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Hei Snurr
Ser du er ute med regnestaven din på 7NT. Når du er i 7NT og skal ha alle stikka i fargen så blir 
regnestykket ditt feil. Du mangler 10ern også, og det er  kun 36,73  % for alle 5 stikka når du mangler 
den. Har du 10ern derimot så øker sannsynligheten for 5 stikk til hele 50,86 %. Da har du KJT mot E9xxx 
eller KJx til ET9xx. Slik det aktuelt satt så sto jo kontrakten med en “table present feeling”  
hjerterbehandling. Liten hjerter til kongen og knekten rundt hadde felt dama og 9ern i bordet var høy. 
Nå spilte jo Svinet feil (alltid matematisk feil å legge ned Esset fra langhånden der) når han la ned esset. 
Drar han liten fra bordet kan han ved å “sniffe” riktig i neste runde dekke opp en del varianter av 4-1 
som nedlegg av esset i første omgang dreper. Et enkelt eksempel som illustrerer dette fint: Begge 
varianter av singel dame mot 10ern fjerde må gi taper ved å legge ned essen. Ved å innlede med liten fra 
bordet er løpet ikke kjørt for å fange opp den fordelingen.
 

 
Første figuren her viser sjansene der du kun mangler damen og har tett ned til 9. Det er ingen forskjell 
om det er KJT eller AT9, det gir samme sannsynlighet.
 
Andre figuren under viser sjansene når du mangler 10ern også… Legg merke til i figuren at den uthever 
den hånden du skal innlede fargen fra med det (de) kortene som bør spilles.
 

 
Det interessante her er at dersom du etter liten fra bordet får liten så sier modellen her at du skal legge 
knekten. Den sier at du skal legge knekten også dersom 10ern bekjennes. Så da så…. 
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Forutsetningene jeg har lagt inn i analysen er at jeg må ha alle stikka, kontrakten er 7nt og jeg har overganger nok (la inn 5 som er mye mer enn jeg trenger).
 
Et annet spill som var interessant var spill nr 10, og der burde Baumann ha blitt skikkelig straffa for sin opplysende dobling på 10 poeng (dersom det var det), men Tor som hadde klart å 
komme i gullesluttpossen spilte liten spar fra handen i diagramposisjonen. Det til tross for at Baumann hadde doblet en kløver opplysende (går jeg ut fra) i andre hånd og til nå kun vist 8 
poeng. Mon tro hvem som kan ha spar dame da, og kan den falle dobbel nå? Neppe. Enda sjanse etter at Svinet viste 9 i første runde er å felle 10ern. (samme poeng som i spill 1). Jeg antar 
Tor gremmer seg over den en stund….
 

 
 
Ellers så skal du ha stor takk for at du organiserer og underholder alle oss som er interessert i bridge på en snøfylt søndag med et flott arrangement. Jeg vet ikke om det er så mange som 
takker deg, men vi er en liten gjeng her på Møre som følger med deg hver dag på sidene dine. Vi setter i hvert fall stor pris på det du gjør. Keep it up Snorre!
 
 
Med hilsen
 
Petter Haram
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