Brud på Systemet

Vi var NS og her er det meldingerne der er interessante.
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For det første, Syd beslutter at åbne 1♠: Den er jeg 100%
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enig i. Min 2♣ er der heller ikke noget at udsætte på.
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Men Syd’s genmelding 2♠ kan diskuteres: Jeg kunne jo
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sagtens have 4-farve i hjerter. Men jeg synes alligevel, at
2♠ er bedst: Det signalerer en honnørsvag hånd med en god sparfarve og er derfor nok den bedst
beskrivende melding. Syd kan heller ikke have noget at indvende imod min 4UT, ligesom svaret 5♣
er automatisk. Jeg kan se, at vi mangler et es, og undersøger derfor med 5♦ om trumf dame også
mangler, idet jeg i så fald vil stå af under slem. I vores systembog (for sådan en har vi nemlig – og
den er udarbejdet af os begge) står:
Efter esvisningen kan 4UT spørgeren eventuelt spørge videre efter trumf dame. Det foregår ved at
melde billigst muligt uden for trumffarven. Meldingen umiddelbart over spørgemeldingen benægter så
trumf dame. Dersom man har trumf dame meldes UT uden sidekonger. Dersom man har trumf dame og
en eller flere sidekonger vises ’billigste’ sidekonge:

Jeg mener derfor, at Syd med 5♥ har benægtet ♠Q og jeg står derfor af under slem.
Noget andet er, at vi ikke kan vise ruderrenoncen. Men hvis Syd fx havde haft double klør og ruder
dame, eller hvis ♦A var i vest, så ville slemmen også have kunnet tåle ruder igennem Nord’s
ruderfarve. Det rigtige svar på 5♦ er 5UT (eller måske 6♦ kunne vise renoncen?).
Pointen her er, at man skal kunne sit system – hele systemet. Faktisk er den slags fejl et brud på en
af de ’dødssynder’ som Musumeci satte op da han trænede ’The Aces’ det berømte amerikanske
hold.
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