Fjórði partur: Doblingar, hætta og fullfíggjaður roknskapur
Vit hava sett ferðina niður her á bridgeskeiðnum. Tilfarið
var nakað rúgvismikið tær fyrstu tvær ferðirnar, og ætlanin
um at kunna byrja á kontraktbridge aftan á tríggjar vikur
er ov bjartskygd.
Tað verða tvær ferðir afturat við fyrireikandi tilfari og
dømum, áðrenn vit kasta okkum út í tað veruliga spennandi
tilfarið. Til tá tíð fáa tit uppgivnar kontaktpersónar í
bridgefeløgunum kring landið, sum kunnu hjálpa tykkum
við frálæruni, antin heima við hús, ella hvat tit finna út
av í felag. Fyrst skulu vit tó í gjøgnum nøkur hugtøk og
útgreinandi tilfar.
Tey sum ikki hava fingið alt við higartil kunnu heinta
tilfarið á heimasíðuni hjá Føroya Bridge Samband: www.
bridge.fo.
Nú fært tú eitt hent og týðandi amboð, eitt nýtt sterkt
meld, straffdoblingina.
Dømi: Vestur gav kortini, og higartil er hetta hent í
meldingunum:
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Har eru 12 HP, men norður meldaði hóast tað pass í fyrsta
umfari, tí hjartari er tann besti liturin á hondini, og aftan
á at eystur lyfti kontraktina í 4 ♥, og harvið skuldbant N
– S til at taka 10 stikk, ivast norður lítið í, at kontraktin
er deyðadømd. Hann sær fýra næstan sikkur stikk á sínari
hond, tvey trumfstikk og tvey essir. Hetta kann norður vísa
við at melda dobl. Tá ið ein kontrakt er doblað, fer hetta
at síggjast í roknskapinum aftan á at spælið er liðugt, líka
mikið hvussu leikur fer. Doblingin ger, at allar takstir verða
hægri, bæði fyri vunnið spæl og eisini, um doblarin hevur
rætt í síni meting av, at kontraktin ikki kann vinna.
Spælførari og makkarin kunnu fáa tað seinasta orðið í
sambandi við teirra kontrakt við at melda redobl, og harvið
fýradobla takstin. Hetta krevur gott sjálvsálit og hendir
ikki ofta.
Sum áður eru meldingarnar ikki lidnar fyrr enn tríggir
spælarar hava meldað pass. Í døminum her kunnu E – V

flýggja yvir í til dømis 4 grand.

Hætta

Í bridge verður tosað um tvey øki (zonur) eitt bíligt og eitt
dýrt. Bíliga økið verður rópt “uttanfyri hættu” og tað dýra
verður kallað “í hættu”.
Tá spælt verður heima við hús (rubberbridge): Tá ið
byrjað verður, eru allir spælarar uttanfyri hættu, tað parið,
sum fyrst vinnur útgang ella slemm, kemur í hættu, og
verður verandi har inn til rubberin er liðug. Bæði pør
kunnu sjálvandi vera í hættu í senn, og ikki fyrr enn tað
eina av pørunum hevur vunnið tveir útgangar/slemmar
verður roknskapið lukkað. Tað svarar til at fáa kross í sjavs.
Tað verður í bridge kallað at hava spælt ein rubber.
Tá ið rubberin er yvirstaðin er upplagt at skifta
makkara.
Í kappingarbridge: Har sæst á kortmappuni, hvør er í
hættu, til dømis reyð høvuðsætt í hættu og svørt uttanfyri.
Melda frekt, men við skili

Roknskapur

Higartil hava vit nýtt sera einfaldan roknskap. Nú fara vit
víðari til tann veruliga bridgeroknskapin. Afturat bonus
upp á 50, 300, 800 ella 1300 gevur ein vunnin kontrakt:
· Eyka stig fyri hvørt stikk út yvir seks
· Eyka stig fyri dobling ella redobling
· Hægri bonus tá ein er í hættu
Á sama hátt er straffurin størri um ein kontrakt fer niður,
um kontraktin er doblað, redoblað ella um tú ert í hættu.

Roknskapur fyri vunnar kontraktir

Um tú hyggur eftir melditalvuni, vit hava nýtt higartil, so
sært tú, at fyri at fáa útgang, so skalt tú melda 3 grand, 4
♥/♠ ella 5 ♣/♦, altso skalt tú taka ávikavist 9, 10 ella 11
stikk.
Hetta hevur sína einføldu forkláring.
Vit hava fyrr umrøtt, at litirnir eru raðfestir, og at grand
telur meir enn trumflitirnir, tá vit ferðast í melditrappuni.
Litirnir verða kallaðir major- (♥/♠) og minorlitir (♣/♦).
Orsøkirnar til hetta eru, at fyri hvørt stikk, útyvir seks í

eini litakontrakt, verða givin ávikavist 30 og 20 stig. Tú
fært sostatt meira burturúr at melda og vinna eina kontrakt
í hjartara og spaðara enn fyri eina tilsvarandi kontrakt í
rútara og kleyvara.
Bonusin uppá 50 verður givin fyri allar kontraktir undir
útgangi, so um tú til dømis meldar 3 ♠ ella 3 ♥ og klárar
kontraktina akkúrát, so fært tú 50 í bonus + 3x30 = 140, er
kontraktin í minor, so fært tú 50 í bonus + 3x20 =110
Í grand er tað eitt lítið sindur øðrvísi, tí tað fyrsta stikkið
útyvir seks gevur 40 stig, meðan tey eftirfylgjandi geva
30.
Nú ber so eisini til at forklára, hví vit bert skulu melda
3 grand fyri at fáa útgang meðan vit skulu heilt upp á 5 í
kleyvara ella rútara.
Ein útgangur er ein kontrakt, hvørs virði er 100 stig
ella meir.
Í grand er hetta, sum áður nevnt, 40 stig fyri tað fyrsta
stikkið út yvir seks og 30 fyri tey eftirfylgjandi; 40 + 30 +
30 =100, tað vil siga at virðið av 3 grand er 100 og harvið
nokk til útgang
Í hjartara og spaðara gevur hvørt stikk útyvir seks 30
stig, og tað vil siga, at virðið av 3 ♥ ella 3 ♠ kontraktunum
er 3x30, og tí má eitt stikk til afturat, fyri at virðið av
kontraktini kemur upp um 100.
Í kleyvara og rútara geva stikkini bert 20, og tí er neyðugt
at fara heilt upp á fimta stig í melditrappuni fyri at koma
upp á 100 og í útgang.
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