Bridge 12. partur: Stuðul til opnun 1 í lit
Tað er altíð ráðiligt at minnast til tvey ting, tá tú skalt
gera av, um tú skalt stuðla makkaranum í hansara lit, tá
hann hevur opnað meldingarnar:
Majorlitirnir – hjartari og spaðari – eru
týdningarmiklastir
Makkaraparið telur stuðulsstig, tá ein litur er
meldaður og stuðlaður.
Opnari lovar bert fýra kort í litinum, hann opnar við,
og tí skal stuðul í litinum eisini lova fýra kort. Tit skulu
hava vissu fyri, at tit tilsamans hava minst átta kort í
litinum. Um makkari tín opnar í majorliti, so skalt tú
stuðla hann, um tú hevur fýra kort í litinum, tí tú longu
tá veitst, at trumfliturin er funnin. Um makkarin opnar í
minor – 1♣ ella 1♦ –, so skalt tú ikki stuðla hann beinan
vegin, um tú hevur ein fýralit í major. Heldur melda
majorlitin. Sí hetta dømi:
1:
♠ DB63 ♥ 105 ♦ KB74 ♣ 982
Um makkari tín opnar við 1♠, stuðlar tú honum við at
melda 2♠, opnar hann afturímóti við 1♦, so meldar tú
1♠, tí hann kann saktans hava fýra spaðarar aftan á sítt
opnunarmeld. Majorlitirnir telja meir, og tí snýr tað seg
fyrst og fremst um at finna út av, um tit hava átta kort í
øðrum majorlitinum.
Tú kanst sjálvandi ikki bara melda, um tú hevur
staðfest, at tú hevur fýra kort í onkrum liti, sum makkarin
hevur meldað. Tað skal eisini eina ávísa styrki til.
Um tú hevur 6–9 point, so stuðlar tú makkaran
við at melda 2 í litinum, hevur tú 10–12
point, so stuðlar tú við at melda 3 í litinum
hjá makkaranum, og hevur tú 13–15 point, so
meldar tú útgang sjálv/ur.
Logikkurin er, at tí fleiri point, tú hevur, tí sterkari
stuðlar tú makkaran. Sum tú sært, so skulu bert 6 point
til, fyri at tú kanst stuðla. Makkarin kundi sitið við 21
HP, og so hava tit allarhelst brent ein útgang, um tú
meldar pass við 6 stigum. Um tú hevur 10 til 12 stig, so
kanst tú sum sagt siga makkaranum frá við at melda 3 í
hansara lit. Hetta meld er ein áeggjan til hann, um hann
hevur eitt sindur útyvir minstamark, at melda útgang.
Hevur tú 13–15 point, so er upplagt at melda útgang
beint. Tað er tó tað »men«, at tað bert er í majorlitunum,
at tú kanst koma í útgang við at melda 4 í litinum hjá
makkaranum. Um tit hava minor lit í felag, er tað sum
oftast betri, at royna at koma í útgang í 3 grand. Tú

skalt bert stuðla makkaran við 4 í minor, um tú hevur
eina skeiva hond – og fá HP. Tú skalt helst ikki upp um
3 grand, um tú hevur styrki. Makkarin opnar 1♣, og tú
hevur:
2.
♠9
♥ D76 ♦ DB7 ♣ B109842
Her kanst tú melda 4♣ sum eitt slag av sperrimelding,
sum oyðileggur flestu møguleikarnar fyri fíggindan at
sleppa fram at yvirhøvur. Kanska kann fíggindin vinna
4♠, men tað er ringt at finna, tá ein skal byrja at leita
so langt uppi í melditrappuni. Tá ið tú sperrimeldar á
henda hátt í minor, so lovar tú makkaranum, at tú hevur
minst ein singleton (spaðarin á hondini omanfyri), minst
fimm kort í hansara minor og hægst 6–7HP.
3.
♠ K72 ♥ ED ♦ KD5 ♣ D10963
Tá makkarin hevur opnað við 1♣, so er henda hond alt
ov sterk til at melda 4♣ ella 5♣. Tú ert eisini ov sterk/
ur til at melda 3 grand, sum í okkara meldikervi lovar
13–15HP. Við hesi hond mást tú »snýta« teg til tann
fjórða rútaran, melda 1♦ og síggja, hvat makkarin meldar
næstu ferð. Hann kann ikki melda pass, so tú hevur
fleiri og betri upplýsingar um hansara kort næstu ferð,
tú skalt melda. Kanska enda tit í 3 grand, ella kunnu tit
møguliga enda í 6♣ ella 7♣.
Lat okkum hyggja eftir fleiri dømum:
4. ♠ 87 ♥ D72 ♦ D982 ♣ K1092 melda 2♣
5. ♠ K7 ♥ 1032 ♦ K74 ♣ E9863 melda 3♣
6. ♠ D6 ♥ E93 ♦ KB65 ♣ KB86 melda 1♦ (ella 3ut)

Soleiðis roknar tú stuðulspoint (SP)

Tá ið tú og makkarin eru vorðnir samdir um ein trumf–
lit kunnu tit endaliga meta um styrkina av tykkara
hondum. Tí fleiri trumfar, tí sterkari hond! Fyri at
kunna melda ein lit, skalt tú hava fýra kort í litinum, og
fyri at stuðla makkaranum beinleiðis, so skalt tú vanliga
eisini hava fýra kort í litinum, men um makkarin hevur
meldað major, so ber til at melda við trýkortsstuðuli, um
tú hevur ein honnør (E, K, D, B ella 10) triðja (í aðrari
meldirundu verður ofta stuðlað við einum trýliti). Tó
skalt tú hava eitt í huga, áðrenn tú stuðlar við trýlit í
litinum hjá makkaranum, og tað er, at tað skal vera ein
møguleiki fyri at trumfa onkran síðulit á tíni hond. Tað
vil siga, at tú skalt hava ein doubleton, ein singleton ella
vera renons í onkrum liti. Hetta hevur tann týdning, at
opnari ikki kann vera vísur í trumflitinum og endurmelda

hann við bert fýra kortum í litinum aftan á at makkarin
hevur stuðlað:
N
S
N: ♠ KD54
♥ ED5 ♦ D95
♣ EB10 1♠
2♠
S: ♠ B82
♥ 64
♦ EB1054 ♣ D53 2UT 3UT
Vegna sín doubleton í hjartara avger suður at stuðla
makkaran við dronginum triðja í spaðara. Norður sær
ein møguleika fyri at koma í útgang við sínum 18 HP
móti teimum 6-9 sum makkarin lovar. Hann áeggjar
makkaran við at melda 2UT. Suður hevur maksimum,
og meldar tí 3UT. Um hann hevði havt fýra spaðarar,
skuldi suður hava stuðlað víðari við at melda 3♠ ella 4♠.
Lat okkum seta stuðulsstigini upp í eitt skema.
Spælarin, sum fyrst meldar ein lit, kalla vit meldara og
makkaran kalla vit stuðlara
Meldari við 4 trumfkortum:
Meldari við 5 trumfkortum:
Stuðlari við 3 trumfkortum:
Stuðlari við 4 trumfkortum:
Tilluta tær eitt eyka SP fyri hvønn

Renons
3SP
5SP
3SP
5SP
trumf, tú

Singleton Doubleton
2SP
1SP
3SP
1SP
2SP
1SP
3SP
1SP
hevur afturat.

Reglan um stuðulsstig kann kókast niður til 3-2-1, tá tú
hevur minsta mark av trumfum og 5-3-1, tá ið tú hevur
ein trumf afturat. Nøkur dømi. Makkarin opnar 1♥:
7. ♠ 4
8. ♠ KB73
9. ♠ ED42
10.♠ 9

♥
♥
♥
♥

D982
E1092
K763
D54

♦
♦
♦
♦

D76
82
D10965

♣
♣
♣
♣

98542
B98
76432
10873

melda
melda
melda
melda

2♥
3♥
4♥
2♥

7: Tú hevur 4HP og 3SP, 7 point til samans, innan fyri
6-9 stiga markið, tí kanst tú stuðla makkaran til 2♥.
8: 10 point til samans, tí kanst tú leypa til 3 í litinum hjá
makkaranum.
9: Renons í rútara. Tað er vert 5SP, tá ið tú hevur fýra
trumfar við makkaranum. Melda útgang, tað vísir 1315 point.
10. Singleton í spaðara er verdur tvey stig her. Tú hevur
tí 6 point í alt. Stuðla makkaran til 2♥.
Kelda: Villy Dam, Bridgevejen 1, føroyskað hevur Helgi
Arnþórsson. Alt áður prentað tilfar liggur tøkt í A4 stødd á
www.bridge.fo

