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Efossangi   Lasse Bergroth 
      Edellytykset: 
        * 15-18 arvopistettä, jako 4-3-3-3, 4-4-3-2 , 5-3-3-2, 5-4-2-2 tai 
          6-3-2-2. Jakautumassa 5-4-2-2 ei saa esii ntyä 5-4 -ylävärejä eikä  
          jakautumassa 6-3-2-2 6-kortin yläväriä. 
        * Käden voiman jakautumalla ei ole liiemmin  merkitystä: jos käsi kelpaa 
          edellisen määritelmän puolesta 1 NT:n ava ukseen, avataan sillä 1 NT. 
 

2 ♣♣    yy ll äävv äärr ii kk yy ss eell yy 88++  aapp..   
2 ♦♦ yy ll ii vv ii eenntt ii   hheerr tt tt aaaann// rr ii ss tt ii ii nn 22♥♥// 22♠♠  mmaaxx   // hhyy vv äätt   ♥♥  jj aa  ♣♣  

33♣♣  mmaaxx   hhyy vv ää  ♥♥  hhuuoonnoo  ♣♣    
2 ♥♥ yy ll ii vv ii eenntt ii   ppaatt aaaann// rr uuuutt uuuunn 22♠♠// 22NNTT  mmaaxx   // hhyy vv äätt   ♠♠  jj aa  ♦♦  

33♦♦  mmaaxx   hhyy vv ää  ♠♠  jj aa  hhuuoonnoo   ♦♦              
2 ♠♠ ss ii ii rr tt oo  ppaarr eemmppaaaann  aall aavv äärr ii ii nn 33♣♣// 3♦♦  
2 NT    
3 ♣♣  alavärit 5-5 tai 5-4 10-12ap.  ylävärit 2-2  tai 2-1  
3 ♦♦ kysyy 5 kortin ylävärejä 3♥♥  55/3 ♠♠  55/3NT ei 
3 ♥♥  slammi-inviitti padassa  3 ♠♠  hhyy vv .. // 33NNTT  eeii/4 ♠♠ pelataan 
3 ♠♠  slammi-inviitti hertassa  4 ♣♣  hhyy vv .. // 33NNTT  eeii // 44♥♥  ppeell aatt aaaann 
3NT   
4 ♣♣ slammi-iviitti ruudussa  44♦♦  hhyy vv .. // 44NNTT  eeii // 55♦♦  vv aaii nn  tt pp.. 
4 ♦♦ slammi-inviitti ristissä  4 ♥♥  hhyy vv .. // 44NNTT  eeii // 55♣♣  vv aaii nn  tt pp.. 
4 ♥♥ loppusitoumus pas 
4 ♠♠ loppusitoumus pas 
 
2 ♣♣:  8+ ap.  ylävärikysely, vastaukset   

   ei jatkokysely  

2 ♦♦ 15-16  ei 4-5-k ylävärejä 3♣♣  ll ii ss ääpp.. 
2 ♥♥ 15- 18  4-5 -kortin hertta  ei 4-5-k pataa 3♣♣  ll ii ss ääpp.. 
 15- 18  4-5 -kortin pata  ei 4-5-k herttaa 3♣♣  ll ii ss ääpp.. 
2 NT  15-16 ylävärit 4-4 ei max 3♣♣  ll aaaatt uu 
33  ♣♣ 17-18 yv:t 2-3, 3-2, tai 3-3  3♦♦  ll ii ss ääpp.. 
3 ♦♦ 17-18 ylävärit 2-2  4♣♣    aallaavväärrii 
3 ♥♥  17-18 5-k hertta , 2-k pata   4♣♣    aallaavväärrii 
3 ♠♠  17-18 5-k pata , 2-k hertta   4♣♣    aallaavväärrii 
3 NT  17-18 ylävärit 4-4   
 
            Mikäli avaaja vastasi tarjouksilla 2 ♦♦, 2 ♥♥ tai 2 ♠♠, on 3 ♣♣ 
            uudistettu ylävärikysely . Siihen 
 
               - 3 ♦♦: ei lisää pituutta kumpaankaan yläväriin 
               - 3 ♥♥: yksi lisäkortti herttaan, ei pataan 
               - 3 ♠♠: yksi lisäkortti pataan, ei herttaan 
               - 3 NT: yksi lisäkortti molempiin yl äväreihin 
 
            Mikäli avaaja vastasi tarjouksella 3 ♣♣, on 3 ♦♦ uudistettu  
            ylävärikysely . Tähän 
 
               - 3 ♥♥, 3 ♠♠ ja 3 NT: samoin kuin edellä (avaajalla on nyt  
                                     väkisin lisäpi tuutta ainakin toiseen  
                                     yläväriin, muu toin olisi vastattu heti  
                                     tarjouksella 3  ♦♦ !). 
 
                 TÄRKEÄÄ! Jos vastaaja on käyttänyt  toistettua ylävärikyselyä,  
                          ainoastaan sellainen yläv äri voidaan määrätä  
                          valtiksi, johon avaaja on  näyttänyt lisäpituutta  
                          uudistetussa kyselyssä. 
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                 Esimerkki 4:  1 NT  -   2 ♣♣ 
                               2 ♠♠   -   3 ♣♣  
                               3 ♥♥ 
 
                 Nyt voidaan yläväreistä enää vain herttaa pelata valttina. 
                 Uudistettua ylävärikyselyä ei saa tehdä, jos valttiväri  
                 selviää jo ensimmäisestä vastaukse sta. Jos taas valttiväri on 
                 selvä jo alun perin, ei 2 ristin k yselyä saa käyttää! 
                       
                 TÄRKEÄÄ! Jos vastaaja on käyttänyt  toistettua ylävärikyselyä, 
                          on hänen tehtävä ylivient i 4-tasolla, jos hän on  
                          matkalla herttapeliin ja on saanut lisäpituutta  
                          edellisessä vastauksessaa n sekä herttaan että pataan. 
                          Ylivienti on tehtävä riip pumatta siitä, onko avaaja  
                          jo aikaisemmin tarjonnut vastauksissaan herttaa vai  
                          ei. samasta syystä myös p ataan pitää tehdä siirto  
                          tarjouksella 4 ♥♥, mikäli vastaaja haluaa jatkaa  
                          eteenpäin 4 padasta kohti  pataslammia. 
 
 
                 Esimerkki 5:  1 NT  -  2 ♣♣ 
                               2 ♠♠   -  3 ♣♣ 
                               3 NT  -  4 ♦♦ 
                               4 ♥♥ 
 
                             Vastaajan on tässä sar jassa pakko tehdä ylivienti 
                             4 ruudulla, jos hän ha luaa herttapeliin (joko 
                             täyspeliin tai slammii n), sillä avaaja näytti 
                             sekä herttaan että pat aan lisäpituutta  
                             tarjouksella 3 NT. 
 
                 Esimerkki 6: (HUOM! Uusi esimerkki  2001-07- 10 / LB)                             
                               1 NT  -  2 ♣♣ 
                               2 ♠♠   -  3 ♣♣ 
                               3 NT  -  4 ♥♥  
                               4 ♠♠ 
 
                             Nytkin avaaja osoitti molempiin väreihin  
                             lisäpituutta tarjoamal la kolmannella kierroksella 
                             3 NT vastaajan toistet tuun ylävärikyselyyn. Nyt 
                             kuitenkin vastaaja pyr kiikin pataslammiin, jonne 
                             matka alkaa määräämäll ä pata valtiksi tarjoamalla 
                             ylivientitarjous 4 ♥♥. 
 
                 Esimerkki 7:  (HUOM! Uusi esimerkk i 2001-07-10 / LB) 
                               1 NT  -  2 ♣♣ 
                               2 ♠♠   -  3 ♣♣ 
                               3 NT  -  4 ♠♠ 
                               pas 
 
                             Sarjan viisi ensimmäis tä tarjousta ovat identtiset 
                             edellisen esimerkin ka nssa. Nyt kuitenkin vastaaja 
                             haluaa peluuttaa pataa  vain täyspelitasolla.  
                             Koska avaaja kertoi li säpituutta molempiin  
                             väreihin, on slammiin mentäessä tehtävä ylivienti 
                             sekä hertta-  että pat apeliin pyrittäessä. Täyspeli 
                             padassa saadaan kuiten kin tarjota suoraan, jos  
                             avaaja on jo ehtinyt t arjota pataa aikaisemmin.  
                             4 ♠♠ ei nyt selvästikään voi olla Trelde hertta  
                             valttina, koska hertta  valttina on tämän  
                             kaltaisissa sarjoissa aina tehtävä ylivienti  
                             4-tasolla. 
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                 Esimerkki 8: 1 NT  -  2 ♣♣ 
                              2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                              3 NT  -  4 ♠♠                               
 
                             Tässäkin sarjassa vast aajan 4 ♠♠ on loppusitoumus, 
                             jolla vastaaja haalii samalla pelinviennin 
                             itselleen. Kannattaa h uomioida, ettei 4 ♠♠ voi 
                             olla Treldeä hertta va lttina, sillä herttapeliin 
                             on aina tehtävä siirto , jos jälkimmäiseen  
                             ylävärikyselyyn on vas tattu 3 NT. 
     
                 Edellä esimerkeissä 5 ja 6 kuvattu a ylivientien tarvetta ei  
                 kuitenkaan synny, jos uusimmassa v astauksessa ei luvattu  
                 lisäpituutta kuin yhteen väriin. 
 
                 Esimerkki 9:  1 NT  -  2 ♣♣ 
                               2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                               3 ♠♠   -  4 ♥♥  
 
                             Koska vain pataan näyt ettiin lisäpituutta uudis- 
                             tetussa ylävärikyselys sä, ei hertta voi enää 
                             tulla kyseeseen valtti värinä. Siten 4 ♥♥ on nyt 
                             Trelde pata valttina. samoin 4 ♦♦ ja 5 ♣♣ olisivat 
                             nyt Treldeä pata valtt ina. Kannattaa huomioida,  
                             että 4 ♣♣ ei ole toistetun ylävärikyselyn jälkeen 
                             koskaan Trelde vaan al avärikysely. 4 NT on 5-ässän 
                             Blackwood.                                        
 
                 Esimerkki 10: 1 NT  -  2 ♣♣ 
                               2 ♠♠   -  3 ♣♣ 
                               3 ♥♥   -  4 ♥♥ 
 
                             Nyt ainoastaan herttaa n saatiin lisäpituutta, 
                             joten 4 He on loppusit oumus, koska avaaja on 
                             ehtinyt tarjota sitä. Tässä sarjassa 4 ♦♦, 4 ♠♠ ja 
                             5 ♣♣ olisivat Treldeä kyseisessä värissä hertta  
                             valttina, ja 4 NT on 5 -ässän Blackwood. 
 
            Alavärikysely  4 ♣♣  
            
            Jos vastaaja on esittänyt sekä 2 ristin  ylävärikyselyn ja jatkanut 
            joko 3 ristin tai 3 ruudun uudistetulla  ylävärikyselyllä, on 4 ♣♣ 
            välittömästi toistetun ylävärikyselyn p erään alavärikysely. Jos 
            2 ♣♣:n kyselyyn vastattiin 2 NT tai yli 3 ♣♣:n menevällä  
            vastauksella, ei uudistettua ylävärikys elyä kuitenkaan esitetä  
            välillä (kerrottiin jo tarkka ylävärien  jakautuma + voima). 
            Avaajalla voi olla yhteensä 4-8 korttia  yläväreissä. Siten 
            alavärikyselyyn on neljä erilaista vast ausskaalaa, jotka  
            on mukautettu ylävärikorttien määrään s euraavasti: 
             
parillinen  tasan risti  

pidempi 
ruutu  
pidempi  

risti paljon 
pidempi   

ruutu paljon  
pidempi 

pariton risti  
pidempi 

ruutu  
pidempi 

risti paljon 
pidempi   

ruutu paljon  
pidempi 

 

   

alav  yläv  4♦♦ 4 ♥♥ 4 ♠♠ 4NT 5♣♣ 
5 8 2-3  3-2     
6 7 3-3  2-4  4-2    
7 6 3-4  4-3  2-5  5-2   
8 5 4-4  3-5  5-3  2-6  6-2  
9 4 5-4  4-5  4-6  6-4   
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            Skaala 1:  Avaaja on näyttänyt 8 ylävär ikorttia, esimerkiksi 
 
                       1 NT  -  2 ♣♣ 
                       2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                       3 NT  -  4 ♣♣ 
                        ? 
 
                       Avaajan alavärit ovat nyt si is 2-3 tai 3-2. Vastaaminen 
                       tapahtuu seuraavasti: 
 
                         * 4 ♦♦: alavärit 2-3 (risti pitempi) 
                         * 4 ♥♥: alavärit 3-2 (ruutu pitempi) 
                        
  
            Skaala 2:  Avaaja on näyttänyt ylävärei ssä 7 korttia, esimerkiksi 
 
  
                      1 NT  -  2 ♣♣ 
                      2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                      3 ♠♠   -  4 ♣♣ 
                        ? 
 
                       Tällöin alavärit voivat olla  2-4, 4-2 tai 3-3. 
                       Vastaaminen tapahtuu seuraav asti: 
 
                         * 4 ♦♦: alavärit 3-3 
                         * 4 ♥♥: alavärit 2-4 (risti pitempi) 
                         * 4 ♠♠: alavärit 4-2 (ruutu pitempi) 
 
            Skaala 3:  Avaaja on näyttänyt ylävärei ssä 4 tai 6 korttia, 
                       esimerkiksi 
 
                       1 NT  -  2 ♣♣          1 NT  -  2 ♣♣ 
                       2 ♦♦   -  3 ♣♣          2 ♦♦   -  3 ♣♣  
                       3 NT  -  4 ♣♣          3 ♦♦   -  4 ♣♣ 
                        ?                      ? 
 
                       Näytetty 6 korttia     Näyte tty 4 korttia 
 
                       Tällöin avaajan alavärit ova t 6 ylävärikortin 
                       osoittamisen jälkeen 3-4, 4- 3, 2-5 tai 5-2. Vastaavasti 
                       4 ylävärikortin osoittamisen  jälkeen alavärit ovat nyt 
                       4-5, 5-4, 3-6 tai 6-3. Vasta aminen tapahtuu seuraavasti: 
 
                         * 4 ♦♦: alavärit 3-4 tai 4-5 (risti pitempi) 
                         * 4 ♥♥: alavärit 4-3 tai 5-4 (ruutu pitempi) 
                         * 4 ♠♠: alavärit 2-5 tai 3-6 (risti pitempi) 
                         * 4 NT: alavärit 5-2 tai 6 -3 (ruutu pitempi) 
 
            Skaala 4: Hankalin tilanne syntyy, jos yläväreissä on 5 korttia. 
                      Tällöin avaajan alavärit ovat  joko 3-5, 5-3, 2-6, 6-2 tai 
                      4-4. Esimerkki 
 
                      1 NT  -  2 ♣♣ 
                      2 ♦♦   -  3 ♣♣ 
                      3 ♥♥   -  4 ♣♣ 
                       ? 
 
                      Nyt menevät vastaukset alavär ikyselyyn seuraavasti: 
                         * 4 ♦♦:  alavärit 4-4 
                         * 4 ♥♥:  alavärit 3-5 (risti pitempi) 
                         * 4 ♠♠:  alavärit 5-3 (ruutu pitempi) 
                         * 4 NT: alavärit 2-6 (rist i pitempi) 
                         * 5 ♣♣:  alavärit 6-2 (ruutu pitempi) 
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           Slammin etsiminen alavärikyselyn tapahdu ttua:    
 
           * Perusperiaatteet: 1) Yläväriä ei koska an enää pelata valttina  
                                  alavärikyselyn ta pahduttua. Alavärikyselyä                                    
                                  ei siis saa tehdä , jos tietää jo ylävärin 
                                  kelpaavan valtiks i. 
 
                               2) Myöskään sellaist a alaväriä, johon avaaja 
                                  ei näyttänyt vast auksessaan kyselyyn 
                                  kuin 2 korttia, e i enää voi määrätä valtiksi. 
                        
                               3) Ässäkysely ei ole  käytössä, vaan 4 NT on 
                                  pysäytystarjous.  
 
                               4) Täyspeli sellaise ssa avaajan värissä, jota 
                                  hän on näyttänyt vähintään 3 korttia, on 
                                  loppusitoumus. 
 
           * Jos avaaja osoitti molempiin alaväreih in vähintään 3 korttia, 
             on halvin yläväritarjous ilmoitus avaa jalle, että se alaväri,  
             jonka avaaja kertoi olevan pidempi, on  valttia. Jos avaaja näytti 
             yhtäläiset pituudet kumpaankin alaväri in, risti on valttia. 
             Tarjous on samalla Trelde tarjotussa y lävärissä. Kyselijä 
             sitoutuu tarvittaessa kestämään 5 NT:n  pelaamisen, jos tulee 
             huonoja uutisia vastauksena.    
 
                 
             Esimerkki 11:  Skaala 2 
 
                                 1 NT  -  2 ♣♣ 
                                 2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                                 3 ♠♠   -  4 ♣♣ 
                                 4 ♦♦   -  4 ♥♥   
 
                 4 herttaa on nyt Trelde risti valt tina, koska 4 ruutua 
                 kertoi avaajalla olevan jaon 3-4-3 -3 ja 4 herttaa on halvin 
                 mahdollinen yläväritarjous. 
 
           * Toiseksi alin yläväritarjous on vastaa vassa tilanteessa ilmoitus, 
             että se alaväri, jonka avaaja kertoi o levan lyhyempi, on valttia. 
             Jos avaaja näytti yhtäläiset pituudet kumpaankin alaväriin, ruutu 
             on valttia. Tarjous on samalla Trelde tarjotussa ylävärissä. 
             Kyselijä sitoutuu tarvittaessa kestämä än ainakin 5 NT -sitoumuksen 
             pelaamisen. 
 
                 Esimerkki 12:  Skaala 2 
 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                                3 ♠♠   -  4 ♣♣ 
                                4 ♦♦   -  4 ♠♠ 
                  
                 4 pataa on nyt Trelde ruutu valtti na, koska 4 ruutua osoitti 
                 alavärit 3-3 kuten esimerkissä 11.  Nyt 4 pataa on toiseksi 
                 halvin yläväritarjous, joten ruutu  on valttia. 
 
                 Sitten lisää esimerkkejä samasta a iheesta:    
       
                 Esimerkki 13:  Skaala 3, näytetty 4 korttia yläväreissä 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                3 ♦♦   -  4 ♣♣ 
                                4 NT  -  5 ♣♣ 
                                5 ristiä on loppusi toumus, koska avaajalta 
                                löytyi 3-kortin ris ti (jako 2-2-6-3). 
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                 Esimerkki 14:  Skaala 3, näytetty 4 korttia yläväreissä 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                3 ♦♦   -  4 ♣♣ 
                                4 ♠♠   -  5 ♥♥ 
 
                                5 herttaa on Trelde  risti valttina, sillä 
                                avaaja on osoittanu t jaon 2-2-3-6 ja 5 ♥♥ 
                                on halvin ylävärita rjous (5 ♠♠ on Trelde 
                                padassa ruutu valtt ina). 
 
                 Esimerkki 15:  Skaala 3, näytetty 6 korttia yläväreissä 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                2 ♥♥   -  3 ♣♣ 
                                3 ♦♦   -  4 ♣♣ 
                                4 ♥♥   -  4 ♠♠ 
 
                                Avaajan 4 herttaa o soitti jaon 2-4-4-3. Koska 
                                4 ♠♠ on halvin yläväritarjous, se määrää  
                                pidemmän alavärin e li ruudun valtiksi (5 ♥♥ 
                                määräisi ristin val tiksi) ja on Trelde  
                                tarjotussa värissä.  
 
             
                  Esimerkki 16:  Skaala 4  
 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                3 ♣♣   -  3 ♦♦  
                                3 ♠♠   -  4 ♣♣  
                                4 ♥♥   -  4 ♠♠ 
 
                                Avaajan 4 herttaa o soitti jaon 3-2-3-5. Täten 
                                4 ♠♠ määrää ristin valtiksi ja on samalla 
                                Trelde padassa. 
 
                 Esimerkki 17:  Skaala 4 
 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                2 ♦♦    -  3 ♣♣ 
                                3 ♥♥   -  4 ♣♣ 
                                4 ♠♠   -  4 NT 
                                pas 
 
                                Avaajan 4 pataa oso itti jaon 2-3-5-3. Vastaaja 
                                olisi nähtävästi ha lunnut löytää vähintään  
                                4-kortin ristin, mu tta kun tällaista ei 
                                löytynyt, joudutaan  tyytymään 4 NT:iin. 
 
         *  Mikäli avaaja osoitti lyhyempään väriin  vain 2 korttia, ei kyseinen 
            väri enää kelpaa suoraan valtiksi. Täll aisen käden kuvaavan  
            vastauksen jälkeen täyspeli avaajan pid emmässä alavärissä on 
            loppusitoumus, jokin muu väri 4- tai 5- tasolla hyppäämättä on 
            Trelde tarjotussa värissä pidempi väri valttina. 4 NT on pysäytys. 
             
                  Esimerkki 18: Skaala 1 
                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                2 NT  -  4 ♣♣ 
                                4 ♥♥   -  5 ♣♣ 
 
                                Avaaja on osoittanu t käden, jossa on jakautuma 
                                4-4-3-2. Koska rist iväriin ei ole saatu yhtään 
                                ekstrakorttia, 5 ♣♣ on Trelde ristissä ruutu 
                                valttina. Myös 4 ♠♠ ja 5 ♥♥ olisivat Treldeä,  
                                ja 4 NT ja 5 ♦♦ ovat loppusitoumuksia. 
 
                  Esimerkki 19: Skaala 3 (yläväreis sä 6 korttia) 
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                                1 NT  -  2 ♣♣ 
                                2 ♦♦   -  3 ♣♣ 
                                3 NT  -  4 ♣♣ 
                                4 ♠♠   -  5 ♦♦ 
 
                                Avaaja väittää omis tavansa käden 3-3-2-5. 
                                Ruutu ei kelpaa val tiksi, joten 5 ♦♦ on Trelde 
                                ruudussa risti valt tina. 
           
          *  Mitä tehdään, jos yhteistä väriä ei lö ytynyt alavärikyselynkään 
             jälkeen, mutta 6 (tai 7) sangia tuntui si mielenkiintoiselta? 
 
                -> Tällöin on otettava 'työvaltiksi ' kumpi tahansa alaväri,  
                   jota avaaja osoitti omistavansa vähintään 3 korttia. Kun  
                   tarpeeksi on kyselty, laskeuduta an johonkin sitoumuksista  
                   5 NT, 6 NT tai 7 NT. 
 
 
          *  Ikävä tilanne syntyy myös silloin, kun  vastaajalla on esimerkiksi 
             6-5(4) -jakautuma ja slammikiinnostust a, mutta vastaajalla  
             kyseiset värit sattuvat olemaan jakaut uneet 2-2. Olkoot 6-5 -värit 
             vaikkapa pata-ruutu. Vastaaja voi tiet ystikin ottaa härkää  
             sarvista ja tarjota 1 NT:han 2 ♥♥ ja käynnistää heti Trelde sarja. 
             Tämä voisi johtaa kuitenkin virheellis een valttiväriin, jos  
             avaajalta löytyisikin vain 2-kortin pa ta mutta hyvä ruututuki.  
             Tällöin kulkeminen 2 ristin kautta osu isi oikeaan, mutta mitä  
             sitten, jos avaajalla on ruutukin vain  2-kortin väri, eli hertta- 
             risti 5-4 tai 4-5? Koska 2 ristin kyse lijällä ei saa olla 6-kortin 
             väriä, pitää aluksi tehdä ylivienti pi dempään väriin ja tarjota 
             tämän jälkeen 3 NT. Tästä lisää hetkeä  myöhemmin alikappaleessa  
             6-(5)4 -väreillä tarjoaminen.    
               
           Ylävärien laatukysely 3 ♣♣ 
                 
           Mikäli avaaja vastasi 2 ♣♣:n kyselyyn tarjouksella 2 NT, on 3 ♣♣ 
           ylävärien laatukysely. Tämä on samalla t äyspelivaatimus. Siihen 
                
                   - 3 ♦♦: molemmat huonoja, partneri valitkoon itse! 
                   - 3 ♥♥: hertta parempi 
                   - 3 ♠♠: pata parempi 
                   - 3 NT: molemmat hyviä, partneri lle pallo takaisin! 
 
                - Jos vastaaja pakotettiin valitsem aan itse pelattava 
                  yläväri, vastaajan on nyt tehtävä  ylivienti siihen. 
                  Jos avaaja vastasi 3 ♦♦, 3 ♥♥ on siirto pataan ja 4 ♦♦ 
                  on siirto herttaan. 3 NT:n jälkee n 4 ♦♦ siirtää herttaan 
                  ja 4 ♥♥ pataan.  
 
 
            Mikäli avaaja vastasi 2 ♣♣:n ylävärikyselyyn jommallakummalla  
            tarjouksista 2 ♥♥ ja 2 ♠♠, on vastaajan lisätarjous 3 ♦♦  
            pistekysely. Tähän 
                         
                            - 3 ♥♥: 15 ap 
                            - 3 ♠♠: 16 ap 
                            - 3 NT: 17 ap 
                            - 4 ♣♣: 18 ap 
 
                - Tämän jälkeen vastaajan sangitarj ous osoittaa halua pelata 
                  kyseistä sitoumusta, samoin tarjo us avaajan 2 ♣♣:n kyselyyn 
                  näyttämässä ylävärissä. Kaikki mu ut värit ovat Treldeä 
                  avaajan osoittama yläväri valttin a.    
       
            - 2 ruutua/herttaa : ylivientejä herttaan/ristiin - pataan/ruutuun 
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               Esimerkki 20:   1 NT  -  2 ♦♦   
                               2 ♥♥  -  2 ♠♠  (ehdoton siirto 3 ristiin) 
                               3 ♣♣  -  pas   (oli siirto ristiosasitoumukseen) 
                
              Ylivientitarjous ei kerro alun perin voimasta yhtään mitään. 
              Siirron tekijä voi passata heti avaaj an tarjottua väriä, johon 
              siirto oli tarkoitettu. Siirtäjä voi tehdä myös inviitin 
              4 yläväriin tai 3 sangiin seuraavasti : 
 
               Esimerkki 21:   1 NT  -  2 ♦♦ 
                               2 ♥♥  -  3 ♥♥  (inviitti herttatäyspeliin) 
 
               Esimerkki 22:   1 NT  -  2 ♦♦ 
                               2 ♥♥   -  2 NT  (ristiväri: inviitti 3 sangiin) 
                               3 ♣♣ / 3 NT 
               
              Avaajan ei myöskään ole pakko tarjota  seuraavaa väriä 
              ensimmäiseen ylivientiin, vaan siihen  on olemassa pari 
              poikkeustilannetta: 
 
                   * lähintä kyseeseen tulevaa siir ron kohdeväriä seuraava 
                     tarjous osoittaa maksimaalisen  sangiavauksen ja hyvän 
                     sopivuuden kumpaankin siirron mahdolliseen kohdeväriin 
 
                               1 NT  -  2 ♦♦     tai   1 NT  -  2 ♥♥ 
                               2 ♠♠                    2 NT 
 
 
               Esimerkki 23:   1 NT  -  2 ♦♦ 
                               2 ♠♠           (osoittaa maksimaalisen voiman 
                                               ja s opivuutta sekä hertta- 
                                               että  ristipeliin) 
 
                    Tämän jälkeen vastaaja joko tek ee uuden siirron 2 NT:lla 
                    3 ♣♣:iin tai 3 ♦♦:lla 3 ♥♥:aan. HUOM! Jos vastaaja haluaa 
                    nyt 3 NT:iin, hänen on kuljetta va 2 NT:n yliviennin kautta. 
                    Hypyllä 3 NT:iin on erikoismerk itys. 
 
                  
                  * siirron kohdealavärin tarjoamin en osoittaa maksimaalisen 
                    sangiavauksen, hyvät kortit koh deyläväriin mutta huonot 
                    kohdealaväriin 
 
 
               Esimerkki 24:   1 NT  -  2 ♦♦ 
                               3 ♣♣!!          (osoittaa maksimaalisen voiman, 
                                                hyv ät hertat, mutta huonot 
                                                ris tit) 
 
                    Tämän jälkeen vastaaja joko pas saa (halutessaan juuri 
                    3 ♣♣:iin), tekee uuden siirron herttaan 3 ♦♦:lla tai 
                    käynnistää Trelde-sarjan risti valttina tarjoamalla 
                    joko 3 ♥♥, 3 ♠♠ tai 4 ♦♦. 3 sangilla on erikoismerkitys. 
             
 
 
              Tarjoaminen 6-5 tai 6-4 -käsillä, jos  voima riittää vähintään 
              täyspeliin asti, yleensä myös 6-tasol le 
 
                * Vastaaja tekee aluksi siirron 6-k ortin väriinsä tarjoamalla 
                  2 ♦♦ tai 2 ♥♥. Tämän jälkeen hän tarjoaa 3 sangia joko 
                  hypäten tai hyppäämättä, riippuen  avaajan reagoinnista 
                  ylivientiin. 
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                * Tämän jälkeen avaaja osoittaa 3-k ortin tai pidemmän tukensa 
                  6-kortin väriin tarjoamalla 4 ruu tua. Tämän jälkeen tarjotaan 
                  joko täyspeli pitkässä värissä, t ehdään 5-ässän Blackwood 
                  tarjoamalla 4 NT tai Trelde 6-kor tin väri valttina tarjoa- 
                  malla jotain muuta väriä. 
 
                   Esimerkki 25:   1 NT  -  2 ♥♥ 
                                   2 ♠♠    -  3 NT 
                                   4 ♦♦ 
 
                         Avaajalta löytyi vähintään  3-kortin patatuki. 
 
                * Ellei avaajalta löydy 3-kortin va lttitukea, hän tarjoaa  
                  4 ristiä.    
 
                   Esimerkki 26:   1 NT  -  2 ♦♦ 
                                   2 ♥♥  -  3 NT 
                                   4 ♣♣ 
 
                          Avaajalla on nyt vain 2-k ortin hertta 
 
 
                     -> Vastaaja tarjoaa nyt 4-5 -k ortin värinsä seuraavasti: 
 
                         - 4 ♦♦: alin vapaa väri 
                         - 4 ♥♥: keskimmäinen vapaa väri 
                         - 4 ♠♠: ylin vapaa väri 
 
                     -> Tähän avaaja jatkaa: 
 
                         - 1 pykälä: vain 2-kortin tuki lyhyempäänkin väriin 
                         - 2 pykälää: 3-kortin tuki  lyhyempään väriin 
                         - 3 pykälää: vähintään 4-k ortin tuki lyhyempään väriin 
 
 
                   Esimerkki 27:   1 NT  - 2 ♦♦ 
                                   2 ♠♠  - 3 ♦♦ 
                                   3 ♥♥  - 3 NT 
                                   4 ♣♣  - 4 ♥♥                               
                                   4 NT 
 
                          Avaajalla on vain 2-korti n herttatuki. Vastaajan 
                          toinen väri on ruutu, joh on avaajalla on 3-kortin 
                          tuki. 
 
                     -> Vastaaja päättää jatkotoime npiteistä seuraavasti: 
 
                          i) Saatiin vain 2-kortin tuki 
 
                             - tarjous 6-kortin vär issä on loppusitoumus 
 
                             - samoin 4 NT ja 6 NT ovat loppusitoumuksia 
        
                             - 5 NT on inviitti 6 N T:iin 
                    
                             - tarjous muussa kuin 6-kortin värissä on Trelde  
                               6-kortin väri valtti na 
 
 
                         ii) Saatiin 3-kortin tuki 
               
    
                             - tarjous 6-kortin vär issä on loppusitoumus 
                            
                             - täyspelitarjous lyhy emmässä värissä samoin 
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                             - samoin 4 NT ja 6 NT 
                               
                             - 5 NT on inviitti 6 N T:iin 
        
                             - muu kuin vastaajan j ompikumpi väri on Trelde 
                               tarjotussa värissä l yhyempi väri valttina 
 
                        iii) saatiin vähintään 4-ko rtin tuki 
 
                             - täyspelitarjous lyhy emmässä värissä on  
                               loppusitoumus 
 
                             - muu väri (myös 6-kor tin väri) on Trelde 
                               tarjotussa värissä l yhyempi väri valttina                            
 
            - 2 pataa : pyytää siirtoa pidempään/parempaan alaväriin 
 
                 - Siirron tapahduttua kaikki muut väritarjoukset kuin 
                   valttivärin tarjoaminen ovat Tre lden alfakyselyitä 
 
                 - 3 NT on slammi-inviitti alaväris sä, johon siirto tehtiin. 
                   Valttiväriin tarvitaan voimaa tä ytteeksi avaajalta. 
            
                Avaajan jatkotarjoukset: 
 
                   - 3 ♣♣: risti parempi 
                   - 3 ♦♦: ruutu parempi 
 
            - 3 ristiä : alavärit 5-5, 4-5 tai 5-4, 10-12 ap, mieto slammi vihje, 
                        ylävärit oltava 2-2 tai 2-1  (HUOM! Uusittu 2001-07-12) 
 
                 Avaajan vastaukset tähän: 
 
                   - 3 ♦♦: puolipositiivinen, takaa 4+ kortin alavärin, 
                           muttei ole varma, riittä äkö voima slammiin 
 
                           -> vastaaja jatkaa seura avasti: 
 
                              - 3 ♥♥: 5-kortin risti, 4-kortin ruutu 
                              - 3 ♠♠: 5-kortin ruutu, 4-kortin risti 
                              - 3 NT: alavärit 5-5 
 
                   - 3 ♥♥:  huono sangiavaus, slammiin meno tuntuu mahdotto-  
                           malta, mutta mahdollises ti 3 NT menee myös  
                           poskelleen, koska toises sa ylävärissä ei ole 
                           (kunnollista) pitoa. Tar jous kysyy vastaajalta 
                           mahdollista yläväripitoa  (molempia pitoja ei mahdu 
                           3 ♣♣ tarjoajalle, vaan voiman pitää painottua 
                           alaväreihin). Pidoksi ri ittää Ä(x), K(x) tai Rx. 
 
                        Vastaaja reagoi seuraavasti  (HUOM! Näistä vastauk- 
                        sista kaksi ensimmäistä ova t toisin kuin Efossangen- 
                        kirjassa. Mielestäni näin o n parempi, etteivät  
                        vastustajat pääse lähtökahd entamaan helposti heikkoa  
                        yläväriä): 
 
                          -> Vastaajan jatkotarjouk set 
 
                             - 3 ♠♠: patapito on 
                             - 3 NT: herttapito on 
                             - 4 ♣♣: ei kumpaakaan yläväripitoa, alavärit 4-5 
                             - 4 ♦♦: ei kumpaakaan yläväripitoa, alavärit 5-4 
                             - 5 ♣♣: ei kumpaakaan yläväripitoa, alavärit 5-5 
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                        Seuraavassa yksi mielenkiin toinen erikoistilanne: 
 
                            Esimerkki 28: 
 
                               Avaajalla on:  Rx, Ä RS10x, RSx, Kxx 
 
                               Tarjoussarja on eden nyt: 
 
                                     1 NT  -  3 ♣♣ 
                                     3 ♥♥  -  3 NT 
                                      ? 
 
                               Avaaja tietää vastaj alla olevan hertassa  
                               kuninkaan joko singe linä tai toisena. Alaväri- 
                               slammi tuskin enää j ärjestyy, koska alaväreihin 
                               ei mahdu riittävästi  tavaraa. Sitäkin onnetto- 
                               mampi sitoumus olisi  3 NT. Sen sijaan 4 ♥♥ 
                               olisi erinomainen si toumus, jonka avaaja nyt 
                               tarjoaa. Sitoumus on  hyvä jopa 5-1 -valtilla. 
 
                   - 3 ♠♠: kieltää 4+ kortin alavärit, mutta osoittaa 
                           maksimaalisen sangiavauk sen, jossa on ässiä ja 
                           kuninkaita paljon 
 
                          -> Vastaaja tarjoaa seura avasti:    
 
                             - 3 NT: alavärit 5-5 
                             - 4 ♣♣: 5-kortin risti, 4-kortin ruutu 
                             - 4 ♦♦: 5-kortin ruutu, 4-kortin risti 
                   
                   - 3 NT: käsi sopii onnettomasti alavärisitoumukseen, 
                           loistavat yläväripidot, pelattakoon tätä! 
 
                          -> Vastaaja ei saa enää t ehdä uutta aloitetta 
                             avaajan tarjottua 3 NT . 
 
                   - 4 ♣♣ / 4 ♦♦: ottaa slammivihjeen vastaan ja määrää  
                                  tarjotun värin va ltiksi 
 
                          -> Tämän jälkeen Treldeä tai 5-ässän Blackwood 4 NT. 
 
            - 3 ruutua : kysyy 5-kortin yläväriä 
 
                   Avaaja tarjoaa tähän: 
 
                   - 3 ♥♥: 5-kortin hertta 
                   - 3 ♠♠: 5-kortin pata 
                   - 3 NT: ei 5-kortin ylävärejä 
 
            - 3 yläväriä : slammi-inviitti toisessa ylävärissä 
 
                   - 3 ♠♠: ottaa inviitin 3 ♥♥ vastaan. Tämän jälkeen Treldeä. 
                   - 3 NT: torjuu inviitin, hyvin s ivuvoimaa. 
                   - 4 ♣♣: ottaa inviitin 3 Pa vastaan. Tämän jälkeen Trelde ä. 
                   - 4 ♥♥ 3 pataan / 4 ♠♠ 3 herttaan: pelataan, ei lisättävää 
      
            - 4 ristiä : vahva slammi-inviitti ruudussa, odottaa täytettä  
                        avaajalta ruutuun 
                   - 4 ♦♦: hyväksyy inviitin, jonka jälkeen jatketaan joko 
                           Blackwoodilla tai Trelde llä 
                   - 4 NT: torjuu koko ajatuksen pe laamisesta ruutu valttina: 
                           minimisangi ja huonot ru udut 
                   - 5 ♦♦: voima tuntuisi riittävän vain täyspeliin 
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            - 4 ruutua : vahva slammi-inviitti ristissä, odottaa täytettä 
                        avaajalta ristiin 
 
                   - 4 ♥♥: hyväksyy inviitin, jonka jälkeen jatketaan joko 
                           Blackwoodilla tai Trelde llä 
 
                   - 4 NT: torjuu koko ajatuksen pe laamisesta risti valttina: 
                           minimisangi ja huonot ri stit 
                   - 5 ♣♣: voima tuntuisi riittävän vain täyspeliin 
 
            - 4 yläväriä : haluaa pelata 


