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Pelinviejän yhteyksien katkominen

• Joskus täytyy katkoa 

pelinviejän yhteydet 

ennen kuin hän ehtii 

kasvattamaan vaaditut 

tikit.

• Sitoumus on 3NT ja 

pelinviejä on etelä. 

Partneri lähtee HJ:llä. 

Miten jatkat.
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Pakottaminen kuppaamaan

• Pakottamalla pelinviejän 

kuppaamaan pystyt 

joskus rakentamaan 

itsellesi pidemmän valtin 

kuin itselläsi.

• Tarjoussarja on edennyt 

1S-3S-6S ja pelinviejä 

etelä. Olet lähtemässä, 

mitä teet
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Pienetkin voivat olla arvokkaita

• Mikäli pelinviejällä on jokin maa, silloin puolustuksen 

pienetkin kortit pitkässä tällaisessa maassa voivat 

nousta arvokkaiksi. Niiden sakaamista tai varomatonta 

käyttöä merkinantoihin kannattaa välttää.

• Partnershipin tulee jakaa vastuita myös sakauksissa. 

Kaikki eivät voi pitää kaikkea!
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Uppercut

• Uppercut on tilanne jossa 

puolustaja varastaa pelattavan 

kortin mahdollisimman suurella 

valtilla siten että partnerille 

kasvaa tästä yksi tikki lisää kun 

pelinviejä joutuu 

ylikuppaamaan tämän isolla. 

Uppercutissa tapahtuu  

valttipromootio.

• Sitoumus on 4Sx etelästä. 

Lähdet ruutu ässällä.

• Miten kasvatatte lisää tikkejä 

puolustukselle?
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Puolustussuunnitelma

• Puolustuksessa kannattaa tehdä samanlainen 

suunnitelma kuin pelinviennissäkin.

• Pysähdy ja mieti tarjoussarjaa ja sitoumusta

• Laske montako tikkiä voitte saada

• Mieti mistä voitte saada lisää

• Mieti missä voitte välttää tikin menetykset

• Mitä pitää tehdä

• Miten jaon pitää toimia
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Mitä kannattaa sopia 

puolustuksesta

• Pituusmerkinanto – pieni-iso . Mille näytetään.

• Pyynnöt ja kiellot – pieni pyytää, iso kieltää

• Sakaukset – italialaiset tms. 1. 2.

• Lavinthal tai joku muu merkinantojärjestelmä

• Estoavaukset ja näiden pituudet

• Sangipuolustus

• Lähtökorttisääntö ja muut lähdöt esim. AK

• Muut puolustuskonventiot

• Kilpaillussa sarjassa tukeminen
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Mikä lähtö on paras?
• Lähdön hyvyys on aina suhteessa pelattavaan jakoon ja 

tarjoussarjaan, joten lopullista suositusta on mahdoton antaa.

• Lähtöjen turvallisuutta tai tikkien antamista voidaan aina 

arvioida ja tässä yksi järjestys lähtökortin valintaan esimerkiksi 

valttipelissä jossa ei ole juuri muuta informaatiota saatavilla 

kuin valttimaa.

• 1. AK:sta suurimmalla

• 2. Singelton

• 3. Kuvasarjasta suurimmalla QJ10xx tai J1098

• 4. Heikosta pitkästä maasta lähtökorttisäännön mukaan

• 5. Valttilähtö

• 6. Dubbeltonlähtö
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Tee se helpoksi!

• Koska puolustus on kahden ihmisen tavoitteellista 

yhteistoimintaa rajoitetun informaation ollessa 

saatavilla – virheitä sattuu.

• Virheiden vähentäminen kannattaa aloittaa oman 

toiminnan selkeyttämisestä – tee asiat tarvittaessa 

vaikka omasta mielestä jopa liiankin selkeästi ☺

• Varmista lähdössä että on sinun vuorosi - kysy

• Varmista että pelattava maa on loppu

• Tee partnerille peli myös henkisesti helpoksi – älä 

jurputa samasta virheestä ikuisesti.
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Tee se helpoksi – kaikki tekevät 

virheitä
• Mieti virheitä 

kokonaisuuksina, ja 

omaa osaasi niissä. Mitä 

minä olisin voinut tehdä 

helpottaakseni 

partneria. Virheethän 

vaikuttavat parin peliin. 

Kerro myös omista 

virheistäsi. Maailma ei 

kaadu yhteen jakoon, 

mutta kisa voi kaatua.
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Partnerien välinen ymmärrys

• Ajan myötä partnereille kehittyy jopa tarjoussarjasta 

saatavaa tietoa kattavampi käsitys jaosta. Myös 

tämän tiedon tulee olla vastustajien saatavilla.

• Partneri höpöstellessä tai tehdessä virheen 

puolustuksessa ei tähän saisi reagoida 

yskänkohtauksella tai silmien pyörittelyllä. Kyllä 

partneri huomaa muutenkin!

• Korttien teatraalista lyömistä tulee myös välttää.
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Syventävää lukemista

• Hugh Kelsey: Killing Defence

• Ron Klinger: Bridge Conventions, Defences and 

Countermeasures

• Danny Roth: Pathways to better bridge Defence

• Audrey Grant: Defense in the 21st Century

• Edwin Kantar: Defensive Tips for Bad Card Holders

• Bridge World +ACBL
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Kiitoksia  kurssista – Bridge on kivaa

• Jos tulee 

kysymyksiä niin 

ottakaa yhteyttä

• Veijo Nikkanen

• veijo@veijo.net

• 050 5648 774
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