Store og små strafkort
Vi kender vel alle sammen reglen om strafkort, noget i retning af: ”Det skal
ligge åbent på bordet foran spilleren og skal spilles ved først givne lejlighed
hvor det lovligt kan spilles”.
Men det er ikke helt rigtigt. Den nævnte regel gælder for et stort strafkort.
Bridgelovene sondrer mellem små og store strafkort. Nogle eksempler:
Hvis du spiller ud uden for tur eller begår kulørsvigt bliver det kort du har vist et stort strafkort.
Hvis du skal spille ud og har bestemt dig for at spille E ud og du så ved et uheld taber 8 på bordet bliver
8 et lille strafkort. Altså:
Et kort man ulovligt spiller i den hensigt at spille det bliver et stort strafkort; men et kort man uforvarende
kommer til at vise ved at tabe det eller lignende bliver et lille strafkort, med mindre det er en honnør
(E,K,D,B og 10 regnes for honnører). En honnør der bliver et strafkort bliver altid et stort strafkort. Hvis
man har to eller flere strafkort samtidig bliver de alle store strafkort uanset størrelsen.
Hvad der sker når man har et stort strafkort er der et godt eksempel på i min artikel ”Udspil fra forkert
hånd – modstandere”.
Reglerne om et lille strafkort er meget lempeligere end reglerne for et stort strafkort: Et lille strafkort skal
ikke nødvendigvis spilles ud hvis man får udspillet; man må gerne spille det, men man må også gerne spille
et andet kort i farven eller et kort i en anden farve. Når man skal bekende i det lille strafkorts farve skal
man ikke nødvendigvis spille det lille strafkort, men man må gerne spille det. Og så kommer den specielle
regel: Hvis man ønsker at spille et andet kort i strafkortets farve skal det være en honnør, og det lille strafkort bliver liggende på bordet. Man må altså ikke spille et andet lille kort i strafkortets farve før strafkortet
er spillet.
Kompliceret? Ja! - Så tilkald turneringslederen hver gang nogen får et strafkort, stort eller lille.
Selv om der som nævnt ikke er så mange ubehagelige konsekvenser af at få et lille strafkort skal man ikke
sløse med dem: Undertiden kan modspillerne nemlig udlede en del om hånden ud fra strafkortet. Se dette
eksempel hvor spilfører drager fordel af et lille strafkort:
Nord er spilfører i 3ut og Øst spiller en lille hjerter ud; Vest spiller K til stikket, men ved et uheld følger 7
med og lander på bordet med billedsiden opad. 7 bliver nu et lille strafkort. Nord antager med en vis rimelighed at 7 er det laveste kort af Vests sparbeholdning da det netop var det kort der klæbede til K.
Han kan med god sandsynlighed sætte sparfordelingen til følgende:
ED108
KB97

65
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Spilfører går derfor på bordet og kniber til 8 eller billigst muligt, går på
bordet igen og gentager knibningen billigst muligt 2 gange og indkasserer E. Skulle Øst have B65 eller K65 eller KB65 kan ingen af honnørerne alligevel fanges, men hvis fordelingen til venstre er den faktiske
fordeling får spilfører kun fire stik med knibningen til 8. Det hjælper ikke Vest at benytte sig af sin ret til at spille en af honnørerne før han spiller sit lille strafkort – selv om han nok vil spille kongen anden gang for at
sløre fordelingen.

