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Eftir ágætt start í mótinu fórum við vígreifir 

inn í dag tvö.  Morgunmatur kl 845  Búið að 

stilla upp í leiki dagsins.  Allir vita hvar þeir 

eiga að vera og hvenær þeir eiga að vera þar.  

Andstæðingarnir stúderaðir.  Sjáum fram á 

skemmtilega viðureign við Dani á BBO 

 

 Fimmtudagur 7.júní 

Leikur 5 

Wales  
NS Jón-Bessi 

AV Alli-Matti 

Í impum  53-24      16,58 stig 

 

Við náðum að hefna fyrir útreiðina gegn 

Walesverjum frá því á síðasta móti þegar þeir 

burstuðu okkur 2-18  Það var á vörn og play 

sem við unnum þá núna.  Annað flott blað hjá 

Matta og Alla 

 
Spil 8      V/0        

         J3 
         632 

         J752 

         J652 

  KQ9     A652 

  KT974    Q8 

  AQ9    K6 

  73     AKQ98    

         T874 

         AJ5 

         T843 

         T4 
 
Vestur spilar 6 grönd.  Annað hvort laufið 
eða hjartað verður að haga sér.  Á móti 
Jóni og Bessa spilaði Walesverjinn strax 
hjarta á drottningu en Bessi spilaði hjarta 
um hæl og stillti honum upp.  Nú hitti 
hann ekki í spilið, ákvað að spila laufið upp 
á 3-3  Alli spilaði betur. Hann byrjaði á 

laufinu.  Ef það kom var spilið búið.  Ef 
laufið kemur ekki þá má sá sem á 4litinn 
ekki eiga hjarta ásinn og hjartasvíning 
verður að liggja.  Það gladdi fyrirliðann að 
fá slemmusving inn. 
 
 

 

 
Bessi fór eitthvað að röfla svo Jón skellti bara 

headfóninum upp 

 

 

 

Leikur 6 

Danmörk  
NS Matti-Alli 

AV Ómar-Raggi 

Í impum  37-46    7,45 stig 

 

Ef við “quotum” í Stebba Stef, við höfum sko 

tak á þessum gaurum.  Gegnum tíðina hefur 

okkur gengið ágætlega á móti frændum okkar 

Dönum.  Við spiluðum æfingaleik við þá á 

netinu þar sem þeir höfðu betur í 

bútabaráttunni.  Að þessu sinni töpuðum við í 

spennuleik þar sem við gáfum eftir í lokin eftir 

góða byrjun.  

 



Það getur tekið á taugarnar að horfa á bridge. 

Spilararnir segja að það sé erfiðara en að spila.  

Jæja, eftir 3 spil á móti Dönum hafði ég ekki 

taugar í meir.   

 

 
Lagt á ráðin.  Sko ef þeir ætla að fara melda 

eitthvað þá doblum við þá 

 

 
Spil 19      S/AV        

         KT62 
         Q 

         KT3 

         A8542 

  J75     43 

  KJ     AT962 

  AQ76542    9 

  J     QT763      

         AQ98 

         87543 

         J8 

         K9 
 
 
 

Vestur       Norður Austur      Suður 

Blakset        Matti  Bilde       Alli 

         pass 

  1          pass   1       pass 

  2          pass   2       pass 

 pass         dobl       allir pass 

 

Þegar sögnum lauk í þessu spili þá hélt ég 

að við værum í misskilning en skýringin á 

passinu á takeout doblinu var að Alli tók 

ekki eftir aðvörun á 2 laufin sem sýndu 

tígul.  Þetta breytti merkingu doblsins.  

Bridge er snúið spil.  Alli spurði 

keppnisstjóra hvort hann mætti taka 

doblið upp en fékk nei.  Það var fínt fyrir 

okkur því 2 tíglar fóru niður og við unnum 

8 impa. 

 
 
Spil 22     A/AV        

         KJ53 
         J 
         KQJ52 

         732 

  AQ9842    T76 

  T3     A854 

  A98     4 

  K6     QJT85      

          -- 

         KQ9762 

         T763 

         A94 
 
Vestur       Norður Austur      Suður 

Blakset        Matti  Bilde       Alli 

    Pass       2  

  2         pass   3       pass 

  4         dobl     allir pass 

 

Opnunin hjá Alla var 9-12 punktar og 

6litur.  Blakset kom inn á 2 spöðum og við 

því fann Bilde gott reis.  Það eru fleiri sem 

yfirmelda en við.  Það hlítur að vera nóg 



að gefa 3 spaða á þessa austur hönd.  

Matti stökk 4 spaða og vörnin var góð.  

Útspil var einspilið í hjarta sem sagnhafi 

drap.  Hann spilaði tígli á ás og trompaði 

tígul.  Nú kom lauf úr blindum.  Alli fór upp 

með ásinn og spilaði fríum hjörtum.  Matti 

hendi laufi í það og líka þegar sagnhafi 

trompaði.  Nú var Matti búinn að tryggja 

sér þrjá slagi á tromp með að stytta 

sagnhafa, 500 niður og 12 impar. 
 

 

Leikur 7 

Rúmenía 
NS Jón-Bessi 

AV Ómar-Raggi 

Í impum   42-30     13,28 stig 

 

Aftur náðum við að hefna fyrir vond úrslit frá 

síðasta móti.  Rúmenar höfðu þá betur, við 

fengum 2,55 gegn 17,45 

Mikið um bútabaráttu og með góðum 

ákvörðunum í sögnum hafðist sigur.  En það 

voru ekki bara bútar, svona var síðasta spilið í 

leiknum. 

 
 
Spil 16      V/AV        

         A863 
         Q432 

          -- 
         AKQ65 

  QT975    KJ42 

   --     T85 

  KQ8732    AJ 

  J9     8742     

          -- 

         AKJ976 

         T9654 

         T3 
 
 
 
 

Vestur       Norður Austur      Suður 

         Jón       Bessi 

 Pass         2         2nt 

         4         4  

         4nt        7  

 

2  precision 2, stuttur tígull 
2nt spyr 

4  4405 og hámark 

4  Spyr um kontrol 
4nt 5 kontrol 
 

Andstæðingarnir skiptu sér ekkert af 

sögnum á móti Jóni og Bessa.  Þeir kunna 

kerfið vel og melduðu sig hratt og 

örugglega í alslemmuna.  Á hinu borðinu 

opnaði Ómar í vestur á 2 spöðum 5-5 

spaði og annar.  Eftir það upphófst mikil 

sagnbarátta sem endaði á því að 

Rúmeninn hitti á að reisa 6 hjörtu í 7 sem 

Raggi doblaði til að vara við spaðaútspili.  

Mínus 1770 og 6 impar út.  Við þurfum 

helst að vera lausir við svona óheppni.   

Um 40%  náði alslemmunni,  13 borð af 32 

 

 

 Butlerinn eftir 7 umferðir 

Jón -  Bessi + 1,06 

Matti -  Alli + 0,36 

Ómar -  Raggi + 0,14 

Allir eftir 64 spil 

 
 

 

 

tonihar004,  8.júní 2018 

tonihar@simnet.is 

 

 

 

mailto:tonihar@simnet.is

