
JAKO 1 ♠ 94
N/- ♥ A10874

♦ A93
♣ 1098

♠ Q763 ♠ AJ10
♥ KJ ♥ 92
♦ 108752 ♦ Q6
♣ J7 ♣ AKQ652

♠ K852
♥ Q653
♦ KJ4
♣ 43

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♣ pass

1♦ pass 3♣ pass
3NT pass pass pass

Jos itä päättää avata yhdellä sangilla, jää hän myös pelaamaan tätä sitoumusta. Patalähdön jälkeen pelinviejällä on 
kahdeksan tikkiä valmiina ja hän voi yrittää toista ylitikkiä onnistuneella hertta-arvauksella. Herttalähtö on 
puolustuksen kannalta parempi ja johtaa kahteen pietiin, jos pelinviejä arvaa väärin ensimmäisessä tikissä. Jos 
pelinviejä arvaa oikein ja pelaa sotamiehen, voittaa hän toisen tikin kuninkaalla pöytään sekä jatkaa kolmanteen 
patarouvalla. Kun pohjoinen tunnustaa pienellä, pelaa itä ässän tyytyen yhteen ylitikkiin. Esimerkkisarja olettaa 
sangisitoumuksen päätyvän lännen käteen ja pelinviejä voittaa ensimmäisen tikin käteensä. Jos länsi yrittää saada 
sitoumuksensa kotiin patamaskilla, ovat seuraukset hänen kannaltaan surulliset, kun puolustajat ottavat kahdeksan 
seuraavaa tikkiä.

JAKO 2 ♠ 106
E/N-S ♥ K94

♦ AJ943
♣ AJ2

♠ Q9 ♠ AKJ875
♥ Q108 ♥ 76
♦ KQ8652 ♦ 7
♣ 97 ♣ K1053

♠ 432
♥ AJ532
♦ 10
♣ Q864

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♠ pass

2♦ pass 2♠ pass
pass pass pass

Jos länsi tarjoaa yhden sangin, saattaa pohjoinen jaksaa kaksi ruutua ja idän kaksi pataa päättää jälleen sarjan. Jos länsi 
valitsee mieluummin kaksi ruutua, jatko riippuu siitä, mihin asti 2-yli-1 vastaus on vaatimus. Jos länsi ei lupaa toista 
tarjousta, niin pass pehmeillä arvoilla pitäisi olla automaattinen. Jos taas länsi joutuisi pakon edessä tarjoamaan, niin 
pari päätyisi pietitasolle.
Etelä aloittaa ruutukympillä pohjoisen ässälle ja tämä palauttaa kolmosen, jolle itä sakaa hertan ja etelä varastaa. Jos 
etelä  kuuliaisesti  noudattaa  partnerinsa  lavinthalia  ja  jatkaa  ristiä,  ottaa  pohjoinen  tikin  ässällä  ja  jatkaa  ruutua. 
Pelinviejä sakaa tähän toisen herttansa ja saa sitoumukseensa yhdeksän tikkiä. Toinen käden ristimenevistä varastetaan 
pöytään ja toinen sakataan valttirouvan ottamisen jälkeen ruuturouvalle. Valttilähtö on puolustuksen kannalta parempi 
vaihtoehto. Pelinviejä pelannee ruutua kuvalle, pohjoinen ottaa ässällä tikin ja kääntää lisää valttia. Pelinviejä yrittää 
ruutukuvalla tikkiä, mutta etelä varastaa eikä pelinviejä saa muita tikkejä kuin kuusi valttia ja ristikuninkaan.  



JAKO 3 ♠ Q95
S/E-W ♥ Q8

♦ AKJ94
♣ K85

♠ K ♠ AJ863
♥ K732 ♥ AJ109
♦ Q6 ♦ 105
♣ QJ9432 ♣ A7

♠ 10742
♥ 654
♦ 8732
♣ 106

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass

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

Kun lähes puolet lännen arvopistevoimasta on sijoittunut lyhyisiin väreihin, niin näissä vyöhykkeissä passaaminen on 
varteenotettava vaihtoehto. Jos länsi passaa, avaa pohjoinen yhdellä sangilla ja itä tekee systeemin salliessa ylävärit 
näyttävän tarjouksen, minkä jälkeen länsi hyppää neljään herttaan. Jos länsi avaa, niin pohjoisen kannattaa mieluummin 
tarjota ruutua sangin sijasta. Jos partneri on passannut, niin sangivälitarjouksen pitäisi olla lähempänä seitsemää-
kahdeksaatoista kuin huonoa viittätoista. Tällä kertaa sangivälitarjous johtaa huonoon tulokseen, kun itä rankaisee, 
pohjoinen karkaa kahteen ruutuun ja EW päätyy herttatäyspeliin. Pelinviejällä on tämän jälkeen helppo työ kaivaa 
valttirouva pohjoiselta. Ruutuvälitarjouksen jälkeen pelinviejä on 50/50 arvauksen edessä.  

JAKO 4 ♠ 742
W/ALL ♥ 43

♦ KJ42
♣ KQ106

♠ AK109 ♠ QJ65
♥ A1096 ♥ 852
♦ A5 ♦ 109
♣ 832 ♣ A975

♠ 83
♥ KQJ7
♦ Q8763
♣ J4

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1NT pass pass pass 

Heikkoa sangia pelaavat parit saattavat löytää itä-lännen parhaan pelin, pataosamerkinnän. Lännen tosin pitäisi malttaa 
tukea partnerinsa väriä vain kahden tasolla, mikä seitsemän kontrollin kädellä ei ole helppoa. 
Sangipeliä vastaan pohjoinen aloittaa ristikuninkaalla, johon etelän normaalisti pitäisi ablokeerata sotamies, jos hänellä 
tämä kortti on. Nyt kuitenkin pöydän ristikombinaatio kertoo, ettei ablokeeraukseen ole varaa. Jos pelinviejä laistaa 
lähdön ja pohjoinen kääntää yläväriä toiseen tikkiin, asettaa länsi pohjoisen pahan paikan eteen pelaamalla pienen ristin 
seuraavaan tikkiin. Jos pohjoinen tunkee kympin väliin, saa pelinviejä toisen ristitikin ja parikilpailussa hyvin 
arvokkaan ylitikin.



JAKO 5 ♠ K875
N/N-S ♥ K7

♦ AJ742
♣ 63

♠ J432 ♠ A10
♥ 1043 ♥ QJ96
♦ K6 ♦ Q9
♣ 7542 ♣ AK1098

♠ Q96
♥ A852
♦ 10853
♣ QJ

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♦ 2♣ 2♦

pass pass 2♥ pass
3♣ pass pass 3♦
pass pass pass 

Onko idällä riittävän hyvä käsi ilmaisukahdennukseen ja partnerin mahdollisen patatarjouksen jälkeiseen 
ristitarjoukseen? Tyylikysymys. Jos itä ilmaisukahdentaisi, etelä tarjoaisi herttaa ja pohjoinen pataa. Itä kertoisi vahvan 
yksivärikätensä kahdella ristillä, etelä preferoisi ruutuun ja länsi tukisi ristiä kolmen tasolla. Myös tässä sarjassa etelän 
kolme ruutua pitäisi päättää sarjan. 
Itä voittaa kaksi ensimmäistä tikkiä ristikuvillaan ja kääntää herttarouvan. Ruutuässään kumpikin puolustaja tunnustaa 
pienellä, mutta ennen kuin pelinviejä jatkaa toisella ruutukierroksella, kannattaa hänen varastaa hertta käteen. Kun hän 
tämän jälkeen pelaa lisää ruutua, voi sellainen puolustaja jäädä kiinni, jolla ei ole enää herttaa. Mustan värin kääntö 
saattaa auttaa pelinviejää pääsemään eroon yhdestä pöydän patamenevästä. Tällä kertaa pataässä on toisena, eikä 
tilannetta voi arvata väärin tarjoussarjan perusteella. Ruudun käsittely voidaan aloittaa myös pelaamalla kymppi 
pöydästä. Tämä selvittää värin yhdellä menevällä jos lännellä on Q9x, K9x tai molemmat ruutukuvat. Pieni ruutu 
sotamiehelle on väärin. Jos idällä on kuvasingelton, menettää pelinviejä kaksi valttitikkiä.

JAKO 6 ♠ K94
E/E-W ♥ 1054

♦ Q6
♣ 98765

♠ - ♠ QJ1087652
♥ K7 ♥ A63
♦ AJ107532 ♦ 98
♣ AK43 ♣ -

♠ A3
♥ QJ982
♦ K4
♣ QJ102

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
3♠ 4♥

DBL pass pass pass 

Jako, missä tullaan näkemään kymmeniä erilaisia tarjoussarjoja! Ensimmäinen kysymys on idän patatarjouksen sopiva 
taso, vai avatako ollenkaan, kun oppikirjamaista tarjousta ei oikein löydy. Jos itä avaa röyhkeällä neljällä padalla, etelä 
kahdentaa ja länsi vastakahdentaa rankaisuluonteisesti. Jos pohjoinen karkaa viiteen ristiin, pelataan tätä kahdennettuna 
viiteen pietiin, 1100. Jos pohjoinen ei karkaa, joutuu etelä pahan paikan eteen. Jos hän karkaa viiteen herttaan, ottaa 
puolustus vuorovarkauksin kuusi pietiä ja 1400. Jos taas etelä passaa, saa itä yhden vastakahdennetun ylitikin, 1480! 
”Löytääköhän” joku pari kuusi ruutua, joka kaatuu vain pohjoisen valttilähtöön?



JAKO 7 ♠ AJ8
S/ALL ♥ 9853

♦ KQ983
♣ 2

♠ 10972 ♠ Q64
♥ 1072 ♥ K6
♦ 2 ♦ AJ54
♣ Q9753 ♣ J1084

♠ K53
♥ AQJ4
♦ 1076
♣ AK6

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1NT

pass 2♣ pass 2♥
pass 4♥ pass pass
pass 

Pohjoisen herttavärin laatu on surkea, mutta tällä jakaumalla pitää yhteistä ylävärivalttia hakea. Hieman tasaisemmalla 
jakaumalla, esim. korteilla ♠AJ8 ♥9853 ♦KQ98 ♣32 pitäisi pohjoisen hypätä suoraan kolmeen sangiin.
Herttasitoumuksessa on vaikea kuvitella muuta tikkimäärää kuin yksitoista. Joko länsi aloittaa ruutusingeltonilla ja saa 
varkautensa tai itä jää odottamaan kahta luonnollista ruututikkiään. Kun länsi aloittaa ruutukakkosella, niin itä näkee 
tämän lähdön singeltoniksi. Hän ei saisi antaa kuitenkaan varkautta partnerilleen, koska tällöin pelinviejä pääsee eroon 
patamenevästään, jos hänellä on värissä kaksi hakkua. Patakääntö ruutuässän jälkeen on kuitenkin vaarallinen. Jos 
pelinviejällä on kuningasdubbelton pataa, niin hän pääsee eroon myöhemmin käden ruutumenevästään pöydän 
pataässälle. Paras puolustus on laistaa lähtö. Näin länsi pääsee antamaan merkinannon toiselle ruutukierrokselle. Jos hän 
ei pyydä pataa, tietää itä, että puolustuksen on tyytyminen kahteen tikkiin. 

JAKO 8 ♠ AKQ102
W/- ♥ K

♦ A94
♣ Q876

♠ 984 ♠ 75
♥ QJ952 ♥ A107
♦ QJ82 ♦ 1053
♣ 3 ♣ K10542

♠ J63
♥ 8643
♦ K76
♣ AJ9

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♠ pass 1NT
pass 2NT pass 3♠
pass 4♠ pass pass
pass 

Mikä on pohjoisen oikea tarjous toisella vuorollaan? Kaksi ristiä on vaarallisen varovainen ja saattaisi johtaa täyspelin 
missaamiseen. Kolme ristiä kuvaa jakautumaa oikein, mutta on täyspelivaatimus. Tarjous ei tosin anna oikeaa kuvaa 
käden luonteesta, ja pelivoimaakin saisi olla hieman enemmän TPV-tarjoukseen. Kaksi sangia on ehkä ”pienin paha”, 
vaikka käsi ei aivan tasainen olekaan. Jos etelä 3-4-3-3 jaollaan tarjoaa kolme sangia ei pohjoisella ole mitään lisättävää 
ja puolustus ottaa viisi ensimmäistä tikkiä. Kontrollipitoisella kädellä etelän pitää kuitenkin kertoa kolmen kortin 
tukensa ja pari päätyy näin parhaaseen täyspeliin.
Ristilähtö on puolustuksen kannalta huonoin vaihtoehto. Pelinviejä voittaa ensimmäisen tikin yhdeksiköllä pöytään ja 
yrittää ylitikkiä ottamalla vain kaksi valttikierrosta ennen toista ristimaskia. Jos idällä on neljän tai viiden kortin lisäksi 
myös kolme valttia, menettää pelinviejä vain kaksi punaista tikkiä. Valttilähtö lienee kuitenkin teoriassa (nyt myös 
käytännössä) idän turvallisin valinta. Jos pelinviejä poistaa valtin, maskaa ristiä sotamiehellä ja ottaa ristiässän, ei 
sitoumus ole enää pelattavissa kotiin. Parempi on ristimaskin jälkeen palata käteen ruutuässällä ja jatkaa uudelleen ristiä 
kohti pöytää. Itä saattaa tehdä ymmärrettävän virheen ja tunkea kympin väliin tähän tikkiin, jolloin pelinviejä menettää 
värissä vain yhden tikin. Muussa tapauksessa pelinviejän on osattava ottaa kaksoismaski ristissä, jos mielii kotipeliä.



JAKO 9 ♠ KQ92
N/E-W ♥ Q94

♦ AQ7
♣ 965

♠ 6 ♠ AJ75
♥ 832 ♥ J765
♦ KJ9864 ♦ 1053
♣ AJ4 ♣ K2

♠ 10843
♥ AK10
♦ 2
♣ Q10873

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♠ pass 4♠

pass pass pass

Jos NS:n konventioihin kuuluisi Stenbergin 2NT, niin hyppy neljään ylävärissä kertoo juuri tämän kaltaisen käden - 
hieman alle avauskäden voima ja hyvä jakauma. Jos NS pelaisi viiden kortin yläväriavauksia, niin patatäyspeliä 
saatettaisiin pelata kahdennettuna. Pohjoinen avaisi yhdellä ristillä, etelä yksi pata, länsi kaksi ruutua ja pohjoinen kaksi 
pataa. Nyt etelän ruutusingelton ja rouva viides ristiä näyttäisi erittäin toimivilta arvoilta ja hän hyppäisi neljään pataan, 
jonka itä varmasti kahdentaisi. Niissä pöydissä, jossa pohjoinen avaa yhdellä heikolla sangilla, päättyy tarjoussarja 
avaustarjoukseen.
Patapelissä pelinviejä menettää ainakin kaksi valtti- ja kolme ristitikkiä. Lisäksi valtin 4-1 jakauma saattaa johtaa 
valttimattiin, etenkin jos itä laistaa ensimmäisen patakierroksen sujuvasti. 

JAKO 10 ♠ AJ109
E/ALL ♥ 75

♦ Q973
♣ Q63

♠ 843 ♠ KQ76
♥ K10 ♥ 9642
♦ AK10 ♦ 84
♣ K10974 ♣ J85

♠ 52
♥ AQJ83
♦ J652
♣ A2

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♥

2♣ DBL pass 2♦
pass pass 3♣ pass
pass 3♦ pass pass
pass 

Lännen välitarjous partnerin passattua vaaravyöhykkeessä on hyvin kyseenalainen valinta. Jos länsi passaa, pohjoinen 
tarjoaa yhden padan, etelä kaksi ruutua ja pohjoinen kolme ruutua, mikä päättää sarjan. Välitarjouksen jälkeen 
pohjoisella on juuri riittävästi voimaa negatiiviseen kahdennukseen, parikilpailussa itä taistelee vielä kahden passin 
jälkeen kolmella ristillä ja pohjoinen niin ikään kolmella ruudulla.
Jos länsi lähtee ristillä, pelaa pelinviejä pöydästä rouvan ja jatkaa valttia, minkä jälkeen puolustukselle kuuluu yksi pata, 
yksi hertta ja kaksi ruutua. Pöydän ”kurkistus” ruutuässällä on parempi valinta. Nyt länsi voisi keksiä 
patakahdeksikkokäännön toiseen tikkiin - tämähän on väärin vain jos pelinviejällä on kuningas kolmantena. Jos 
pelinviejällä on kuningasdubbelton, niin itä ei saa peittää pöydän korttia, eikä pelinviejä pikayhteyden puutteessa pääse 
hyödyntämään pöydän pataässää ristisakaukseen. Patalähtö on puolustuksen kannalta paras valinta. Tämän jälkeen yksi 
pieti on varma ja pelinviejän on pelattava hyvin välttääkseen toisen pietin ja parikilpailun ”kiss of death”.



JAKO 11 ♠ 102
S/- ♥ 863

♦ 75
♣ AKQ975

♠ AJ9 ♠ Q7643
♥ KQ ♥ 95
♦ AQJ4 ♦ 982
♣ J1043 ♣ 862

♠ K85
♥ AJ10742
♦ K1063
♣ -

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♥

DBL 2♣ pass 2♥
DBL 3♥ pass pass
pass

Vaikka lännen sangivälitarjous lupaisi 15-17 ap:tä, voisi hän silti ”downgreidata” kättään pisteen verran ja valita tämän 
tarjouksen. KQ-dubbelton ei varmasti ole viiden arvopisteen arvoinen kombinaatio. Tosin yksinkertainen herttapito 
puhuu ilmaisukahdennuksen puolesta, vaikka lännellä onkin vain kolme korttia pataa. Pohjoisella on aivan maksimikäsi 
kahteen ristiin - tarjoushan lupaa ilmaisukahdennuksen jälkeen alle 10 ap:tä ja (5)6+ kortin värin. Länsi kertoo 
lisävoimansa uudella ilmaisukahdennuksella ja pohjoinen invitoi täyspeliin kolmen kortin tuellaan. Etelällä on tosin 
pelivoimainen jakautuma, mutta renonssi partnerin värissä varoittaa jatkamasta eteenpäin.
Jos länsi aloittaa ässällä, saa pelinviejä kymmenen tikkiä. Herttalähdöllä pelinviejä ottaa ässän ja jatkaa väriä kiinni-
istuttaen lännen uudelleen. Taas ässäjatko merkitsisi suoraa ylitikkiä, kun taas ristisotamiesjatkolla pelinviejän tekniikka 
laitetaan koetukselle. Hän sakaa patansa pöydän kolmelle ristille, mutta jos tämän jälkeen jatkaa ruutua kuninkaalle, 
menettää hän vielä kolme ruututikkiä. Oikein on varastaa risti vahvaksi sekä jatkaa pienellä ruudulla kädestä. 
Herttalähdön ja -jatkon jälkeen lännen pitääkin osata kääntää patasotamies kolmanteen tikkiin ja nyt pelinviejä joutuu 
tyytymään yhdeksään tikkiin.

JAKO 12 ♠ KQ98
W/N-S ♥ 8

♦ KJ32
♣ KQ64

♠ AJ7543 ♠ 1062
♥ J9 ♥ KQ3
♦ A94 ♦ Q10765
♣ A7 ♣ J10

♠ -
♥ A1076542
♦ 8
♣ 98532

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♠ pass 1NT pass
2♠ pass pass 3♥
pass pass 3♠ pass
pass DBL pass pass
pass 

Taas paljon tarjousvaihtoehtoja! Pohjoisella on hyvä käsi, muttei hyvää tarjousta ensimmäisellä vuorolla. Kolmen kortin 
tuella ja sivudubbeltonilla länsi voisi myös korottaa pataa yhden sangin sijasta. Hyvä jakokäsi asettaa etelän 
kurinalaisuuden koetukselle. Suora kolme herttaa on mahdollinen valinta huonoista vyöhykkeistä huolimatta. Kahteen 
pataan pohjoinen voisi riskeerata alavärit näyttävän kaksi sangia, minkä jälkeen pari saattaisi löytää ainoan 
kotiinmenevän täyspelin, viisi ristiä. Esimerkkisarjassa etelä balansoi kolmella hertalla, minkä jälkeen itä vielä taistelee 
kolmella padalla, jonka pohjoinen veren maku suussa kahdentaa. 
Patapelissä pelinviejä saanee kahdeksan tikkiä, koska pohjoisella loppuvat ulostulokortit hyvin nopeasti. Esimerkiksi 
herttalähtö ja -varkaus, ristikuningas ässälle ja pieni valtti. Pohjoinen voi ottaa tikit mustilla rouvillaan, mutta tämän 
jälkeen hän joutuu antamaan edun pelinviejälle.



JAKO 13 ♠ 1052
N/ALL ♥ A942

♦ K
♣ AJ832

♠ AK7 ♠ 4
♥ KJ1086 ♥ Q7
♦ 65 ♦ 1098742
♣ 974 ♣ KQ65

♠ QJ9863
♥ 53
♦ AQJ3
♣ 10

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♣ pass 1♠

2♥ pass pass 3♠
pass 4♠ pass pass 
pass

Lännellä on juuri riittävästi kortteja kahden tason välitarjoukseen vaarassa. Jos idän ristikuvat olisivat ruudussa, voisi 
hän tehdä kuvaavan tarjouksen kolmella ruudulla, joka lupaisi siis myös sekundäärisen herttatuen. Etelä invitoi 
täyspeliin ja pohjoinen korottaa täyspeliin, ruutukuninkaan arvo on kyseenalainen, mutta kolmen kortin tuki ja hyvät 
kontrollit oikeuttavat nostoon.
Vaikka länsi ei käännäkään herttaa ajoissa, ei pelinviejä onnistu saamaan ylitikkiä. Kun lännellä on lyhyt ruutu ja pitkä 
valtti, ei hän onnistu sakaamaan pöydän kolmea herttahakkua käden ruuduille. Vain hyvin huonon puolustuksen jälkeen 
pelinviejä saa kasvatettua ja haettua pöydän viidennen ristin herttasakausta varten.

JAKO 14 ♠ AQ2
E/- ♥ KJ96

♦ A852
♣ K2

♠ K7 ♠ 6
♥ 743 ♥ 108
♦ K943 ♦ 1076
♣ J653 ♣ AQ109874

♠ J1098543
♥ AQ52
♦ QJ
♣ -

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
3♣ 3♠

pass 4♣ pass 4♠
pass pass pass

Isoslammi on pelattavissa kotiin kumpi tahansa yläväri valttina, mutta edes pikkuslammiin pääseminen on vaikeaa idän 
avattua kolmella ristillä ja pohjoisen arvostaessa kätensä tämän jälkeen vain 14 ap:n arvoiseksi. Mitä olisi etelän neljä 
herttaa neljän ristin jälkeen? Oma väri vai kontrollitarjous pata valttina? On kumpaa tahansa, pohjoinen tyytynee 
neljään pataan kun pelkää kahden ristitikin menevän kannelta.
Herttaslammi pohjoisen kädestä on parempi kuin pataslammi, koska herttapelissä pelinviejä pääsee sakaamaan 
ruutumenevän pitkälle padalle eikä tarvitse näin ollen ruutumaskia. Herttaslammi etelän kädestä voi olla hankala 
pelattava ristilähdöllä ja hertan mahdollisella 4-1 jakaumalla.



JAKO 15 ♠ K652
S/N-S ♥ 63

♦ AKJ92
♣ 103

♠ A8 ♠ QJ94
♥ KQJ984 ♥ A1075
♦ Q74 ♦ 3
♣ Q4 ♣ A965

♠ 1073
♥ 2
♦ 10865
♣ KJ872

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass

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

Huonoissa vyöhykkeissä ja passannutta partneria vastaan pohjoisen välitarjous on hieman kiristettyä laatua, mutta 5-4 
jakaumalla ja kaiken voiman ollessa pitkissä väreissä tarjous ei ole niin vaarallinen. Idällä on kolme vaihtoehtoista 
tarjousta ensimmäisellä vuorollaan: suora hyppy neljään herttaan (hieman liian hyvä käsi tähän), splinter-hyppy neljä 
ruutua (hieman liian huono käsi tähän) ja hyvän korotuksen kertominen joko Stenbergin (jos käytössä välitarjouksen 
jälkeen) tai vastustajan värin kautta. Sarjan pitäisi kuitenkin pysähtyä neljään herttaan.
Pohjoinen aloittaa ruutuässällä ja kun pöydässä on singelton, on paikka tyypillinen Lavinthal -merkinantoon. Etelä 
pelaa ensimmäiseen tikkiin viitosen ja pohjoinen kääntää kuuliaisesti ristiä toiseen tikkiin. Ei ole tosin merkitystä, mitä 
väriä pohjoinen kääntää toiseen tikkiin. Ristikäännön jälkeen hän sakaa patamenevänsä rstiässälle. Jos taas pohjoinen 
kääntää esimerkiksi valttia, maskaa pelinviejä pataa ja sakaa myöhemmin ristimenevänsä padalle. Yksitoista tikkiä 
pitäisi olla lopputulos useimmissa pöydissä. 

JAKO 16 ♠ 742
W/E-W ♥ 9643

♦ 73
♣ AK65

♠ KJ9 ♠ AQ1063
♥ K ♥ AJ108
♦ J1064 ♦ AQ
♣ Q9832 ♣ J7

♠ 85
♥ Q752
♦ K9852
♣ 104

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass pass 1♠ pass 
2♣ pass 2♥ pass 
4♠ pass pass pass 

Jos länsi olisi passaamaton käsi, olisi 2-yli-1 vastaus lievä ylitarjous häneltä. Nyt passanneella kädellä lännen pelkona 
on, että partneri passaa minimiavauskädellä ja pari hukkaa mahdollisen 5-3 patavaltin. Kun itä tarjoaa herttaa toisella 
vuorollaan, voi länsi hypätä suoraan täyspeliin, koska singeltonkuningas hertassa nousee arvossa. 
Jos etelä lähtee tarjoamatonta väriä, ruutua, saa pelinviejä helpon ylitikin. Hän ablokeeraa herttakuninkaan ja ruutuässän 
sekä ottaa vuorokupein yksitoista tikkiä. Kaikilla muilla lähdöillä pelinviejän pitäisi saada kymmenen tikkiä. 
Valttilähdöllä huolimaton pelinviejä voi saada jopa pietin. Herttakuninkaan jälkeen ruutumaski ja etelä kääntää lisää 
valttia. Jos nyt pelinviejä ablokeeraa ruutuässän ja varastaa hertan pöytään, yllättää pohjoinen ikävästi varastamalla 
ruutusotamiehen, ja etelän herttarouva ottaa vielä pietitikin. Ruutuässän jälkeen pelinviejän pitää tietenkin mennä 
valtilla pöytään sakatakseen kaksi herttamenevää pöydän ruuduilla.



JAKO 17 ♠ KQ7
N/- ♥ Q102

♦ KQJ10
♣ 954

♠ A865 ♠ 92
♥ 876 ♥ A53
♦ A962 ♦ 875
♣ 76 ♣ AKJ32

♠ J1043
♥ KJ94
♦ 43
♣ Q108

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♦ 2♣ DBL

pass 2♥ pass pass
pass

Onpa pohjoisella painajaismainen tarjoustilanne negatiivisen kahdennuksen jälkeen! Vaihtoehtoina kolmen kortin 
ylävärin tarjoaminen tai kaksi sangia ilman minkäänlaista ristipitoa. Jos kädessä olisi jonkin verran enemmän voimaa, 
voisi hän tarjota yleisen vaatimuksen kolme ristiä, mutta tällä minimiavauskädellä vastustajan värin tarjominen johtaa 
liian usein pietipeliin. Länsi haluaisi kilpailla vielä kahden hertan jälkeen ja ainoa tapa tehdä tämä olisi kahdentaa 
kilpailevasti. Kahdennuksessa on tosin se vaara, että se johtaa usein 4-3 pata- tai 5-2 ristivalttiin, jolloin pietipeli saattaa 
vaihtaa omistajaa. 
Yläväripeleissä NS menettää viisi kansitikkiä ja ristivarkauden. Sangipelissä NS:llä on otettavissa kuusi tikkiä ja EW:llä 
seitsemän tikkiä. Kun viimeinen kotipeli on EW:n pelaama yksi sangi, en usko pöytäkirjoista löytyvän montakaan 
kotipeliä.

JAKO 18 ♠ 73
E/N-S ♥ J82

♦ Q98752
♣ 74

♠ AKJ9842 ♠ Q1065
♥ KQ54 ♥ A63
♦ 10 ♦ AJ4
♣ J ♣ K65

♠ -
♥ 1097
♦ K63
♣ AQ109832

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♠ 2♣

4NT pass 5♠ pass
6♠ pass pass pass

Epäedullisissa vyöhykkeissä etelällä saisi olla enemmän arvopistevoimaa kahteen ristiin, mutta toisaalta tikkipelivoima 
kolmen ristin estoon ei myöskään ole riittävä. Kun länsi saa kuulla partnerillaan olevan neljä korttia pataa, ei häntä 
kiinnosta muu kuin ässien lukumäärä. Jos itä kehittää vielä hieman kurittoman kuusi sangia, saa hän jaetun topin kun 
hertan tasajakautuma merkitsee kahtatoista tikkiä myös tässä sitoumuksessa. Oletetaan, että etelä passaa yhden padan 
avaukseen. Tässä tilanteessa kannattaa pelata suoraa neljää sangia neljän ässän kyselynä. Stenbergin jälkeinen neljä 
sangia olisi RKCB. 
Pelissä ei ole paljoa mielenkiintoa. Ristlähdön jälkeen pelinviejä levittää loput tikit. Sangipelissä pelinviejä saa ylitikin, 
jos etelä aloittaa vähemmän viisaasti pienellä ristillä. Sangipeli olisi mielenkiintoinen, jos etelällä olisi neljän kortin 
hertta. Pelinviejä voittaisi punaisen lähdön ja ottaisi kaikki pata- ja ruututikkinsä, minkä jälkeen etelä joutuisi 
kiristykseen ilman tempoa. Pitääkseen neljän kortin herttansa hän joutuisi sakaamaan ristiässän singeltoniksi ja 
pelinviejä saisi kotipelitikin ristikuninkaalla. Tosin pelinviejän pitää lukea lopputilanne oikein, kun etelä voi sakata 
ristiässän singeltoniksi jakaumalla 0-3-4-6 ja ottaa pelinviejän yllätykseksi pietin ruudulla.Tämä edellyttää myös sitä, 
ettei kumpikaan puolustaja sakaa ainoatakaan herttahakkua.



JAKO 19 ♠ 1053
S/E-W ♥ A85

♦ 1065
♣ J1064

♠ KJ2 ♠ AQ9
♥ KQ109762 ♥ J43
♦ K7 ♦ QJ42
♣ 7 ♣ A92

♠ 8764
♥ -
♦ A983
♣ KQ853

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 

1♥ pass 2♦ pass
2♥ pass 4♥ pass 
pass pass 

Jos kolme sangia idältä olisi luonnollinen tarjous, mitä se monilla pareilla ei nykyään enää ole, olisi se kuvaava valinta. 
Länsi joutuu valitsemaan toisella vuorollaan miedon kahden hertan ja lievän ylitarjouksen kolmen hertan väliltä. Jos 
hän valitsee jälkimmäisen, niin kontrollitarjousten ja ässäkyselyn jälkeen pari päätyisi viiteen herttaan. Jos länsi valitsee 
kaksi herttaa, saattaa joku itä tarjota röyhkeän kolme sangia toivoen patalähtöä. Etelä kuitenkin lähtisi ikävästi ristiä ja 
sangitäyspeli päätyisi pariin pietiin. 
Taaskin jako, missä ei ole mielenkiintoa tarjousarjan päätyttyä. Hitaiden pelaajien kannattaisi herttapelissä levittää 
lähdöstä yksitoista tikkiä, jotta jäisi enemmän aikaa miettiä seuraavaa jakoa.

JAKO 20 ♠ K92
W/ALL ♥ K93

♦ AQ952
♣ 72

♠ A76 ♠ Q103
♥ 842 ♥ AQJ7
♦ J863 ♦ K104
♣ 1098 ♣ J65

♠ J854
♥ 1065
♦ 7
♣ AKQ43

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♦ DBL RDBL
pass pass 1♥ pass 
pass 1NT pass pass 
pass

Idän ilmaisukahdennus passanutta partneria vastaan on kyseenalainen valinta ja hän varmaankin huolestuu etelän 
vastakahdennuksen jälkeen. Onneksi kukaan ei pysty rankaisemaan yhtä herttaa. Jos itä passaa ja etelä tarjoaa yhden 
padan, niin mitä pohjoinen seuraavaksi. ”Oppikirjatarjous” yksi sangi päättäisi sarjan (tai viimeistään etelän inviittiin 
kaksi sangia), mutta jos pohjoinen päättäisi tukea kolmella kortilla kahteen pataan, olisi etelällä jakokädellään suuri 
houkutus jatkaa ja pari ajautuisi väistämättä yli laidan. 
Idällä ei ole helppo paikka lähtökortin valinnassa. Jos pari pelaa 10-12 sääntöä, niin ristiviitonen ei ole onnistunut 
valinta. Pohjoinen näkee lähtökortista, että väri on jakautunut joko 3-3 tai 5-1 ja pelaa värin huipusta saaden viisi tikkiä 
värissä. Jos pelinviejä itse joutuu käsittelemään värin, pelannee hän ensin pienen molemmista käsistä saaden neljä tikkiä 
4-2 istuntoa vastaan. Herttalähdöllä ahneet pelinviejät saavat kahdeksan tikkiä kun ottavat viisi ristitikkiä ja pelaavat 
pataa kuningasta kohden. Jos pohjoinen päättää seiftata ristivärin ja antaa tikin lännelle, tämä kääntää ruutukahdeksikon 
ja kotipelikin on vaarassa.  



JAKO 21 ♠ AKJ843
N/N-S ♥ KQ6

♦ 52
♣ A10

♠ 652 ♠ 7
♥ A102 ♥ 8743
♦ QJ43 ♦ 107
♣ K63 ♣ Q98542

♠ Q109
♥ J95
♦ AK986
♣ J7

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♠ pass 2♦

pass 3♠ pass 4♦
pass 4♥ pass 4♠
pass 4NT pass 5♦
pass 5♥ pass 6♦
pass 6♠ pass pass
pass  

Monessa pöydässä jäänee hyvä slammi tarjoamatta, kun etelä tyytyy korottamaan kolme pataa neljään. On totta, ettei 
hänellä ole paljoakaan enemmän mitä hän lupasi 2-yli-1 tarjouksellaan - jos tuijotetaan vain arvopistemäärää. Mutta 
näiden pisteiden sijainti ei voisi olla paljoa parempi. Neljä ruutua on tavallaan ”two-way” -tarjous. Lähtökohtaisesti se 
on kontrollitarjous pata valttina, mutta jos etelä myöhemmin hyppää esimerkiksi kuuteen ruutuun, oli kysymys omasta 
pitkästä väristä. Pohjoinen saa kuulla yhdestä avainkortista, minkä jälkeen hän kysyy valttirouvaa viidellä hertalla. Jos 
etelällä ei olisi valttirouvaa, vastaisi hän negatiivisesti viidellä padalla. Kaikki muut vastaukset lupaavat valttirouvan ja 
kuvaavat kättä. Kuusi ruutua kertoo patarouvan ja ruutukuninkaan. Tällä kertaa pohjoinen oli kiinnostunut vain 
pikkuslammista, mutta esimerkiksi kädellä AKxxxx Axx QJ Ax hän voisi tehdä seitsemän sangia kuuteen ruutuun.
Pelinviejä ei saa olla liian innokas valtinpoiston kanssa, koska pöydän valttikortteja tarvitaan yhteyskorteiksi pöydän 
ruutuvärin kasvattamista ja hakemista varten. Oletetaan, että itä lähtee ristiä. Pelinviejä ottaa ässällä tikin ja pelaa vain 
yhden valttikieroksen. Tämän jälkeen hän ottaa pöydän ruutukuvat, varastaa ruudun, palaa pöytään valtilla toista 
ruutukuppia varten, palaa kolmannella valtilla pöytään ja sakaa ristimenevänsä pöydän viidennelle ruudulle. Herttaässä 
jää puolustuksen ainoaksi tikiksi.    

JAKO 22 ♠ KJ8
E/E-W ♥ AK96

♦ AQJ32
♣ 3

♠ AQ104 ♠ 3
♥ J4 ♥ Q7532
♦ K1065 ♦ 9
♣ AJ7 ♣ 1098652

♠ 97652
♥ 108
♦ 874
♣ KQ4

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass pass

1NT DBL 2♣ 2♠
pass 4♠ pass pass 
pass

Kun vastapuoli kahdentaa sangiavauksen, ei kaksi ristiä ole enää Stayman, vaan heikko käsi pitkällä ristivärillä. Etelän 
kilpaileva kaksi pataa näyttää hurjalta viidellä hakulla pataa ja viidellä pisteellä, mutta pitää muistaa, että pohjoinen on 
luvannut voimaa vähintään sangiavauksen verran. 
Etelän ainoat arvot ovat täysin väärässä paikassa, eikä neljä pataa saisi mennä kotiin. Pelinviejän pitäisi päästä 
pelaamaan kaksi kertaa valttia pöydän kuvia kohden ja tämän lisäksi ottamaan kaksi ruutumaskia. Yhteydet eivät ole 
näihin operaatioihin läheskään riittävät.



JAKO 23 ♠ 9432
S/ALL ♥ J8743

♦ 43
♣ J4

♠ 765 ♠ AK10
♥ K105 ♥ Q9
♦ 8652 ♦ AKQ
♣ 762 ♣ AK983

♠ QJ8
♥ A62
♦ J1097
♣ Q105

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass

pass pass 2♣ pass 
2♦ pass 3NT pass 
pass pass

Itä kertoo 25-26 ap:n tasaisen käden. Kädestä kyllä puuttuu herttapito, mutta kolme ristiä kahden sangin sijasta ei ole 
hyvä tarjous. Liian usein partneri ilahduttaa korottamalla neljään tai viiteen ristiin ja yleisimmin oikea täyspeli on 
ohitettu. 
Pelin normaalilla kululla etelä joutuu lopussa pata-ruutukiristyksen. Pelinviejä voittaa ruutusotamieslähdön ja pelaa 
kolme ristikierrosta. Etelä voittaa rouvalla tikin ja jatkaa ruutua pelinviejän kuninkaalle. Kahteen seuraavaan 
ristikierrokseen etelän on sakattava kaksi herttaa, mutta seuraavaksi hän on herttaässällä kiinni. Etelä jatkaa kolmannen 
ruutukierroksen, mutta kun pelinviejä jatkaa herttaa kuninkaalle, ei etelällä ole varaa sakata yhtään mitään. Millä tavalla 
etelä voi välttää tämän kohtalon? Patajatko ei auta, koska toiseen patajatkoon hänellä ei myöhemmin ole varaa. Mutta 
kun etelä on ristirouvalla kiinni, herttaässä ja lisää herttaa tuhoaa pelinviejän yhteydet kiristykseen. 

JAKO 24 ♠ KQ1083
W/- ♥ K9843

♦ -
♣ K43

♠ 9 ♠ J754
♥ QJ2 ♥ 65
♦ K76532 ♦ Q
♣ 1076 ♣ AQJ952

♠ A62
♥ A107
♦ AJ10984
♣ 8

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♠ pass 2♦
pass 2♥ pass 3♠
pass 4♣ pass 4♦
pass 4♥ pass 4♠
pass pass pass

Jos itä ei malta passata hyvällä kuuden kortin ristillään, joutuu hän valitsemaan kahden tai kolmen tason välitarjouksen 
välillä, joista kumpikaan ei ole aivan oppikirjan mukainen. Kun etelä on tehnyt 2-yli-1 tarjouksen, niin toisella vuorolla 
hyppäävä preferenssi kolmeen on vahvempi tarjous kuin suora hyppy neljään, ainakin lievä slammi-inviitti kolmen 
kortin tuella. Sekä pohjoinen että etelä osoittaa lievän slammikiinnostuksensa kontrollitarjouksin, mutta kummallakaan 
pelaajalla ei ole riittävästi pelivoimaa ohittaakseen neljä pataa. 
Jos puolustajalla on neljä korttia valttia kädessään, niin hänen kannattaa yleensä lähteä pisimmästä väristään 
tarkoituksenaan ”valttimatata” pelinviejä. Ristilähtö ei ole nyt kuitenkaan viisas valinta pohjoisen kontrollitarjottua 
tämän värin. Ylävärilähdöt ovat myös poissuljettuja, joten ruuturouvalähtö jää parhaaksi vaihtoehdoksi. Pelinviejä ottaa 
ässällä tikin ja pelaa kolme kierrosta valttia päätyen pöytään. Länsi peittää ruutusotamiehen kuninkaalla ja pelinviejä 
varastaa. Jos itä ei varasta yli, ei pelinviejä tietenkään saa mennä hertalla pöytään pelatakseen ruutua, vaan hänen pitää 
sitä ennen antaa tikki idän valttisotamiehelle. Itä jatkaa herttaa ja pelinviejä joutuu tyytymään kymmeneen tikkiin.  



JAKO 25 ♠ 63
N/E-W ♥ J85

♦ Q5
♣ J87642

♠ K975 ♠ A2
♥ A103 ♥ Q764
♦ KJ97 ♦ A42
♣ 103 ♣ AKQ5

♠ QJ1084
♥ K92
♦ 10863
♣ 9

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♣ pass

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

Hyvien vyöhykkeiden turvin kurittomimmat etelän pelaajat tarjoavat pataväriään yhden tai kahden tasolla. 
Esimerkkisarja olettaa, että hyppysangissa voi olla neljän kortin yläväri. Niinpä länsi hakee yhteistä 4-4 patavalttia sitä 
kuitenkaan löytämättä. 
Huolimatta yhteisestä 30 arvopisteestä sangitäyspeli saattaa lipsahtaa pietiin joissain pöydissä. Etelä aloittaa 
patarouvalla, itä voittaa ässällä tikin, ottaa ruutuässän ja maskaa ruutua sotamiehellä. Pohjoinen voittaa rouvalla tikin ja 
kääntää pataa kympille ja kuninkaalle. Ruutukuningas kertoo huonot uutiset minkä jälkeen pelinviejä tulee käteensä 
ristillä pelatakseen herttaa kympille ja sotamiehelle. Pohjoinen on saanut kaksi tikkiä ja etelä pääsee herttakuninkaalla 
kiinni ottamaan kaksi lisää ja pietin. Jos pelinviejä arvaa värejään vähänkään paremmin, on kysymys enää ylitikkien 
lukumäärästä.

JAKO 26 ♠ A64
E/ALL ♥ K73

♦ J1096
♣ KQJ

♠ Q82 ♠ K1075
♥ A9 ♥ QJ1052
♦ K53 ♦ Q7
♣ 98752 ♣ 103

♠ J93
♥ 864
♦ A842
♣ A64

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass pass

pass 1♦ 1♥ 2♦
pass pass pass

Jos itä avaa nykyään suositulla ylävärit osoittavalla Ekren -avauksella kaksi ruutua, päätynee länsi pelaamaan kahta 
pataa. Pohjoisella ei ole hyvää tarjousta tullakseen mukaan tarjoussarjaan. Kun pohjoinen avaa neljännestä kädestä 
yhdellä ruudulla, tekisi idän mieli kahdentaa, koska tällöin myös pataväri pääsisi mukaan kuvaan. Kahdennusta vastaan 
puhuu kuitenkin dubbeltonristi.
Itä aloittaa herttarouvalla lännen ässälle ja pelinviejä voittaa kuninkaalla toisen kierroksen. Ruutusotamies juoksee 
lännen kuninkaalle ja nyt länsi saattaa katsoa patakäännön vaaralliseksi jatkaen passiivisesti alaväriä. Tämän jälkeen 
pelinviejä poistaa valtin, eliminoi ristin ja lyö idän kiinni hertalla. Pikkupatakääntöön pelinviejä pelaa yhdeksikön ja 
selviää yhdellä patamenevällä. Itä tekee paremmin kun kääntää kuninkaan. Jos pelinviejä sijoittaa hänelle KQ-
kombinaation, saattaa hän myöhemmin arvata värin väärin. Pohjoinen muistaa kuitenkin idän avauspassin, minkä 
vuoksi hänelle ei enää mahdu molempia patakuvia. Länsi oli kuitenkin syyllinen ylitikkiin. Ruutukuninkaan jälkeen 
hänen pitää kääntää pataa, pelinviejä pelaa pienen, itä voittaa kuninkaalla tikin, ottaa myös herttasotamiehen ja lyö 
itsensä ulos alavärillä. Puolustukselle kuuluu vielä yksi patatikki. 



JAKO 27 ♠ 82
S/- ♥ 975

♦ A1076
♣ 10862

♠ 9743 ♠ KJ6
♥ J64 ♥ A103
♦ Q9 ♦ K84
♣ AQ93 ♣ KJ54

♠ AQ105
♥ KQ82
♦ J532
♣ 7

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♦

pass pass DBL pass
1♠ pass 1NT pass 
2NT pass pass pass 

Normaalikäytännön mukaan kahden passin jälkeinen 1NT lupaa 11-14 ap:tä. Jos balanssipaikalla on 15-17, niin silloin 
ensin kahdennetaan ja myöhemmin tarjotaan sangia. Idällä tosin on niin huonot 15 ap:tä, että 1NT suoraan on hyvin 
mahdollinen. Länsi invitoi täyspeliin, mutta idällä ei ole mitään syytä edes miettiä korotusta. 
Jos etelä aloittaa ylävärillä, selviää pelinviejä helposti yhdellä pietillä. Ruutulähtö on kuitenkin paras ja pohjoinen 
voittaa tikin ässällä, mutta ruutujatkolla ei saa olla kiire, koska lopussa etelä joutuu vaikeuksiin yläväriensä kanssa. 
Oletetaan, että pohjoinen kääntää toista yläväriä ja etelä voittaa tikin. Ensimmäisen tikin perusteella etelä tietää, ettei 
pelinviejällä ole K10-haarukkaa ruudussa odottamassa ruutukääntöä. Jos pelinviejällä olisi ollut alunperin K104, ei hän 
olisi pelannut rouvaa pöydästä. Etelä kääntääkin ruutusotamiehen, mutta pelinviejä laistaa ja ottaa seuraavan kierroksen 
kuninkaalla. Kun pelinviejä seuraavaksi ottaa ristitikkinsä, etelällä on varaa pitää ruutuhakkunsa, jolla hän saa 
partnerinsa myöhemmin kiinni patakääntöä varten.

JAKO 28 ♠ KQ732
W/N-S ♥ K74

♦ J52
♣ Q3

♠ 1095 ♠ 64
♥ A932 ♥ Q6
♦ Q3 ♦ AK10984
♣ J1054 ♣ K92

♠ AJ8
♥ J1085
♦ 76
♣ A876

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
pass 1♠ 2♦ DBL
pass 2♥ pass 2♠
pass pass pass 

Toisena kätenä huonoissa vyöhykkeissä moni ei pidä pohjoisen kättä avauskäden arvoisena. Jos sillä kuitenkin avataan, 
on edessä samantyyppinen tarjousongelma kuin jaossa n:o 17. Käsi on tasainen, mutta sangitarjous ei tule kysymykseen 
ilman ruutupitoa. Padan uudelleen tarjoaminen lupaisi kuuden kortin värin, joten kolmen kortin hertalla ”tukeminen” 
lienee pienin paha. Jos pohjoinen kuitenkin päättää tarjota patansa uudestaan, joutuu pari tasoa korkeammalle kun etelä 
invitoi kolmella padalla. Kun kortit istuvat hyvin EW:n kannalta, pitäisi idän jaksaa kilpailla vielä kolmella ruudulla, 
missä on vain neljä menevää. 
Itä aloittaa ruutukuvillaan ja pöytä varastaa korkealla kolmannen kierroksen. Pelinviejä poistaa valtit ja pelaa parhaiten 
pienen hertan kädestään. Idän on voitettava tikki rouvalla, mutta puolustus ei ehdi kasvattaa itselleen ristitikkiä ajoissa. 
Pelinviejä menettää näin kaksi tikkiä molemmista punaisista väreistä saaden yhden ylitikin. 



JAKO 29 ♠ KQ106
N/ALL ♥ A104

♦ AQ842
♣ 3

♠ - ♠ A987
♥ Q52 ♥ J976
♦ J109763 ♦ -
♣ AKQ9 ♣ 108642

♠ J5432
♥ K83
♦ K5
♣ J75

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♦ pass 1♠

pass 3♠ pass 4♠
pass pass  pass 

On tyylikysymys, voiko pohjoisen korteilla tehdä splinter-hyppy neljään ristiin. Tämän jälkeen etelä arvostaisi kättään 
paljon paremmaksi ja pari päätyisi luultavasti viiteen pataan ässäkyselyn jälkeen. Viisi pataa idän pitäisi ehdottomasti 
kahdentaa ja näin pyytää ruutulähtöä. 
Jos itä ei kahdenna neljää pataa, lähtee länsi varmasti ristiässällä ja nyt ruutukupin antaminen on myöhäistä. Jos taas itä 
kahdentaa rohkeasti neljä pataa, pitäisi lännen vahvalla kädellään nähdä, mihin kahdennus perustuu. Ruutulähdön 
jälkeen itä saa partnerinsa kiinni ristillä ja toisen ruutuvarkauden sekä pietin.

JAKO 30 ♠ Q106
E/- ♥ 987

♦ QJ1087
♣ Q3

♠ A87 ♠ J9432
♥ A52 ♥ Q
♦ A ♦ K964
♣ J109654 ♣ AK8

♠ K5
♥ KJ10643
♦ 532
♣ 72

Länsi Pohjoinen Itä Etelä
1♠ pass

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

Lännen käsi muistuttaa etelän kättä jaosta n:o 24. Kolme ässää ja yksi sotamies, kuuden kortin väri ja kolmen kortin 
tuki partnerin avausväriin sekä hyppäämällä tehty preferenssi kolmen tasolle 2-yli-1 jälkeen. Ja myös tällä kertaa 
kumpikin pelaaja ”haistelee slammia” jaksamatta kuitenkaan ohittaa neljää pataa. Tekee kumpi tahansa pelaajista 
ässäkyselyn, niin hetken kuluttua pitäisi selvitä, että parilta puuttuu yksi avainkortti ja valttirouva minkä jälkeen 
päädyttäisiin viiteen pataan. 
Patapelissä pelinviejä ei voi välttää kahden patatikin menetystä, mutta kun ristiväri on jakautunut onnekkaasti, saa hän 
yksitoista tikkiä. Jaossa on kuitenkin kotiinmeneväkin slammi. Kuutta ristiä ei kaada mikään lähtö. Pelinviejä sakaa 
ruutukuninkaalle lännen kädestä yhden padan ja kasvattaa värin vahvaksi varastamalla. Tämä slammi ei ole kuitenkaan 
kehuttava, padan pitää olla jakautunut 3-2, ristin 2-2 ja ristirouvan pitää olla samassa kädessä kuin kolme pataa. 
Tarjouskilpailussa tämä loppusitoumus palkittaisiin ehkä kolmella pisteellä, mutta tässä kilpailussa kerran tai pari 
jaetulla topilla. Bridge ei ole aina niin oikeudenmukainen peli!


