Sjeyndi partur: Mátar at spæla út
Móti grandi

Tá ið mótparturin spælir grand, og tú spælir út, leypur
tú sum oftast á í tínum besta liti – virkið útspæl. Tað
kanst tú gera við at spæla út eitt lítið kort í litinum ella
tað hægsta av fleiri kortum á rað. Men viðhvørt hevur
tú einki gott at spæla út frá, og eitt gott hugskot kann tá
vera at raka makkarans lit ella bara spæla óvirkið út. Tað
gerst tú við at spæla tað hægsta av ongum.
a) KDB76
B10942
Sekvensútspæl
b) DB854
K942
Bjóðandi
c) 9752 652
72
Hægst av ongum

Móti trumfi

Eisini móti trumfmeldum fært tú mest burturúr við at
spæla virkið út. Tað eru fleiri mátar av slíkum virknum
útspælum:
a) EK652
DB42 Hægsta av tveim grannatoppkortum
b) KB64
D9732 Bjóðandi
c) 7
4
Singleton
Bæði tá ið tú koyrir harrabløð út ella lítið kort er tað
virkið útspæl, har vit fáa stikk ella royna at gera kort
størri og fáa fyri tey seinni. Útspæl frá EK er nógv betri
enn frá ”lægri grannum” sum t.d. DB. Grannaútspæl er
betri enn at koyra lágt kort!
Hevur tú eitt kort i einum liti og koyrir tað út,
roynir tú at taka ”vist” stikk frá mótpartinum – tað kem-

ur veruliga spælføraranum illa við, ikki so? At koyra
einsamalla kortið í einum liti út loysir seg oftast – also
móti litmeldi.
Óvirkið útspæl
7652
752
63
Toppurin av ongum
Útspæl frá doubleton hevur tann fyrimun, at tú kanst
vera heppin og fáa stikk fyri ein lítlan trumf. Men
útspæl frá stuttliti er tvíeggjað svørð, tí tað kann hjálpa
mótpartinum at gera ein langlit góðan og harrablað hjá
makkaranum kann verða kroyst út.

Útspæl í litinum hjá makkaranum

Hevur makkarin meldað ein lit, spæl so ”altíð” út í tí
litinum!
Um útspæl sum heild:
Skunda tær ikki ov nógv við at taka fyri essið. Tíni
harrabløð fara vanliga best til at stinga harrabløðini
hjá mótpartinum við!

Spurningar

Í spurningunum 1-4 hevur mótparturin meldað 1 UT
– 3 UT. Í uppgávunum 5-8 er meldað 1♥ - 4♥. Hvat
spælir tú út í hvørjum einstøkum føri?
1. ♠ KB763 ♥ D93
♦ E6
♣ 865 ________
2. ♠ E5
♥ DB1042 ♦ 873
♣ B72 ________
3. ♠ 982
♥ B72
♦ 10762 ♣ D73 ________
4. ♠ E65
♥ 87
♦ DB762 ♣ K108 ________
5. ♠ 8
♥ 872
♦ E10875 ♣ 8753 ________
6. ♠ DB73 ♥ D43
♦ EK84 ♣ 94
________
7. ♠ B106
♥ KD7
♦ 10862 ♣ D85 ________
8. ♠ K83
♥ K6
♦ 9852
♣ B862 ________
Sætti og sjeyndi partur samanumtikið:
* 1 UT vísir 15-17 HP og javna hond
* 1 í liti vísir umleið 12-21 HP
* Byrja meldið við lægsta 4-liti og hægsta 5-liti
* Virkið og óvirkið útspæl/hægsta av ongum

Skulu tit hava hjálp?
At læra seg at spæla bridge, er ikki bara bara. Nógvir
spurningar stinga seg upp, og tað er ikki altíð lætt fyri
ein byrjara at fáa eyga á tað rætta svarið.
Hetta er tó ikki nakað óloysiligt vandamál, tí kring
landið finnast nógvir royndir bridgespælarar, sum
gjarna vilja hjálpa tykkum við at koma væl á veg við
spælinum.
Tit eru vælkomin at venda tykkum til bridgefeløgini
kring landið fyri at hoyra, hvørjir møguleikar eru fyri
at fáa hjálp, bæði á teimum bridgeskeiðum, ið eru í
gongd, ella kanska at fáa ein royndan spælara á vitjan,
tá ið tað passar tykkum, fyri at koma víðari.
Tá ið tær einføldu meldingarnar eru vorðnar ein
sjálvfylgja, so verða tit bjóðaði til kapping móti øðrum
spælarum, sum eisini júst eru byrjaðir at spæla.
Tað er fyrst tá, at spælið av álvara verður stuttligt
og ein avbjóðing, sum tey flestu verða so bitin av, at
tey ikki halda upp at við at spæla, fyrr enn heilsan ikki
loyvir tað longur.
Her undir standa nøvn á kontaktpersónum, tit
kunnu venda tykkum til fyri at hoyra, hvussu tit
kunnu fáa hjálp.
Kom, lat okkum spæla bridge.
Øki
Norðoyggjar:
Eysturoy:
Streymoy:
Vágar:
Suðuroy:
Aðrastaðni:

Kontaktpersón
Árant Berjastein
Eyðun Anthoniussen
Mads Guttesen
Jákup Egholm
Einar Larsen
Helgi Arntórsson

Kelda: Villy Dam, Bridgevejen 1
Alt tilfar liggur í A4-stødd á www.bridge.fo

tlf:
508003
218166
314223
260056
371124
581741

Svar:
1. ♠3 – lítið kort í besta liti
2. ♥D – hægsta av fylgkandi kortum
3. ♠9 – størsta av ongum. Tú hevur einki at bjóða
uppá!
4. ♦2 – bjóða av. Tú hevur ikki trý kort á rað
5. ♠8 – singletonútspæl
6. ♦E – móti trumfi eru tvey kort á rað nóg mikið,
grannaharrabløð! EK er betri enn DB.
7. ♠B – frá ”grannum”. Koyr endiliga ikki K, tí tað kann
lætt kosta tær annað av tveimum stikkum í trumfi.
8. ♦9 – óvirkið útspæl, hægsta av ongum.

