Systemkort og makkeraftaler
Første aften i det nye klubår. Du sidder som Vest alene i zonen med denne
hånd:
♠ED76
♥EKDB
♦8
♣8432

Nord har åbnet 1ut, din makker melder pas, og Syd melder nu
2♦. Nord banker ikke i bordet (alerterer ikke), men du ved, at NS
plejer at spille med overføringsmeldinger, så du melder pas og
glæder dig til at se meldingen 2♥ fra Nord, men han passer, og det samme gør din makker. Kontrakten ender altså i 2♦ hos Syd. Lettere forvirret over meldeforløbet spørger du nu Nord, hvad
2♦ betyder, og du får oplyst, at det er en svag hånd med ruder. Du spørger derefter Syd, hvad åbningen 1ut
viser og får at vide, at NS har besluttet sig for her fra den nye sæsons begyndelse at prøve at spille små
sans’er uden for zonen, så Nord har vist en jævn hånd med 12-14 hp. Du føler dig snydt og tilkalder turneringslederen. Han fortæller dig, at der intet usædvanligt er foregået. NS skal ikke oplyse intervallet for deres
sansmeldinger, og 2♦ blev jo ikke alerteret, så det er en naturlig melding. Han spørger dig også, om du efter
de 2♦ spurgte Nord om betydningen, og du må jo så indrømme at det gjorde du ikke. Syd spiller derefter 2♦
med 6 stik og det får I +100 for, men I er gået glip af en god lilleslem i hjerter og det er jo ikke så morsomt.
Hele fordelingen:

♠ED76
♥EKDB
♦8
♣8432

♠B96
♥102
♦EKD105
♣D75

♠10932
♥96
♦B7643
♣96

♠K4
♥87543
♦92
♣EKB10

Du prøver efter spillet at påkalde dig lidt sympati fra turneringslederen,
idet du fortæller ham at NS ikke havde noget systemkort liggende fremme, så du havde ikke en ærlig chance for at finde ud af at de spillede noget nyt. ”Det er bare ærgerligt”, fortæller han dig, ”for det forlanger vi ikke her i klubben.”
Efter den oplevelse bliver du måske en af dem der synes at brugen af systemkort er en rigtig god ide.
En af fordelene ved at bruge systemkort er også at det giver anledning til
at diskutere med makker hvad man bruger og ikke bruger, og udspilsaftaler er et af de virkelig forsømte områder, men det må man jo diskutere
når man skal udfylde det lille skema nederst på systemkortet.

Her er et forslag til udspilsaftaler:

Lav dit eget systemkort
Det er let at lave sit eget systemkort: På DBFs hjemmeside kan man finde ”Det lille systemkort”. Der er en
farlig masse vejledning, men man kan klare sig med følgende: Nederst på siden skal man indsætte sit efternavn og sit DBF-medlemsnr. Klik derefter på ”Lav systemkort” og når det er færdigt, klikker man på ”Åbn dit
lille systemkort” og op kommer et pdf-dokument med systemkortet i to eksemplarer, lige til at skrive ud.
Hvis man skal bruge tegnene ♣,♦,♥,♠ skal man skrive ^k, ^r, ^h og ^s: Hold Shift tasten nede og tast ^ (den
tast sidder normalt lige tv for Enter-knappen), slip Shift-tasten og tast k, r, h eller s.
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