
  Ruusberg-sangipuolustus Ruuskanen-Bergroth  
 
         Ruusberg-sangipuolustusta käytetään ainoas taan sangitarjoajan 
     niskasta, ei siis sarjoissa 1 NT - pas - pas -  jotain. Konventio on 
     seuraavanlainen: 
 
         Vastustaja avaa 1NT: 
 
         - 2 ♣♣:   joko  1) heikko 2-avaus hertassa/ padassa 
                   tai  2) vähintään 5-5 hertta+alaväri, voima 7+ 
 

jatko tähän:    
● 2 ♦♦:   pelaa mieluummin ruutua 5-5 -väreillä; 

                      -pas: hertta-ruudulla, 
                      -2 ♥♥:: heikolla kakkosella hertassa 
                      -2 ♠♠: heikolla kakkosella padassa ja 
                      -2NT: 5-5 ei paljon lisävoima a 
  -3 ♣♣::  55--55  hheerrttttaa--rriissttii  ppaall jj oonn  ll ii ss äävv ooii mmaaaa  
    -- 33  ♦♦::  55--55  hheerrttttaa--rruuuuttuu  ppaall jj oonn  ll ii ss äävv ooii mmaaaa 
                               
  ● 2 ♥♥:  pelataan, mikäli Ruusberg-kädessä oli 5-6 -korti n hertta. 
          Muulloin on pataväri, jolloin Ruusberg-mi es vaihtaa 2  
                   pataan. Vahvalla 5-5 -kädellä 3- tasolle.          
                                    
          ● 2 ♠♠:   pelataan, mikäli oli pataväri; muulloin ’Ruusbe rg' tarjoaa  

        alemman värinsä 3-tasolla 5-5 -käsillä ja 3  ♥♥ 6-kortin  
        hertalla ja minimillä, ja 4 ♥♥ maksimilla. 2 pataa on tpv- 
        inviitti hertassa, joten sitä ei siis tarjo ta roskalla. 

 
         ● 2 NT:  vaatimus, joka kysyy Ruusberg-kädestä tieto ja. Vastaukset  

       ovat: 
                      - 3 ♣♣:  hertta+risti 
                      - 3 ♦♦:  hertta+ruutu 
                      - 3 ♥♥:  heikko 2-avaus hertassa 
                      - 3 ♠♠:  heikko 2-avaus padassa 
                      - 3 NT: vahva 5-5 hertta+alaväri 
 
      - 2 ♦♦: vähintään 5-5 pata + toinen väri  
             jatko tähän:   ● 2 ♥♥:  pelataan, mikäli hertta toinen väreistä; 
                                     tähän seuraa p as tai 2 pataa. Raskaalla 
                                     koneistolla 3- tasolle toisessa värissä. 
                             
                            ● 2 ♠♠:   pelataan, ellei Ruusberg-käsi ole ihan 
                                     tykkiluokan kä si. 
 
                            ● 2 NT:  vaatimus, johon 'Ruusberg' tarjoaa alemman 
                                     värinsä 3-taso lla (koneilla 4-tasolla). 
 
                            ● 3 ♠♠:   inviitti 
 
                            ● 3 ♥♥:   inviitti, jos herttaväri toinen väri; 
                                     tähän herttavä rillä ja huonoilla pas, 
                                     hyvillä 4 ♥♥ ja ilman herttaa pötkitään 
                                     pakoon 3 pataa n. 
          
    - 2 NT:   vähintään 5-5 risti- ruutu jatko tähän: 

● 3 ♣♣:  pelataan                          
                      ● 3 ♦♦:  pelataan 
                      ● 3 ♥♥:  5+ kortin herttaväri, kierrosvaatimus 
                      ● 3 ♠♠:  5+ kortin pataväri, kierrosvaatimus 
                      ● 3 NT:  pelataan 
                            - 4 ♣♣:  inviitti 5 ristiin            
                            - 4 ♦♦:  inviitti 5 ruutuun 
 
 


