputulokset

1 D Stokkvik - S Andersen
61.3
2 A Kauppila - S Sauvola
57.5
3 T E Hoftaniska - L I Hætta 56.8
4 R H Olsen - S O Ernstsen 55.9
5 R Sivertsvik - E Lund
55.7
6 O W Svanholm - V Karlstad 53.4
7 R Alander - B Lund
53.2
8 A Anthonsen - S E Bull
52.7
9 B I Hanssen - I Hansen
52.6
10 T Bårdsen - E Skjetne
52.3
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Bridgejournalismin alkeet
Mauri Laasonen
Bridgejournalismi on erityinen laji.
Seuraava teksti soveltuu lajin koulutusmateriaaliksi etenkin varoittavien
virheiden osalta. Kohteena oleva sattumajako on tempaistu pystypöydästä
ja analysoitu puutteellisesti. Lisäksi
kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti huolettomaan kieliasuun, jota
alan ammattilaiset ovat kommentoineet. Niiden perusteella tekstiin
tehdyt korjaukset on jätetty näkyville, että huolella tehty tarkastustyö
hyödyntää myös muita aloittelevia
bridgejournalisteja.
Kaikki alkoi viattomasti kesäpäivän
vietosta heinäkuussa 2015:
Toteutimme taas jo perinteeksi muodostuneen kesäretken Tampereelta
Hangon bridgeviikon tunnelmaan.
Paluumatkalla on mukavasti aikaa
tutkailla, mitä oikein tapahtui, kun
iloisessa kesäpelien tiimellyksessä
eivät kaikki hoksottimet ole aina
hereillä. parhaimmillaan (vain elävät
ovat hereillä tai ehkä tuulikin).
Suomen kielen harmaan aapiskiven
läpi puskien kirjoitustaival jatkuu
jaon merkeissä:
JAKO 25♠ N/E-W ♥ Q83
		
♦ AKQJ853
		
♣ AQ4
W

		
		
		
		

N
S

JAKO 25♠ N/E-W ♥ 8
		
♦		
♣ AQ4

E

♠ 104
♥ A1062
♦ 10942
♣ 1073

Pohjoinen pelaa 6♦. Itä on estotarjonnut pataa ja lähtee kuuliaisesti
(pyynnön tai käskyn saanut voi toimii
kuuliaisesti; tässä tarjonneen partneri voisi lähteä kuuliaisesti pataa)
patakuninkaalla. Länsi on pysynyt
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passilinjalla. Pelinvientisuunnitelma?
Seuraa keskustelua siitä, voiko estotarjoajalla olla singelikuninkaita
ja kuinka monta. Jotta pääkoppa ei
sekoaisi, ratkaisussa voi lähteä liikkeelle siitä, että molempien pehmeiden kuninkaiden on oltava lännellä.
Yksinkertaistuksen jälkeen käden
rouvilla saa tikit ajapelaamalla (terminologia ei kuulosta bridgeltä.
Ajaa-verbi kuuluu tuppeen tai vastaavaan) pöydästä niitä kohden. Jos
hertta on tasan tai sotamies toisena,
herttakymppi kasvaa ja sille voi heittää menevän ristin. ♥KJ toisena käy
myös idällä. Tikki menetettäisiin vain
herttakuninkaalle. Mutta onko mitään
mahdollisuutta saada puuttuva 12.
tikki, jos hertta istuu 4-2?
Ratkaisu: Lähtö varastetaan ja
poistetaan valtit päätyen pöytään. Nyt
ajepelataan pieni hertta kohti kättä.
Jos länsi ottaa ♥K:n, todennäköinen
patakääntö varastetaan käteen. Sitten jatketaan ♥Q ja ajepelataan valtit
pohjaan. Seurauksena on 4. neljän
(alle kympin luvut kirjoitetaan; piste
numeron perässä merkitsee järjestyslukua) kortin lopputilanne:

W

		
		
		
		

N
S

E

♠♥ A10
♦♣ 107

Nyt mennään ♥A:lla pöytään ja
toivotaan että hertta on 3-3. No näinhän ei tietenkään käyollut, mutta varatoiveena on, että idällä on alun perin
vain kaksi ristiä, jolloin pehmeiden

värien pitovastuu on yksin lännellä.
Jos hertta ei kasva, leikataan risti ja
otetaan viimeinen tikki ♣4:lla.
Hyvin puolustava länsi ei kuitenkaan ota ♥K:ta ensimmäisessä herttatikissä. Vastavetona kiristystempo
on luotava itse pelaamalla ♥Q:n jälkeen seuraavaan tikkiin pieni hertta
molemmista käsistä. Tällöin jakautumalta tarvitaan sen verran apua, että
idällä on oltava hertassa 9x tai Jx.
Muutoin lännellä on KJ9x herttaa ja
varaa ottaa toinen hertta ysillä, ajaa
♥A alas ja säilyttää neljänteen kierrokseen korkein hertta. Mutta jos J
tai 9 on idällä, länsi ei voi ottaa toista
herttakierrosta yli ja pelata kolmatta
kierrosta, koska se menisi pöydän
A10 seinään (pöydän A10 on haarukka, kahva, hahlo tai jokin muu rakkaan lapsen nimi). Tempoajon jälkeen
kiristys länttä vastaan voidaan rakentaa kuten edellä. Vastaus 4-2-jakautuman kysymykseen siis on: kyllä, jos
idällä vähintään ♥9 toisena.
Lisäksi voidaan mainita, että jos
puolustus ei ajapelaa kahta patakierrosta, ristin ei tarvitse olla jakautunut
5-2. Tällöin etelällä on ♥A -tikissä
jäljellä yksi pata, joka kiristää idän
vähentämään ristiensä lukumäärän
kahteen. Toisaalta, jos puolustus ajaa
aloittaa ja jatkaa ristiä, ei kiristykselle
ole kahden kierroksen jälkeen
yhteyksiä. Koko jako:
JAKO 25♠ N/E-W ♥ Q83
		
♦ AKQJ853
		
♣ AQ4
♠ 83
♠ AKQJ97652
♥ KJ75		W N E ♥ 94
♦ 76		S
♦♣ KJ986		
♣ 52
		
♠ 104
		
♥ A1062
		
♦ 10942
		
♣ 1073

Hurraa, juttu on valmis. Mutta sitten tulee mutta: Monesti näitä juttuja lukiessa mieltä jää kaivertamaan
kysymys, mitä pelipöydässä tapahtui.
Pöytäkirjasta voi lukea seuraavaa:
Pelipöydässä ruutu oli loppusitoumus pelattiin 21 kertaa, joista
6-tasolla 7 kpl peliä ja loput 14 peliä
5-tasolla. 12 tikkiä oli saatu 2 kaksi
kertaa, 11 tikkiä 14 kertaa ja 5 viisi
pelinviejää oli joutunut tyytymään
10 tikkiin. Kukaan seitsemästä slammin tarjoajasta ei ollut onnistunut
tehtävässään omin tai puolustuksen
avuin.
Itse olimme tarjonneet 5♦ ja pelinviennissä ei ylitikkiä haikailtu, vaan
jako pelattiin varmasti tasan kotiin.
Ilahduttavaa kuitenkin oli, että pistesaalis oli jaon toiseksi paras tamperelaisten kilpatoveriemme ystävällisesti kahdennettua sitoumuksen.
Vasta analyysissä sitten haikailimme
jakamatonta toppitarjousta ja pelinvientiä, joka on tarpeen itä-lännen
viruessa noustessa / kiivetessä / hilatessa itsensä (esim sairasvuotessa tai
vankilassa virutaan) viiteen pataan.
Samalla selvisi syy jakotaulukon
optimitulokseen 6♠x E 500, joka
äkkiseltään vaikuttaa tietokoneen
ylimitoitukselta ohjelmointivirheeltä
(kuka tässä ylimitoittaisi tietsikan?).
Nyt on ihan pakko saada selville,
kuinka 12 tikkiä oikein saatiin
pelipöydässä, jossa edellä esitettyjä
syväanalyysejä ei yleensä ehditä
tehdä. Seuraa sähköpostihaastattelu.
Siinä sivussa tuli myös palautetta päätoimittajalta. Elokuun 2015
lehti menee painoon. Tähtäin siirtyy
seuraavaan numeroon. Palautetta tulee myös haastatelluilta. Käy ilmi,
että näillä veijareilla on tietokoneohjelmat analyysiin! Deep Finesse tai
vastaava. (Voisiko joku laatia niistä
jutun lehteen, kiitos)
Lopulliset korjaukset saapuvat
syyskuussa. Jaosta selviää lisää ominaisuuksia:
Jos idällä todella on hertassa KJ9x,
peli on silti saatavissa kotiin pe-

laamalla kortit eri järjestyksessä.
Tällöin ♥Q:n jälkeen pelataan valtit
pohjaan ennen kiristystemmon luovaa
pikkuherttakääntöä. Jotta länsi voi
pitää kolme ristiään, jää hänelle vain
kaksi herttaa. Näin pöydän viimeinen
hertta kasvaa. Mutta tässä pelinvienneissä idällä ei nimenomaan saa olla
alun perin Jx hertassa, sillä taitava
länsi voi jättää käteensä hertassa vain
Kx. Tällöin pikkuherttakääntö jää
kiinni idälle, jolla on vielä varastossa
patoja, mutta pelinviejällä ei ole valtteja.
Opetukset: Elävässä elämässä ei
aina kaikki mene kuin elokuvissa. Ei
tullut tehtävää vaan arvaus. Puhekieli
on huono idea, koska ymmärrettävyys
kärsinee. Kieliopille on selvästi olemassa standardi, josta ei tule poiketa,
niin samansuuntaisia esille jätetyt
kommentit olivat. Tässä tapauksessa
tehtävän laadinta palaa alkuun ja kirjoittaja palaa loppuun.
♠♥♦♣
Lokakuu 2015: Yritetään vielä:
Vaihdetaan
esitettäväksi
kysymykseksi: Voiko pelinviejä parantaa mahdollisuuksiaan varautumalla
myös hertan 4-2 jakoon? Tällöin lännen ♥KJ9x voidaan ruksata yli ratkaisussa esitetyn todennäköisemmän
pelinviennin tieltä. Laitetaan tämä
versio menemään lehteen ja katsotaan kuinka käy…
♠♥♦♣
Heinäkuu 2016: Lehtiä tulee ja
menee, juttu on hukkunut sähköposteihin. Onneksi bridgessä ei ole
kuitenkaan parasta ennen päiväystä ja
sopii tätä lukea vuoden 2016 Hangon
jälkeen. Moni muu hanke on enemmän myöhässä.
♠♥♦♣
p.s.
Ai niin, miten pelipöydissä oli saatu
kaksi kertaa 12 tikkiä? No, molemmissa länsi käänsi ♥K:n jälkeen
pikkuristin, jonka pelinviejä päästi
käden kympille. Teknisesti oikea
kääntö toki olisi ollut ristisotamies,

kun pöydässä on näkyvissä kymppi
kolmantena (viimeinen lausunto ei
ole kirjoittajan, joten en ole sitä velvollinen selittämään).
Lopuksi kiitokset kommenteista ja
huolellisista tarkistuksista seuraaville
henkilöille: Kauko Koistinen, Pekka
Viitasalo ja Juha Hämäläinen. Ilman
heitä tätä juttua ei olisi ehkä koskaan
julkaistu.		

Idän kortit
1. JAKAJA POHJOINEN, EI
KUKAAN VAARASSA, PARI.
♠6
♥A92
♦ K Q J 10 9 4
♣984
2. JAKAJA ITÄ,
N-S VAARASSA, IMP.
♠AK2
♥A
♦AQ42
♣AKQ63
3. JAKAJA ETELÄ,
E-W VAARASSA, IMP. 		
♠ Q 10 8 3
♥KJ
♦QJ4
♣AJ92
4. JAKAJA LÄNSI,
KAIKKI VAARASSA, PARI.
♠KQ
♥KQJ8
♦QJ973
♣KQ
5. JAKAJA POHJOINEN,
N-S VAARASSA, IMP.
♠K4
♥ K Q J 10 9 3
♦642
♣53
6. JAKAJA ITÄ,
E-W VAARASSA, IMP.
JOS MAHDOLLISTA, ETELÄ
TARJOAA 1♥.
♠ 10
♥A5
♦AK8764
♣J864
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Hesarin Palstoilta
Ismo Koponen kirjoitti 23.7.2004

Opasta partneri kasvattamaan
valttitikki			
Tarkat merkinannot auttavat usein
puolustusta, mutta puolustaminen on
muutakin kuin partnerin antamien
signaalien tulkitsemista. Hyvä pelaaja ei koskaan unohda talonpoikaisjärkeä ja hyvin yksinkertaisilla peleillä
hän voi johtaa puolustuksen oikeille
poluille. Kun puolustukselle on kasvamassa valttitikki, partneri pitäisi
saada pelaamaan pitkää väriään kaksois- tai kolmoisrenonssiin. Partneri
saattaa nähdä tämän, mutta hänellä
voi olla myös toinen puolustuslinja ja
tällöin sinun tulisi opastaa hänta tekemään oikea valinta.
S/♠ KQ53
IMP
♥ J1085
		
♦ A7
		
♣ K94
♠ A10876
♠ J942
♥ Q3		 N
♥4
♦ 10862		 W S E ♦ Q53
♣ 103		
♣ AQJ85
		
♠		
♥ AK9762
		
♦ KJ94
		
♣ 762
Länsi
Pohjoinen Itä
Etelä
			1♥
pass
2NT1
pass
3♣2
pass
4♥
pass
pass
pass
1) TPV, neljän kortin herttatuki.
2) Minimi.
			
Saat pitää tikin aloittamallasi
♣10:llä ja jatkat väriä partnerin sotilaalle. Kun Itä ottaa puolustuksen
kolmannen tikin ♣A:llä olet sakaamassa. Ensi näkemältä näyttäisi siltä,
että saisit pietin ♠A:llä, ja sinun tulisi
sakata pienin pata. Mutta voitko olla
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varma ässästäsi. Sinulla ei ole mitään
takeita siitä, että Etelällä on ensimmäistäkään patakorttia. Sitä vastoin
sinulla on ♥Q, joka kasvaa varmasti
tikiksi, jos partneri vain pelaa neljännen ristin. Voit tietenkin kieltää
padan kympillä ja todennäköisesti se
riittääkin. Joukkuekilpailussa haluat
tietenkin varmistaa pietisi ja sen voit
tehdä sakaamalla kolmannelle ristillä
♠A:n! Se viestittää partnerille, ettei
pietiä voi tulla sivuväreistä ja ainoa
mahdollisuus on valttitikin kasvatus.
Partnerin risti kääntö kolmoisrenonssiiin kasvattaa ♥Q:n pietitikiksi.
Toisessa esimerkissämme olet täsmälleen päinvastaisessa tilanteessa,
Sinulla ei ole mahdollisuutta valtin
kasvatukseen ja myös partnerin pitäisi tietää tämä, jotta hän löytäisi oikean puolustuksen.
N/ALL ♠ AQ109754
IMP
♥A
		
♦ J942
		
♣Q
♠ J83		
♠ K2
♥ 754		 N
♥ 83
W
E
♦ 76		
♦ AKQ105
S
♣ J9652		
♣ A873
		
♠6
		
♥ KQJ10962
		
♦ 83
		
♣ K104
Länsi
pass

Pohjoinen Itä
1♠
2♦
pass
pass

Etelä
4♥

Aloitat ♦7:llä partnerin kympille,
minkä jälkeen Itä ottaa ♦A:n, ja jatkaa ruuturouvalla. jonka pelinviejä
kuppaa sotilaalla. Kätesi näyttää arvottomalta, mutta sakauksellasi voit
auttaa partneria löytämään oikean
puolustuksen. Partnerin pelaama ♦Q

kuninkaan asemasta kertoo todennäköiseti ♣A:n. Jotta peliin voisi tulla
pieti, on hänellä oltava myös ♠K.
Näin voit laskea Etelälle seitsemän
herttatikkiä, sillä Etelä ei olisi hypännyt neljään kuuden kortin värillä ja
yhdeksällä ap:lla. Niiden lisäksi hän
saa pataässän ja ristin. Kymmenes
tikki voi olla vain ristikuppi pöytään.
Niinpä sinun pitäisi saada partneri jatkamaan valttia, kun hän tulee kiinni
♣A:llä. Idällä on kuitenkin vaihtoehtoinen puolustuslinja. Päästyään kiinni hän voi vielä pelata neljännen ruudun. Puolustus on oikea silloin, kun
sinulla on ♥10xx. Paras keino estää
Itää jatkamasta ruutua on alikupata
Etelän valttisotilas. Se kertoo Idälle,
ettei puolustus ole saamassa valttitikkiä, eikä Idän ole vaikea keksiä, mistä
on kysymys. Kun Etelä jatkaa ristin
rouvalle ja Idän ässälle, Itä palauttaa
valtin ja Etelän on tyytyminen yhdeksään tikkiin.				
Bergroth voitti selvästi cupfinaalin
Salolaisen Lasse Bergrothin nelikko, jossa pelasivat hänen lisäkseen
Raimo Raunto sekä Ossi ja Jarmo
Laakso voitti keskiviikkona Hangossa pelatussa bridgecupin loppuottelussa helsinkiläisen Pia Nurmen
92-53. Laakso hallitsi ottelua alusta
loppuun ja johti jo puoliajalla parillakymmenellä pisteellä. Toisella puoliajalla ero vielä tuplaantui, Laakson
joukkueessa pelasi alkukierroksilla
myös Jari Laakso. Pia Nurmen joukkueessa pelasivat hänen lisäkseen
Riku Erkkilä, Taru Suppula ja Jussi
Tamminen. Keskiviikon päiväkilpailussa Osmo Haljoki otti jo toisen
voittonsa, Nyt partnerina pelasi Ilkka Uimonen, Pekka Tarkkila - Perttu
Heino tulivat toiseksi ja Klaus Harjunen - Kaarlo Ylinen kolmanneksi

Turun Bridgekerhon

LO PPIAI S K I SAT
5.-8.1.2017
to 5.1. klo 18:00 Mixed-pari 12 € hlö
pe 6.1. klo 11:00 Joukkis 60 € joukkue
la 7.1. klo 11:00 Einari Cup + 20 € hlö
Bridge Rally I
su 8.1. klo 10:00 IMP’s Cross 15 € hlö
Kaikki ovat MP-kilpailuja.
Kilpailunjohtajana toimii Kati Sandström (puh. 040 5265611).
Juniorit pelaavat ilmaiseksi!
Kilpailupaikka kaikkina päivinä: Turun Seudun TST ry, Kanslerintie 19, 20200 Turku.
Pysäköintipaikkoja henkilöautoille löytyy. Linja-autoyhteys Turun kauppatorilta pysäkiltä
T37 linja-autot nro 32 ja 42 (Pansion/Pernon suuntaan), pois jäänti Maaherrankadun pysäkillä (nro 1538).
Ruokailu: Lounas 10€ hlö. Huom! Vain käteismaksu. Muut erikoisruokavaliot paitsi laktoositon tulee ilmoittaa etukäteen emännälle puh. 044 7007426.
Kaikkiin kilpailuihin ennakkoilmoittautuminen: Einari Cupiin + Rallyyn viimeistään pe
6.1. klo 15 mennessä ja muihin kilpailuihin edeltävänä päivänä klo 20 mennessä Bilboon.

TERVETULOA TURKUUN!
SM-MIXEDPARIKILPAILU, 3.9.2016
37 paria
1 Sue Bäckström - Jari Bäckström
2 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
3 Birgit Bärlund - Osmo Parviainen
4 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas
5 Kirsi Virtanen - Martti Meronen
6 Anni Mäkelä - Christer Björkman
7 Alexandra Nikitina - Viacheslav Gusev
8 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo
9 Elena Khonicheva - Vitalii Ruchka
10 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth

Kilpailutuloksia
%
64.4
58.0
56.6
56.1
56.1
54.9
54.5
54.2
53.5
53.1

SM-MIXEDJOUKKUEKILPAILU, 4.9.2016
11 joukkuetta
VPs
1 Kirsi Virtanen - Martti Meronen
85
Piia Ruottinen - Petteri Nieminen
2 Christina Hertzman - Johan Lindén
81
Eeva Parviainen - Mikko Toivonen
3 Elena Khonicheva - Vitalii Ruchka
72
Alexandra Nikitina - Viacheslav Gusev
3 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth
72
Raija Tuomi - Markku Pekkinen - Petri Ukkonen
ROVANIEMI, 9.-11.9.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Osmo Haljoki - Lasse Utter
2 Timo Sairanen - Irmeli Fredriksson
3 Pekka Söderlin - Liisa Jalkanen
4 Marko Ketola - Martti Meronen

IMP
439
223
201
163

mp
4.95
2.55
1.65
1.11
1.11
0.85
0.68
0.50
0.33
0.15
mp
3.30
1.80
0.95
0.95

mp
1.39
0.95
0.61
0.35

MP-PARIKILPAILU, 16 paria
1 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja
2 Osmo Haljoki - Lasse Utter
3 Marko Ketola - Martti Meronen
4 Antti Kauppila - Timo Jalopaasi

%
60.3
59.4
58.3
55.9

mp
1.70
1.10
0.70
0.50

MP-HENKILÖKOHTAINEN, 24 pelaajaa
1 Ari Juopperi
2 Martti Meronen
2 Marko Ketola
4 Tommi Metsämäki
5 Kauko Vartiainen
6 Mika Suopajärvi

%
61.4
58.3
58.3
56.9
55.0
54.7

SALO, 16.-18.9.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto
2 Lasse Utter - Markku Pekkinen
3 Anne Tallgren - Marko Tallgren
4 Tatu Sammalisto - Aleksi Aalto
5 Marko Ketola - Jarmo Laakso

IMP
316
243
188
173
130

MP-JOUKKUEKILPAILU, 10 joukkuetta
1 Pekka Uskali - Alpo Järvinen
Laine - Sundsten
2 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä
Pasi Lehmus - Asko Suoranta
3 Martti Meronen - Teodor Velkov
Lasse Bergroth - Mikko Nieminen

mp
1.20
0.59
0.59
0.32
0.24
0.14

MP-PARIKILPAILU (RALLY 3), 38 paria
1 Jari Hilska - Anna-Liisa Hiuspää
2 Markku Pekkinen - Lasse Utter
3 Riitta-Liisa Mäkelä - Marjatta Nordlund
4 Anne Tallgren - Ari Ruusunen
5 Vesa Fagerlund - Ilona Vänni
6 Taru Reinikainen - Olavi Lounevaara
7 Klaus Harjunen - Joakim Fabritius
8 Esa Auranen - Reijo Sillanpää
9 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen
10 Rein Kaarjas - Aimur Raudsepp
14 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom
16 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen

%
61.4
58.9
58.2
57.3
56.6
56.2
56.1
55.2
55.2
53.6
51.3
50.6

mp
3.40
3.40
1.10
0.80
0.80
0.57
1.70
0.28
0.28
0.45
0.33
0.57

mp
2.00
1.20
0.80
0.50
0.30

ÄHTÄRI, 24.-25.9.2016
MP-PARIKILPAILU, 19 paria
1 Lasse Utter - Timo Halttunen
2 Kari Patana - Arttu Keisala
3 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas
4 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
5 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund

%
60.6
59.2
59.0
56.4
56.1

mp
2.00
1.20
0.80
0.50
0.30

MP-IMP-PARIKILPAILU, 14 paria
1 Oskari Koivu - Vesa Fagerlund
2 Lasse Utter - Timo Halttunen
3 Arto Keloharju - Olli Perkiö
4 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin

IMP
619
364
236
133

mp
1.60
1.00
0.70
0.30

VPs mp
100 1.90
97 1.20
89 0.58
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MAAJOUKKUEEN TUKISIMULTAANI, 26.-29.9.2016
MP-PARIKILPAILU, 177 paria
1 Lasse Utter - Jorma Valta
70.6 2.60
2 Börje Salonen - Arvo Priimägi
69.3 2.10
3 Holger Kuni - Kaj Finne
67.1 1.64
4 Harri Heinonen - Hannu Salminen
65.1 1.39
5 Juha Hämäläinen - Christina Hertzman
64.4 1.21
6 Agneta Berglund - Maria Nordgren
64.3 1.12
7 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk
63.6 1.02
8 Bill Korsman - Reko Märsylä
63.4 0.94
9 Vilma Noponen - Teija Tuomi
63.4 0.91
10 Uwe Schulz - Kenneth Koivula
63.2 0.90
11 Tuomas Kauppinen - Tommi Metsämäki 63.2 0.86
12 Ranan Rimon - Jorma Sipilä
62.5 0.81
13 Aki Romo - Karl-Erik Malmstén
62.2 0.77
14 Ari Laine - Olli Perkiö
61.4 0.71
15 Jan Zimmer - Risto Kuurila
60.6 0.67
16 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka
60.1 0.62
17 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
59.8 0.58
18 Juhani Kauppinen - Arto Saukko
59.3 0.54
19 Nikolai Kaplitsnoi - Anil Nijhawan
59.2 0.50
20 Olavi Kivipensas - Maria Mylläri
59.2 0.45
21 Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen
59.1 0.43
22 Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi
59.0 0.41
23 Kari Seppä - Heikki Inberg
58.9 0.40
24 Regina Forssten - Sven Löf
57.6 0.38
25 Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto
57.6 0.37
26 Markku Nuto - Seppo Karisalo
57.4 0.36
27 Sirpa Kallioinen - Anja Heinonen
57.3 0.35
28 Petri Lähteenmäki - Maija-Liisa Toivonen 57.2 0.33
29 Petteri Nieminen - Piia Ruottinen
57.2 0.32
30 Hannu Ojanen - Paula Nurmi
57.2 0.31
31 Martti Meronen - Seppo Laine
57.1 0.30
32 Harri Hartman - Mikko Jokinen
56.8 0.29
33 Marja Haverinen - Seppo Haverinen
56.6 0.28
34 Sanna Kitti - Börje Ehn
56.6 0.28
35 Ismo Koponen - Matti Hanski
56.6 0.27
36 Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden
56.5 0.26
37 Kaj Sjöblom - Camilla Danielsson
56.5 0.25
38 Pekka Söderlin - Janne Seppälä
56.4 0.24
39 Leena Eerikäinen - Raili Asa
56.3 0.23
40 Erkki Becker - Arto Puumalainen
56.1 0.22
41 Kati Sandström - Mikko Nieminen
55.9 0.22
42 Leena Bützow - Seppo Niemi
55.9 0.21
43 Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö
55.8 0.20
44 Patrik Eriksson - Annu Laukkanen
55.7 0.19
45 Osmo Parviainen - Johan Lindén
55.3 0.18
46 Juhani Sutinen - Kari Varto
55.3 0.17
47 Klaus Harjunen - Jari Salonen
55.2 0.16
48 Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen
55.2 0.16
49 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä
55.2 0.15
50 Jarmo Laakso - Kari Kanerva
54.9 0.14
51 Ensio Lehtinen - Oula Wichmann
54.9 0.13
52 Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho 54.8 0.12
53 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson
54.7 0.11
54 Seppo Räsänen - Svante Degerth
54.7 0.11
55 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen
54.5 0.10
56 Ilkka Uimonen - Markku Levomäki
54.5 0.10
57 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth
54.5 0.10
58 Tony Venström - Juha Kankkonen
54.2 0.10
59 Anne Tallgren - Janne Vesterinen
54.2 0.10
AVOIN SWISS-IMP SM-PARIKILPAILU, 8.-9.10.2016
45 paria
IMP mp
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
2297 8.78
2 Antti Aimala - Vesa Fagerlund
2021 4.28
3 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen
1379 2.93
4 Agneta Berglund - Martin Arle
1232 2.03
5 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
1071 1.77
6 Osmo Kiema - Johan Blomqvist
1029 1.51
7 Jüri Aava - Vahur Kurig
948 1.25
8 Kurt-E Häggblom - Teodor Velkov
857 1.00
9 Tatu Heikkinen - Timo Halttunen
795 0.74
10 Jouko Paganus - Christer Englund
781 0.48
11 Kari Engelbarth - Petri Ukkonen
776 0.23
12 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen
712 0.23
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AV, HELSINKI, 10.10.2016
MP-MIXEDPARI, 20 paria
%
1 Agneta Berglund - Kurt Berglund
62.6
2 Sue Bäckström - Jari Bäckström
61.5
3 Maria Mylläri - Martti Meronen
60.9
4 Ulla Lindgren-Fagerholm - Christer Ekström 57.6
5 Maria Nordgren - Kari Engelbarth
56.1

mp
2.10
1.20
0.80
0.50
0.40

PORI, 14.-16.10.2016
MP-MIXED, 18 paria
1 Outi Rahi - Teodor Velkov
2 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen
3 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
4 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki
5 Teija Tuomi - Timo Halttunen

%
62.5
59.7
56.4
55.0
53.3

mp
1.90
1.20
0.70
0.50
0.30

MP-PARIKILPAILU (RALLY IV), 32 paria
1 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto
2 Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto
3 Vesa Fagerlund - Clas Nyberg
4 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen
5 Arttu Keisala - Kari Patana
6 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas
7 Ilona Vänni - Timo Halttunen
8 Vilma Noponen - Teija Tuomi
11 Outi Rahi - Teodor Velkov
12 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki

%
61.1
60.2
59.7
56.0
55.3
54.2
53.5
53.2
52.1
51.9

mp
2.90
1.50
2.90
0.75
0.60
0.75
0.33
0.15
0.15
0.49

MP-IMP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Kati Sandström - Mikko Nieminen
2 Outi Rahi - Teodor Velkov
3 Anne Tallgren - Marko Tallgren
4 Janne Vesterinen - Mikko Rahi
5 Martti Meronen - Olli Rahi

IMP
93
56
52
48
34

mp
1.80
1.10
0.70
0.50
0.20

SALO, 19.10.2016
MP-PARIKILPAILU, 25 paria
1 Ensio Lehtinen - Eino Nygren
2 Timo Järvi - Reijo Sillanpää
3 Jarmo Laakso - Timo Linnossuo
4 Seppo Laine - Martti Meronen
5 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen
6 Kristina Fagerlund - Timo Mäkelä
7 Marjatta Nordlund - Riitta-Liisa Mäkelä

%
64.7
60.6
59.4
59.3
58.6
56.5
55.5

mp
2.40
1.30
0.90
0.60
0.45
0.25
0.15

TAMPERE, 21.-23.10.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 25 paria
1 Hulda Ahonen - Sanna Kitti
2 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen
3 Taru Suppula - Jussi Tamminen
4 Anne Tallgren - Marko Tallgren
5 Teija Tuomi - Sami Mäki
6 Jonna Kaminen - Vuokko Rounioja
7 Aivi-Tiina Veräväinen - Asko Riutta

IMP
537
302
265
252
239
229
226

mp
2.40
1.30
0.90
0.60
0.45
0.25
0.15

MP-PARIKILPAILU (GS4), 31 paria
1 Vesa Fagerlund - Timo Halttunen
2 Jussi Tamminen - Pasi Suominen
3 Harri Huotari - Mika Kiiskinen
4 Olli Rahi - Veijo Nikkanen
5 Pia Erkkilä - Petri Ukkonen
6 Kari Patana - Tatu Sammalisto
7 Oskari Koivu - Hermanni Huhtamäki
8 Piia Ruottinen - Taru Suppula

%
56.5
55.8
55.0
54.5
54.0
53.6
53.6
53.0

mp
3.50
1.88
1.25
0.94
0.75
0.56
0.38
0.19

MP-JOUKKUEKILPAILU, 9 joukkuetta
1 Martti Meronen - Vesa Leinonen
Marko Ketola - Robert Bjurström
2 Riku Mattila - Mika Karjalainen
Kati Sandström - Maria Mylläri
3 Kari Koivisto - Jussi Pölkki
Sanna Kitti - Olavi Kivipensas

VPs mp
123 1.90
117 1.20
107 0.58

SM-JOUKKUEKILPAILU, PIIRIMESTARUUDET,
29.10.2016
HELSINKI, 7 joukkuetta, 4 paikkaa
VPs
1 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen
76
Juho Granström - Kari Patana
Antti Aimala - Vesa Fagerlund
2 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
69
Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
Kari Engelbarth - Petri Ukkonen
3 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen
63
Seppo Asikainen - Eero Auramaa
4 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi
60
Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen
Kalevi Paavola - Anni Mäkelä

mp
2.40
1.80
1.20
0.60

KAAKKOIS-SUOMI, 6 joukkuetta, 3 paikkaa VPs mp
1 Osmo Parviainen - Risto Nokka
74 1.80
Hannu Ojanen - Olli Perkiö
Tatu Heikkinen - Ari Pöppönen
2 Erkki Becker - Markku Levomäki
65 1.20
Arto Puumalainen - Ilkka Uimonen
3 Hannu Salminen - Risto Kuurila
56 0.60
Jan Zimmer - Jonathan Gröndahl
HÄME, 7 joukkuetta, 4 paikkaa
1 Markku Pekkinen - Jonna Kaminen
Hulda Ahonen - Pia Erkkilä
(Raija Tuomi - Riku Erkkilä)
2 Pasi Suominen - Hannu Luhtala
Vesa Paasivirta - Robert Bjurström
Marko Ketola
3 Maria Nordgren - Elina Laukkanen
Mirja Mäntylä - Agneta Berglund
Harri Huotari - Mika Kiiskinen
4 Väinö Törnroos - Hermanni Huhtamäki
Oskari Koivu - Aapo Nieminen

VPs mp
93 2.40

LOUNIAS-SUOMI, 9 joukkuetta, 5 paikkaa
1 Pekka Uskali - Alpo Järvinen
Kaj Sundsten - Olli A. Manni
Olavi Kivipensas - Seppo Laine
2 Martti Meronen - Teodor Velkov
Outi Rahi - Juha Saarikoski
3 Timo Arppe - Kalervo Aro
Matti Turunen - Mauri Sirkiä
Jarmo Laakso - Kari Kanerva
4 Kati Sandström - Maria Mylläri
Riku Mattila - Mika Karjalainen
5 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth
Kristina Fagerlund - Lauri Kurki
Patrik Eriksson - Annu Laukkanen

VPs mp
141 3.00

ITÄ-SUOMI, 3 joukkuetta, 1 paikka
1 Lasse Utter – Seppo Sauvola
Janne Seppälä – Petteri Nieminen
( Osmo Haljoki – Johan Blomqvist )

VPs mp
27 0.60

POHJANMAA, 7 joukkuetta, 4 paikkaa
1 Reko Märsylä - Bill Korsman
Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas
Jan-Ole Warg
2 Aimo Salmi - Jouko Vehniäinen
Pauli Mäki-Lohiluoma - Tapani Holm
3 Rikhard Räihä - Patrik Räihä
Holger Kuni - Kaj Finne
4 Kaj Rusten - Mikko Vänni
Aku Nieminen - Ilona Vänni
Jesse Jäkärä - Veikko Rintala

VPs mp
109 2.40

POHJOIS-SUOMI, 4 joukkuetta, 2 paikkaa
1 Pertti Huhtala - Kauko Vartiainen
Mika Suopajärvi - Ari Juopperi
2 Jussi Leviäkangas - Antti Kauppila
Irmeli Fredriksson - Timo Sairanen

VPs mp
41 1.20

79 1.80
71 1.20
69 0.60

117 2.40
102 1.80
97 1.20
96 0.60

94 1.80
93 1.20
54 0.80

35 0.60

BK SLAM, TAMPERE, 4.11.2016
MP-PARIKILPAILU, 23 paria
1 Meri Korhonen - Pasi Suominen
2 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
3 Sanna Kitti - Clas Nyberg
4 Sue Bäckström - Jari Bäckström
5 Bill Korsman - Reko Märsylä
6 Teija Tuomi - Veijo Nikkanen

%
62.4
59.4
59.0
58.5
58.1
56.7

mp
2.30
1.30
0.80
0.60
0.45
0.25

TAPIOLAN TRIKKI, 12.11.2016
MP-ABC-PARIKILPAILU, 32 paria
1 Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki
2 Pia Erkkilä - Pekka Viitasalo
3 Christina Hertzman - Johan Lindén
4 Agneta Berglund - Maria Nordgren
5 Jukka Pesonen - Sakari Stubb
6 Arto Kosonen - Tony Pohjanpalo B
7 Kari Noponen - Mikko Toivonen
8 Osmo Parviainen - Hannu Ojanen
13 Erik Hansson - Tatu Sammalisto C

%
67.1
64.9
63.0
60.8
60.5
60.1
59.1
58.3
53.3

mp
2.90
1.50
1.00
0.75
0.60
0.69
0.33
0.15
0.10

SM-JOUKKUEKILPAILU, SEMIFINAALIT, 19.-20.11.2016
PUNAINEN RYHMÄ
VPs mp
1 Pekka Uskali - Alpo Järvinen
71 2.00
Kaj Sundsten - Olli A.Manni
Seppo Laine - Olavi Kivipensas
2 Osmo Parviainen - Risto Nokka
54 1.00
Hannu Ojanen - Tatu Heikkinen
Ari Pöppönen - Olli Perkiö
SININEN RYHMÄ
VPs mp
1 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen
74 2.00
Kari Patana - Juho Granström
Antti Aimala - Vesa Fagerlund
2 Martti Meronen - Juha Saarikoski
62 1.00
Outi Rahi - Teodor Velkov
VIHREÄ RYHMÄ
VPs mp
1 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen
82 2.00
Markku Pekkinen - Jonna Kaminen
Riku Erkkilä - Raija Tuomi
2 Lasse Utter - Johan Blomqvist
71 1.00
Osmo Haljoki - Seppo Sauvola
Petteri Nieminen - Janne Seppälä
MUSTA RYHMÄ
VPs mp
1 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
81 2.00
Jouni Juuri-Oja - Osmo Kiema
Mika Salomaa - Pekka Viitasalo
2 Tiina Elsinen - Antti Elsinen
71 1.00
Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka
Kari Engelbarth - Petri Ukkonen
KOUVOLA, 25.-26.11.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 15 paria
1 Tero Topra - Jarkko Kortemäki
2 Janne Tauriainen - Pentti Karppanen
3 Jari Torvela - Esa Laitinen
4 Lasse Utter - Ilkka Uimonen

IMP
301
259
215
191

mp
1.60
1.10
0.70
0.40

MP-PARIKILPAILU, 17 paria
1 Kari Koivula - Janne Ekholm
2 Kati Sandström - Maria Mylläri
3 Timo Halttunen - Esa Väliaho
4 Lasse Utter - Ilkka Uimonen
5 Mari Ahokas - Janne Tauriainen

%
65.4
61.6
60.1
59.8
51.7

mp
1.80
1.10
0.70
0.50
0.20

OULU, 25.-27.11.2016
MP-IMP-PARIKILPAILU, 8 paria
1 Seppo Sauvola - Osmo Haljoki
2 Timo Sairanen - Irmeli Fredriksson

IMP mp
187 0.93
160 0.47

MP-PARIKILPAILU, paria
1 Osmo Haljoki - Seppo Sauvola
2 Ari Juopperi - Mika Suopajärvi
3 Reijo Ohinen - Timo Jalopaasi

% mp
60.0 1.40
57.8 0.80
53.8 0.50

KILPAILUKALENTERI
TAMMIKUU

HELMIKUU

5.-8. Turku
TST ry, Kanslerintie 19, Turku
To MP-mixed
klo 18.00
Pe MP-joukkuekilpailu
klo 11.00
La MP-parikilpailu (Rally I) klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00
9.-13. Tammisimultaani
MP-parikilpailu kerhoilla

5. BABS, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki
La MP-joukkuekilpailu
klo 11.00
11. SM-parikilpailu, piirimestaruudet
La
klo 11.00
13.-17. Helmisimultaani
MP-parikilpailu kerhoilla

13.-14. Kuopio
Original Sokos Hotel Puijonsarvi,
Minna Canthin katu 16, Kuopio
Pe MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00

17.-19. Pieksämäki
Hotelli Savonsolmu, Pieksämäki
Pe MP-IMP-parikilpailu
klo 18.00
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-joukkuekilpailu
klo 10.00

15. Vaasa
Bridge Center, Silmukkatie 21, Vaasa 24.-26. Jyväskylä
MP-parikilpailu
klo 10.00 Hotelli Alba, Ahlmanink. 4, Jyväskylä
Pe MP-parikilpailu
klo 18.00
21.-22. SM seniorit ja juniorit
La MP-parikilpailu (GS I) klo 10.00
Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00
La SM-senioripari
klo 11.00
La SM-juniorijoukkue
klo 11.00
Su SM-seniorijoukkue
klo 10.00
Su SM-junioripari
klo 10.00
4.-5. SM-parifinaali
Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki
27.-29. Oulu
La alkaen
klo 11.00
City Biljard

MAALISKUU

Pe MP-IMP-parikilpailu
La MP-parikilpailu
Su MP-joukkuekilpailu

klo 18.00
klo 11.00
klo 10.00

28. Keski-Uudenmaan Bridge
Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki
La MP-parikilpailu
klo 11.00
MP-JOUKKUEKILPAILU, 4 joukkuetta
1 Marko Karppinen - Jaro Karppinen
Antti Kauppila - Markku Paavola
GRAND SLAM 2016 LOPPUTULOKSET
1 Markku Pekkinen
2 Pia Erkkilä
3 Lasse Utter
4 Timo Halttunen
5 Jussi Tamminen
6 Pasi Suominen
7 Vesa Fagerlund
8 Christer Björkman
8 Bill Korsman
8 Reko Märsylä

VPs mp
49 1.20

33.00
30.00
28.50
27.75
26.25
24.75
22.50
21.00
21.00
21.00

11.-12. B55, Helsinki
Bridge Areena, Hiomotie 10, Helsinki
La MP-parikilpailu
klo 11.00
Su MP-IMP-parikilpailu
klo 10.00
15. Kouvola
Ke MP-parikilpailu

klo 17.45

18. Kokkola
La MP-parikilpailu

klo 11.00

24.-26. H6, Turku
Kansallinen palvelutalo,
Ruohonpääntie 27, Turku
Pe MP-mixed
klo 18.00
La MP-joukkue
klo 11.00
Su MP-parikilpailu
klo 10.00
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