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Till dig som läser detta häfte 
 
Svenska Bridgeförbundets Minikurser är ett material som produceras under 2019.  
Materialet är framtställt till alla bridgeklubbar i Sverige anslutna till SBF. Tanken är att en 
klubb/bridgelärare ska kunna använda sig av materialet och före normal spelkväll kunna 
hålla en kortare genomgång på max 30 minuter där vidareutbildning ges för att  
deltagarna ska bli en bättre bridgespelare. Kunskap är makt, så också i bridgens värld.
  
 
Om minikurserna: 
SBF:s plan är att under 2019 ge ut cirka 40 minikurser. Dessa planeras att släppas stötvis 
med ca 10 varje kvartal. Du har i den första laddningen fått med 12 minikurser, då vi tyckte 
det var viktigt att vi lade med alla tre minikurserna i ämnet markeringar. 
Kommande kurser är planerade att släppas till april - september och december. 
 
Minikurserna kommer indexeras i två block. Det första blocket om 20 lektioner innehåller 
vad vi skullle kunna rubricera som spelteknik. Det andra och avslutnade blocket innehåller 
konventioner som bygger på 5533-materialet som tidigare är släppt.

Du som bridgelärare: 
Vi har tagit fram två delar av varje lektion. Dels finns ett kapitel i detta elevhäfte om ett 
ämne och dels en tillhörande powerpointfil som du kan ha som stöd i din undervisning. Det 
finns inga bifogade givar för att man ska träningsspela eller något sådant. Deltagarna förvän-
tas kunna tillgodogöra sig information och kunna nyttja den när läge ges vid normalt spel.  

Avslutningsvis 
Stort tack till Nya Bridgeskolan på BK S:t Erik och bridgeskribenten Anders Wirgren som 
gett oss tillstånd att låna in delar av vad de tidigare författat. Deras material är dock i vissa 
fall omskrivet och korrigerat för att passa in i helheten. Tack även till SBF:s JK för hjälp med 
innehåll- och projektstyrning samt sist men inte minst Rune Veneke, Åhus BK för korrektur-
läsning. 
 
Har du frågor eller funderingar om materialet eller innehållet kontakta Micke Melander via 
e-post på mme@svenskbridge.se. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet
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Innehållsförteckning  - Minikurser
SPELTEKNIK 
1. Kortvärdering - Stödpoäng mm 4
2. Kortvärdering - Längdpoäng mm 6
3. Kortvärdering - före eller efter?  7
4. Kortvärdering - När ska vi invitera,  
    vad drar vi dra för slutsatser, mm  8
5. Spela par- eller lagtävling  10
6. Spela med oddsen 1  12
7. Spela med oddsen 2  14 
8. Tempot i Bridge  17 
9. Etik och uppförande 18 
10. Markering - Schneider 20
11. Markering - Malmö 22 
12. Markering - Lavinthal 24
13. Ledtrådar och Reverse Dummy 26 
14. Ledtrådar och trumfmask 28 
15. Ledtrådar och skvis 30 
16. Slutspel, elimination och inpetning 32 
17. Slutspel, frysta färger och färgkomb. 34 
18. Slutspel, slutprovet 38 
19. Utspel 1-3-5 42 
20. Utspel 2-4 45 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

© Svenska Bridgeförbundet. 

Det är förbjudet att kopiera eller mångfaldiga hela eller delar av detta material utan tillåtelse. 

Detta kursmaterial är utgivet av Svenska Bridgeförbundet. 
 

Författare: Micke Melander 
Samt i nämnda fall Nya Bridgeskolan eller Anders Wirgren.

Stort tack till alla de som hjälpt till med korrekturläsning och kommentarer till detta material. 

www.svenskbridge.se

KONVENTIONER 
21. Stopp och Alert  49 
22. Konventioner och 4:e färg  50 
23. 2-över-1, utgångskrav. 
24. Dubbelt (D) och redubbelt (RD) 5 
25. Stöddubblingar och en limithöjning X 
26. Postiva och negativa inviter X 
27. Stenbergs 2NT, Skrot.  
28. Italienska kontrollbud och splinter  
29. RKCB 1430  
30. Bergen raises X 
31. Böes och Michaels 2NT X 
32. Sandwich NT och Raptor X 
33. Sangförsvar  X 
34. Reverse Drury X 
35. Lebensohl X 
36. Stayman i lågfärg X 
37. XY-NT X 
38. Häxans 2}  X 
39. Försvarsmetoder mot spärrbud X 
40. X X 
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1. KORTVÄRDERING - Stödpoäng mm

LEKTION 1

En av de viktigaste grundstenarna i att bli en god 
bridgespelare är att kunna värdera sin hand för att 
avslutningsvis komma att spela ”rätt” kontrakt. Un-
der denna och de kommande tre lektionerna kom-
mer vi ägna oss åt olika varianter för att lära oss 
värdera våra kort för att bli en bättre bridgespelare.

Vi har ett redskap i form av att räkna honnörspoäng 
för att kunna utröna vilka gemensamma styrkor 
och fördelningar vi förfogar över i vårt par. Det vi 
hittills helt utlämnat är det faktum att två händer 
som möts, som har funnit en gemensam färg (an-
passning) och har en eller flera korta färger, kommer 
normalt sett att få många fler stick när de börjar 
spela än om det är två helt balanserade händer. Ett 
enkelt sätt att förklara detta är om en hand har:

 [AKQJT98765 
 ]2 
 {2 
 }2 

Den handen kan omöjligen gå bet i 4[ trots att den 
bara har 10 hp. Vi har ju lärt oss att vi ska ha 25 eller 
26 hp tillsammans för att bjuda utgång, alltså gäller 
inte alltid våra tabeller och råd utan du måste värde-
ra hand och även räkna dina stick. Det är ett faktum 
att handen ovan gör slam om partnern har två av de 
saknade essen, varvid du bara har 18 hp mot 32 hp 
som vi lärt oss att ha enligt trappans principer.  

Du kommer nu få ett nytt ”instrument” som hjälper 
dig att värdera din hand. Vi spelar med något som 
heter stödpoäng (stp). Det kommer in i bilden när 
du fått vetskap om att det finns en gemensam färg 
med minst åtta kort. 

Stödpoäng delas ut som följer: 
När du vet att ni har 8 gemensamma trumf:
Renons  3 poäng 
Singelton  2 poäng 
Dubbelton  1 poäng 

När du vet att ni har 9 eller fler gemensamma trumf:
Renons  5 poäng 
Singelton  3 poäng 
Dubbelton  1 poäng 

Låt oss titta på några ”riktiga” exempel för det hör 
ju inte till vanligheterna att du får en genomgående 
tiokortsfärg som vi hade i det inledande exemplet. 

Din partner har öppnat med 1[. Vad bjuder du? 
 
1. [873  2. [ AJ4
 ]Q82   ]Q653
 {95   {86
 }QT962   }T942
 
3.  [AKJ9  4. [K7542
 ]76   ]2
 {QT75   {KQT94
 }J52   }65
 
På exempel ett bjöd du förhoppningsvis pass som är 
rätt bud med 0-5 hsp. Exempel två bjuder 2[ som 
lovar 6-10 hsp. Exempel tre hoppar till 3[ som lovar 
11-12 hsp och exempel fyra hoppar direkt till 4[. 
Hoppet till 4[ berättar om färre än 8 hp, en obalan-
serad hand med minst 5-korts trumfstöd. För hän-
der som är starkare än 12 hsp kommer du få andra 
redskap senare i denna kurs. 

Ett annat exempel
Du har fått följande hand och är först i tur att bjuda: 
 
 [AKQ432
 ]K5432
 {32
 } -

Med 12 hp öppnar du med 1[, nästa hand passar 
och din partner hoppar till 3[, som lovar 11-12 hsp 
och minst 3-stöd i spader.  

Med din fina fördelning och en mycket bra trumffärg 
ska du ta chansen att höja till utgång trots att du vet 
att ni inte förfogar över 26 hsp. De faktorer som gör 
att du ska värdera upp din hand är extra trumflängd 
och din renons i klöver, varför vi rätt och slätt höjer 
till utgång 4[.

Viktigt att veta om stödpoäng är att det bara är den 
som uppvisar trumfstödet (svarshanden) som räknar 
och redovisar sina stödpoäng.  
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LEKTION 1

Lägg märke till att du tidigare när du bjöd och spe-
lade enligt trappan hade sagt pass på 3[ då 12+12 
hsp var för lite. Du har alltså gjort en kortvärdering. 
Så här såg hela given ut: 

  [AKQ432  [JT98
 ]K5432  ]A76
 {32   {K3
 } -   }K765

Om ruteress sitter ”rätt” förefaller det som om 
du väldigt ofta vinner elva stick då du bara har en 
hjärter och en ruterförlorare. Sitter ruteress fel får 
du nöja sig med 10 stick.  Det kan vara värt att ägna 
handen en tanke till för att ytterligare illustrera vär-
det av korta färger;

 [AKQ432  [JT98
 ]K432   ]A76
 {32   {K4
 }3   }K765
 
Med en hjärter färre och en klöver mer ser vi genast 
att det inte alls är en lika säker utgång. Det hotar en 
förlorare i såväl klöver, som ruter och hjärter och 
sitter ruteress fel riskerar vi till och med att gå bet. 

Utgång ska dock bjudas för så snart det är mer än 
50% chans att kontraktet kan gå hem, så anses vara 
en bra utgång. 

Faktum är ju att om försvaret inte attackerar ruter-
färgen, har vi flera tilläggschanser att få till extra 
stick. Den främsta chansen är att om klöveress sitter 
rätt, så kan vi godspela klöverkung och därmed kun-
na saka en av våra ruterförlorare. En andra chans är 
om hjärtern sitter 3-3 och vi kan lägga en ruterför-
lorare på vår godspelade hjärter, här kommer dock 
försvaret väldigt ofta ha hunnit med att ta straff om 
de haft chansen varför den sannolikheten är väldigt 
liten.    

Tänk på: 
att om ni finner trumfstöd i en lågfärg är det ofta så 
att den slutgiltiga destinationen ändå kommer att 
bli i ett NT-kontrakt. Då ska ni inte räkna med era 
stödpoäng. 

Tänk också på: 
att honnörer som är i långfärgerna är mycket mer 
värda än om de är i de korta färgerna. Jämför till 
exempel följande händer:

 [AK   [32
 ]QJ9  vs ]QJ9
 {Q2    {Q2
 }J5432  }AKJ32

Som du kan se är handen till höger mycket bättre, då 
den kan generera betydligt fler stick när honnörerna 
är i den långa färgen.

Tänk mera: 
 [K54   [KQ5
 ] -  vs ] -
 { -    { -
 }Q76   }765

Här ovan har du fått två alternativa händer, båda 
innehåller 5 hp och har sex kort kvar. 

I det vänstra exemplet kan du aldrig för egen maskin 
aldrig få fler än ett stick (om inte klöveress och kung 
sitter rätt vilket det väldigt sällan gör). I det högra 
exemplet får du alltid två stick om spaderess sitter 
rätt. Kontentan av detta är att om du har samlade 
honnörer är de mer värda. 
 
SAMMANFATTNING:
• HP är inte allt. När du har långa färger måste du 

också räkna stick för att nå eventuella utgångar 
och slammar. 

• Du får som svarshand tillgodogöra dig stödpo-
äng som ökar din hands värde, när ni funnit en 
gemensam trumffärg. 

• Du ska inte räkna stödpoäng om ni ska spela ett 
NT-kontrakt.

• Om du har merparten av dina honnörer i dina 
långa färger blir handen spelstarkare.

• Om du har samlade honnörer blir också handen 
spelstarkare.
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LEKTION 2

I förra lektionen lärde vi oss att svarshanden får 
tillgodräkna sig stödpoäng när den har korta sido-
färger och ett gemensamt trumfstöd finns. 

På samma vis bör vi lära oss att en hand som 
innehåller långa färger och har öppningsstyrka bör 
tilldelas längdpoäng när man värderar sin hand. 

Här är principen en extra poäng per kort utöver 
fyra i en färg, detta oaktat om partnern har trumf-
stöd eller ej. Såväl öppningshand som svarshand 
kan tillräkna sig längdpoäng. Vi tittar på vår tidigare 
exempelhand:

 [AKQ432
 ]K5432
 {32
 }-

Det blir då faktiskt så att den handens värde är 15, 
då man får en extra poäng för sin femte spader och 
ytterligare en för sin sjätte. Samt en extrapoäng för 
sin femte hjärter.

 [AKQ432
 ]AK432
 {32
 } -

Om det hade varit din hand är handen således värd 
hela 19 med sina längdpoäng. Får du dessutom in 
trumfstöd i någon av dina högfärger bör handen 
uppvärderas ytterligare, då den är otroligt spelstark.

Vi kan se att vi ofta klarar av att spela utgång på 
egen hand och har partnern trumfstöd med kort 
hjärter och ess eller kung i ruter så kommer vi  
väldigt ofta till och med att göra slam!

Exempel 
Låt oss säga att du fått följande hand, 
 
 [AT873
 ]A93
 {6
 }AT43
 
Den handen är värd 12 hp, den femte spadern gör 
dock att det reella värdet snarare är 13 hp. 
 

2. KORTVÄRDERING - Längdpoäng, 20-regeln
Vad är då skälet till det? Vi flyttar några kort igen:

 [AT87
 ]A93
 {643
 }AT3

Det som nu hänt är att handen blivit balanserad som 
gör att den saknar en direkt trumffärg eller en lång-
färg som kan generera stick i vid NT spel. Så handen 
ovan bör endast värderas till sina 12 hp.
 
Ett avslutande exempel
 [AT875
 ]AQ6532
 {-
 }54
 
Handen ovan innehåller 10 hp och ska värderas med  
3+ längdpoäng varför handen mycket väl uppfyller 
alla kriterier för att vara en helt vanlig öppningshand 
styrkemässigt. Precis som tidigare kan vi se att när 
du har större fördelningar så räcker det väldigt ofta 
med några få nyckelkort för att många stick ska  
kunna vinnas. Om partnern har de två högfärgs- 
kungarna och någon form av trumfstöd kan du ofta 
väldigt enkelt spela utgång i högfärg. 

20-regeln
20-regeln är ett bra redskap om du vill värdera om 
du har en öppningshand eller ej. Det hela går till på 
följande sätt. Räkna dina hp, addera sedan dina två 
längsta färgers antal kort.  
 
Om din hand då kan summeras till 20 eller mer är 
det en öppningshand. Det gör att en hand med 
5-4-2-2 fördelning bör ha minst 11 hp för att vara en 
öppninghand samtidigt som en hand med 4-3-3-3 
och 12 hp inte är det.  

SUMMERING:
Det du ska ha lärt dig i den här lektionen är att till-
dela dig extra poäng i de fall du har långa färger och 
naturligtvis öppningshand i övrigt som inte är balan-
serad.  Du får alltså 1 poäng extra per kort i färgen 
räknat utöver de fyra du har från start.
20-regeln kan vara en bra metod att använda sig av 
om du vill analysera om din hand är värd att öppna 
med eller ej.
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LEKTION 3

Vi har nu lärt oss att vi kan få såväl stödpoäng som 
längdpoäng som ökar vår hands spelstyrka. En an-
nan faktor att ta med i beräkningen då man värde-
rar sin hand är vad som i övrigt pågår vid bordet. 

Säg att din partner öppnar med 1], du och din part-
ner är i zonen. Spelaren till höger kliver in med 1[. 

Ponera nu att du förfogar över:

 [KJ3
 ]Q2
 {AJT98
 }987
 
Med 11 hp borde det inviteras på något vis alter-
nativt bjudas 1NT.  I det här fallet har vi fått extra 
tilläggsinformation då vi vet att merparten av de 
honnörspoäng som saknas kommer att sitta före 
vår hand. Det gör att vår hand ökar i värde. Spader-
kung och knekt är plötsligt värda mer än de 4 hp då 
sannolikheten är stor att de snarare är som ess-dam, 
dvs 6 hp. 

Därför bör man ta chansen och uppvärdera sin hand 
med ett skutt till 3NT, som bör visa något som 12-15 
hp, trots att man bara har 11 hp. Det är ju också så 
att din femkortsruter och hjärterdam ger lite extra- 
chanser att få fler stick. 

    [54
    ]AJT92
    {K732
    }AQ
 [76    [AQT98
 ]K763    ]84
 {64     {Q5
 }T654    }KJ32
    [KJ3
    ]Q5
    {AJT98
    }987

 Väst Nord Öst Syd
   1] 1[ 3NT!
 Pass Pass Pass
 
Om du misstänker att dina honnörer sitter rätt  
placerade är det alltid ett skäl till att uppvärdera, 
precis som om du vet att du hade haft ett spade-

3. KORTVÄRDERING - Före eller efter?
rinkliv bakom dig hade det varit läge att göra det 
omvända. Du måste alltså vara lyhörd i budgivning-
en och också dra nytta av vad motståndarna gör för 
aktioner. Titta på given tidigare och ponera att Öst 
och Västs kort byter plats. Då ser du genast att 3NT 
inte alls har så goda chanser.

    [K32
    ]AKT982
    {93
    }Q3
 [96    [AJT87
 ]76    ]J54
 {AQT874    {65
 }AJT    }954
    [Q54
    ]Q3
    {KJ2
    }K8762

 Väst Nord Öst Syd
   1] Pass 1NT
 2{ 2] Pass ?
 
Syd har nästan för att kunna bjuda 2-över-1 på första 
budvarvet. När turen kommer tillbaks har Väst klivit 
in och partner bjudit om sin hjärterfärg. Vi vet nu att 
vi har en gemensam färg, men vad ska vi bjuda?  
 
Med ruterinkliviet bakom oss bör vi helt värdera om 
vår hand. vi startade med 11 hp och har nu snarare 
7 hp. Därför är pass ett rimligt bud, trots att man 
kanske borde invitera!  
 
SAMMANFATTNING: 
Om du fått ledtrådar från budgivningen så att du vet 
att du kan sortera in merpartnen av saknade HP så 
att de faller fördelaktigt för din egen hand, se till att 
uppvärdera din hand. Likaså att nedvärdera om de 
hamnar bakom!  
 
•  Honnörer bakom motståndarens bjudna färg är  
 bra. 
•  Honnörer framför motståndarnas bjuda färg är  
 dåligt. 
 

N 
 V     Ö 

S

N 
 V     Ö 

S



SIDAN 8

LEKTION 4

4. KORTVÄRDERING - När ska vi invitera mm?
Vi har så här långt lärt oss att värdera våra händer 
på fler sätt än att bara räkna honnörspoäng, vi vet 
lite mer om vad som kännetecknas som bra, min-
dre bra och direkt dåligt. 

Låt oss säga att vår partner öppnar med 1NT, 15-17 
hp. Vad bjuder vi med följande två händer? 

 [62    [97
 ]J32  vs  ]JT3
 {AJ42    {AJT9
 }K432    }KT93

Båda exemplen ovan har 9 hp, faktum är att de har 
exakt samma honnörer. Vi har lärt oss att det är gott 
nog för att invitera med om partnern öppnat med 
1NT.
 
Hp är dock inte allt här i världen, det är en stor  
skillnad mellan de två exemplen ovan. 

Handen till vänster är det knappt du borde invitera 
med då den helt saknar bra mellankort, detta kallas 
också för ”body”. Du bör dock ge partnern chansen 
att få spela 3NT om han har en maxhand genom att 
höja ett snäpp till 2NT. Handen till höger kan ge-
nerera extra stick i de flesta färgerna då den högst 
sannolikt kommer att täcka upp alla möjliga hål till 
sangöppnarens hand varför man snarare direkt bju-
der utgång 3NT och inte ens ger partnern möjlighet 
att acceptera eller slå av en invit.  

Här kommer fyra exempelhänder att fundera över 
där vi öppnat med 1NT och partnern har inviterat 
med 2NT. 

På det första exemplet har vi fått en ganska trist 
hand. 4-3-3-3 är sällan bra och trots att vi inte har 
minimum, så bör vi inte höja till utgång. 

Även den andra handen innehåller 16 hp, här har vi 
dock samlade honnörer och en femkortsfärg vilket 
gör att vi bör acceptera partnerns invit och ta en 
chans på utgång. Det kan dock vara så att spaderfär-
gen är ett orosmoment då vi vet att partnern nästan 
alltid förnekat fyrkorts högfärg, men ett försök bör 
ändå göras då vi mycket väl kan ha nio snabba stick.

Ännu en hand med 16 hp, varken max eller min och 
måste värderas. Goda mellankort och 4-4-3-2 fördel-
ning bör göra att vi tar en chans på att spela utgång 
varför vi bjuder 3NT. 

På det sista exemplet bör vårt beslut bli att lägga 
upp den gröna passlappen. Vi har en ganska trist 
hand i total avsaknad av goda mellankort och inte 
heller någon femkortsfärg. 

Precis som partnern tar ställning till om en invit ska 
göras för att nå slam eller utgång så ska partnern 
göra samma ställningstagande i valet acceptera eller 
ej när det inviteras.

Det normala agerandet är dock att du passar med 
15 och höjer till utgång med 17. 15 kan dock vara 
riktigt bra med en femkortsfärg, samlade honnörer 
och andra goda faktorer som gör att du ändå upp-
värderar och tar en chans på utgång.

Vad bjuder du:
 
1NT-2NT; 
?

1. [KJ4 2.  [62   3. [QJ2  4. [Q3   
    ]Q87  ]QJ2     ]A4       ]KJ76     
    {KJ4  {AQ975     {KT93      {AK2      
   }AQ52  }AK5                     }KQJ5                      }K632                       
 
 
    _______  _______                  _______                    _______                 
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Att dra slutsatser
Vi har lärt oss att värdera våra kort och ”lyssna” på 
hela budgivningen. Här kommer några problem att 
fundera över.

Du sitter Syd och budgivningen har gått som följer:

SAMMANFATTNING:
• 7222, 4333 och 4441 är ofta en källa för besvikel- 
 ser, står du i valet och kvalet om att bjuda en  
 utgång eller invitera med en sådan fördelning är  
 det oftast bättre att passa.
•  7321, 4432 och 5431 är mycket bättre fördelning- 
 ar trots att det bara är ett kort som skiftat färg.
•  4-4-4-1 är en hemsk fördelning som oftast lämpar  
 sig bäst att spela försvar med.
•  5-4-3-1 är en väldigt fin fördelning som kan ha  
 många styrkor.

Sammanfattning om kortvärdering

Plusfaktorer  Minusfaktorer 
Sammanhängande honnörer  Ensamma honnörer 
Honnörer i partnerns färg  Inga honnörer i partnerns färg 
Honnörer bakom deras bjudna färg  Honnörer framför deras bjudna färg 
Bra mellankort (T, 9)  Inga mellankort 
Bra fördelning  Dålig (jämn) fördelning 
Flera ess  Esslös hand 
Många trumf  Ogarderade och punktade honnörer 

Värdera upp handen om fler plus än minusfaktorer 
och tvärtom. 

Väst Nord Öst Syd
    1}
1] 1[ 3] ? 
 
3] = Spärr. 4+] och 4-7 hp.

1. [AQ32 2.  [AQ32  3. [AQ32  4. [AQ32        5. [AQ32
    ]432  ]QJ     ]32       ]32      ]8432
    {8  {83      {QJ       {83        {-
   }AQJ42  }A9742                  }A9742                      }AQJ42               }AQJ42 
 
 
    _______  _______                  _______                    _______                    _______

1. Med den handen bör du bjuda utgång 4[. Du har 
fina kort, singelruter och trekortshjärter vilket gör 
att du vet att ni har maximalt en hjärterförlorare då 
partnern antingen är renons eller har singelton. 

2. Nu har du fått dam-knekt-punkt i hjärter, inga bra 
värden. Klövern genererar heller inga större mäng-
der stick. Pass, bridgens svåraste bud finns till hands 
och ligger nära om hörnet trots att man har spader-
stöd.

3.Samma kort som på hand två, sannolikheten ökar 
dock att våra punktade honnörer denna gång i ruter 
faktiskt har något värde. Vi kämpar med 3[. 

4. Nu är vi i gränslandet där man kanske vill hålla upp 
ett finger, 2-2 i de röda färgerna är inte så bra. Dock 
har vi en fin klöver som kan generera många stick. 
Helst skulle man väl vilja bjuda 3½[, vilket tyvärr inte 
är möjligt så valet bör falla på 3[, så får partnern 
lägga på om han har något extra att tillföra. 

5. Nu har vi fått riktigt bra kort. Vi kan tro att part-
nern är renons i hjärter, vi har detsamma i ruter och 
det är mer eller mindre bara en fråga om partnern 
förfogar över de svarta kungarna. Med en renons 
som partnern inte känner till fungerar det inte att 
essfråga speciellt väl. Därför bör valet falla på na-
turliga 5[ som är slaminvit, om du inte tom tar en 
direktchans och bjuder slam.

LEKTION 4
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5. Spela par- eller lagtävling
Den här lektionen kommer att delas i två delar. 
Vi tittar dels på skillnaderna i par- eller lagtävling 
vad gäller speltekniken i Bridge och dels vad gäller 
budgivningen.

SPELTEKNIK
Vi har lärt oss att vi alltid ska göra en spelplan innan 
vi börjar spela. På given nedan har vi hamnat i 3NT 
efter att Nord frågat efter högfärg och Syd förnekat 
högfärg. Väst spelar ut spadertvå enligt 1-3-5. 

  [A
   ]AQ75
   {JT98
   }QJ63
 [2  [
 ]  ] 
 {  { 
 }  } 
   [QJ9
   ]K9
   {AQ76
   }KT94

 Väst Nord Öst Syd
     1NT
 Pass  2} Pass 2{
 Pass 3NT Pass  Pass 
 Pass 
 
Låt oss säga att vi börjar spela lagtävling och vår 
uppgift är att vinna nio stick. Hur ska vi spela? 

Vi vet att vi har ett spader-, tre hjärter- och ett ru-
terstick. Summa fem. Vad har vi då för möjligheter 
att vinna flera stick? Spaderfärgen kommer alltid att 
generera ett stick till när försvaret attackerar färgen, 
och det vet vi att de kommer att göra, då det är de-
ras enda sätt att kunna straffa kontraktet. Det gör att 
vi är uppe i sex stick. 

Tre stick kan godspelas i klöver, varvid vi har de nio 
stick som behövs. En eventuell lyckad rutermask 
skulle kunna ge oss tre stick ytterligare även i den 
färgen. Om vi driver ut klöveress kommer försvaret 
ta för spaderkung och spela mera spader, det gör att 
vi har förlorarat två stick och riskerar när rutermas-
ken slås att vi förlorar fler spaderstick. Då kommer 
kontraktet gå straff. 

Det gör att i lagtävling kommer vi driva ut klöveress 
och rätt och slätt ta våra vinnare för att gå hem i 
kontraktet. Vi börjar dock med att ta för våra klö-
ver för att se om försvaret kanske sakar bort någon 
spader så att vi riskfritt kan slå vår rutermask, om 
så inte sker ger vi upp och tar för ruteress. Det hela 
leder till nio stick.

I partävling kan det vara idé att prova slå sin ruter-
mask. Om vi bestämmer oss för den manövern ska 
vi inleda som tidigare och driva ut klöveress, när vi 
kommer in på spaderdam tar vi våra vinnare i hjär-
ter och klöver så att vi är inne på bordet. Detta av-
slöjade då du spelade tredje hjärtern att Väst hade 
en femkortfärg även där. Du vet därmed att Väst har 
5-5-1-2 när du få sett tvåkortsklöver hos Väst. Du vet 
därmed hela fördelningen och att Öst startade med 
4-2-4-3. Sannolikheten att just ruterkung skall sitta 
singel är så liten att du bör maska. När rutermasken 
går bra har vi elva stick.  

Så här såg hela given ut:

   [A
   ]AQ75
   {JT98
   }QJ63
 [K7642  [T853
 ]JT642  ]83
 {5  {K432
 }87  }A52
   [QJ9
   ]K9
   {AQ76
   }KT94

 Väst Nord Öst Syd
     1NT
 Pass  2} Pass 2{
 Pass 3NT Pass Pass
 Pass 

I en lagtävling hade de två extrasticken sannolikt 
som mest betytt 2 IMP. I partävling hade det kunna 
varit skillnaden mellan en toppscore eller en giv 
strax under medel där vi helt enkelt belönas för att 
ha tagit en extra chans. Det är dessutom så att när 
du vet att Väst har flera kort i en färg, ökar chanser-
na för att Öst ska längd i en annan färg. 
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BUDTEKNIK
På den förra given tittade vi på hur det kan vara 
att tänka som spelförare om man spelar par- eller 
lagtävling. 

På samma sätt kan det vara försvaret som måste 
tänka till för att maximera antalet straff i ett kontrakt 
snarare än att säkert se till att bara beta kontraktet 
om tillfälle ges. 

Men det är inte bara i spelet man måste tänka till, 
det kan många gånger vara så att man ska vara 
aggressivare - bjuda hårdare, i lag- än partävling då 
utgångsbonusar är så mycket intressantare för att 
vinna många IMP.

Låt oss säga att du som Syd har fått: 

  [KJ2
  ]AQ32
  {J93
  }Q42

När budgivningen går som följer:

 Väst Nord Öst Syd
 Pass 1{ Pass 1]
 Pass 1NT Pass ?

Trots 13 hp har du sannerligen inga roliga kort. Det 
är inte ens säkert att 1NT kommer ha så goda utsik-
ter, men å andra sidan kan det ju också vara närma-
re tio stick om det sitter bra. Detta gör att i partäv-
ling bör man nog invitera med 2NT så att partnern 
får vara med och bestämma samtidigt som man i 
lagtävling tar chansen direkt att höja till utgång utan 
att mer information avslöjas till motståndarna.

  [AT53
   ]K87
   {A873
   }K6
 [764  [Q98
 ]JT62  ]Q4
 {QT2  {K65
 }A95  }JT873
  [KJ2
   ]AQ32
   {J93
   }Q42

Vår partner har fått en maxhand med 14 hp, trots 
det har 3NT inte mycket chans om Öst spelar ut klö-

verknekt. Om man gissar rätt, åt vilket håll man ska 
maska i spader, har man tre spader, tre hjärter och 
ett stick i vardera lågfärgen. 

  [AT53
   ]K87
   {A873
   }K6
 [76  [Q984
 ]JT6  ]Q4
 {QT42  {K96
 }A95  }JT874
  [KJ2
   ]AQ32
   {J53
   }Q42

Marginalerna är dock mycket små, det hade räckt 
att någon av högfärgerna hade suttit jämnt, förut-
satt att man gissar rätt hur det ska maskas då, eller 
att klöveress hade suttit på utspelshanden. Låt oss 
säga att partnern inte har max, utan att hjärterkung 
och hjärterknekt hade bytt plats. Partnern hade fort-
farande bjudit på samma sätt och varvid utgången 
verkligen inte haft någon chans.

Det du bör ta till dig av detta andra exempel och för-
söka lära är att man i lagtävling hade tagit en chans 
och direkt bjudit utgång, utan att bjuda mot- 
ståndarna på mer information om hur det sitter.  
 
I partävling kan det vara idé för Syd att invitera Nord 
för att se om det där kan finnas extrastick i ruter 
eller något som ser ut som en maxhand inom inter-
vallet 12-14. 
 
Notera att Nord som hade fyrkortspader inte åter-
bjöd 1[ utan istället valde 1NT. Detta för att visa en 
balanserad hand med 12-14 hp. 1[ hade visat en 
obalanserad hand.  
 
SAMMANFATTNING: 
•  Vi bjuder normalt sett hårdare i lag- än partävling  
 då IMP är så avgörande jämfört med ett partäv- 
     lingsresultat. 
•  Vi tenderar att hellre säkerhetsspela kontrakten  
 än att spela på extra stick i lag- än i partävling. 
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I Bridge handlar det alltid om att försöka inför- 
skaffa så mycket information som möjligt om vad 
som försiggår och hur saker och ting kan tänkas 
sitta fördelat innan du tar avgörande beslut om hur 
du ska spela och vilka chanser som ska tas.

Se på nedanstående giv, hur bör du spela och var-
för? 

Väst spelar ut hjärteress (alla bekänner) och fortsät-
ter med hjärterdam. Väst har öppnat med 2], som 
lovar 6-10 hp och sexkortsfärg.

   [KJT9
   ]K4
   {QJT9
   }AQ2

   [A876
   ]653
   {K87
   }KT3

 Väst Nord Öst Syd
 2] Dbl Pass 3[
 Pass 4[ Pass runt 

Så här bör du tänka. Båda dina motståndare har 
tretton kort. Väst har sex av sina tretton kort ”märk-
ta” från budgivningen, de är alla hjärter. 
Det gör att Väst bara har sju chanser att ha spader-
dam. Öst har bara två kort märkta, och har med 
andra ord elva chanser att ha spaderdam. 

Sålunda är sannolikheten störst att Öst har spader- 
dam. Med hjärteress följt av dam i utspelet och 
fortsättningen har du fått mer information, då du 
vet att Väst har ess, dam och knekt i hjärter. Det är 7 
hp, Väst ”kan” alltså bara ha 3 hp till. Sålunda kan vi 
placera ruteress hos Öst. 

Vi kan också anta att Väst inte har singel i någon låg-
färg då denne förmodligen hade spelat ut den om så 
vore fallet. Det gör att vi sannolikt kan säga att Väst 
har två eller tre kort i vardera lågfärgen som bara 
lämnar kvar 3-4 lediga platser för att ha spaderdam. 

6. Spela med oddsen - ledtrådar
Sålunda vinner vi för hjärterkung, spelar spaderkung 
följt av spaderknekt och har för avsikt att släppa 
runt den om Öst inte täcker med damen. Då har vi 
spelat med oddsen! Efter uttrumfning driver vi ut 
ruteress och kan begära resten av sticken för totalt 
11 stick.

Vi tar ett exempel till då vi är igång. 

   [KJT9
   ]AK4
   {QJT9
   }AQ

  [A876
   ]653
   {AK
   }KJT3

 Väst Nord Öst Syd
     1NT 
  Pass 2} Pass 2[
 Pass 4NT Pass 5]
 Pass 5NT Pass 6]
 Pass 7NT  Pass Pass
 Pass

Nord var tvungen att ta en omväg via 2} för att 
kunna använda Blackwood och avgöra om det skulle 
spelas 6 eller 7NT. Öst spelade ut hjärterdam.

Som vanligt räknar vi över våra stick innan vi börjar 
spela. Vi har fyra klöver- och fyra ruterstick, samt två 
stick i vardera högfärgen. Summa 12 stick, vi kan få 
ytterligare ett stick genom att maska i spader. Men 
åt vilket håll ska vi maska? 

Att direkt gissa har 50% chans, men du kan förbättra 
dina odds, genom att ta för alla dina vinnare och 
undvika spaderfärgen så länge som det är möjligt. 

Din uppgift är att noga studera vad motståndarna 
eventuellt sakar för kort så du kan bilda dig en upp-
fattning om hur hela sitsen är. 
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   [KJT9
   ]AK4
   {QJT9
   }AQ
 [  [
 ]Q  ]
 {  {
 }  }
  [A876
   ]653
   {AK
   }KJT3

1.  Du vinner för hjärteress, alla följer.
2.  Du börjar ta för ess-kung i ruter. Alla bekänner. 
3.  Du spelar klöver till ess och tar för dina två  
 återstående ruter, med hjärter- respektive  
 spadersak från handen. Väst sakar en hjärter på  
 den fjärde rutern! 
4.  Du tar nu över klöverdam med kungen och häm- 
 tar dina sista två klöver. Återigen sakar Väst en  
 hjärter på det fjärde kortet. 
5.  Du spelar hjärter till kung, varvid Öst sakar en  
 spader.  

Nu är du hemma i ditt kontrakt och det är inte läng-
re någon gissning hur du ska spela. Du vet att Väst 
startade med fördelningen 1-6-3-3. Därför kan du ta 
för spaderkung och bekänner Väst lågt kan du säkert 
maska ut damen över Öst då du vet att Väst inte har 
fler spader.  

Så här var hela sitsen.

  [KJT9
   ]AK4
   {QJT9
   }AQ
 [5  [Q432
 ]QJT987  ]2
 {432  {8765
 }654  }9872
   [A876
   ]653
   {AK
   }KJT3

N 
 V     Ö 

S
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Även om Öst hade haft en hjärter till och en spader 
mindre hade det varit rätt att maska över Öst då du 
vet att hjärterdam är högsta från sekvens och därför 
berättar om hjärterlängd där man kan ge fler ”tom-
ma platser” till Öst. Detta är bland annat vad det 
handlar om - att spela med oddsen. 

SAMMANFATTNING: 
•  Notera eventuella bud från motståndarna och vad  
 de lovar. 
•  Notera eventuella förhandspass som minimerar  
 den handens värden och fördelningar. 
•  Se efter vad den du möter har för utspelsregler  
 och försök läsa sitsen. 
•  Notera hur spelet går och när motståndarna inte  
 längre följer färg. 
•  Tänk på att om den ena handen har en långfärg  
 ökar sannolikheten för att nyckelkort som du  
 eventuellt söker oftast sitter på den andra  
 handen.
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En skicklig spelförare försöker alltid förbättra sina 
odds för att spela hem sitt kontrakt. Detta handlar 
dels om teknik och dels om att väga in både  
faktiska och psykologiska slutsatser från bud- 
givning och spel. 

I botten ligger dock alltid vissa grundförutsätt- 
ningar, exempelvis en kännedom om hur ett visst 
antal saknade kort i en färg normalt fördelas, du har 
de vanligaste fördelningarna nedan i tabellen.

Vad kan man då lära från denna tabell? Naturligtvis 
behöver man inte memorera alla siffror, utan det 
räcker med att göra ett antal konstateranden. 

Exempelvis finner vi att om man saknar KX i en färg 
så är det marginellt bättre att toppa färgen, och 
minsta lilla indikation på att kungen sitter för mask 
kan då bli tungan på vågen. 

Vidare finner vi att man gärna sitter i en slam som 
hänger på att lösa trumfen med QJX borta, ef-
ter-som det sitter 2-1 nästan 8 gånger av 10.
Du har säkert fått lära dig att om damen saknas i en 
färg så är det rätt att försöka maska ut den om man 
har åtta kort i färgen, medan man bör försöka toppa 
ut den om man förfogar över 9 kort. 

Devisen brukar vara: ”With eight ever, with nine 
never!”

Saknade kort Sits Sannolikhet (%) Antal sitsar Sannolikhet/sits (%)
2 1-1 52 2 26

2-0 48 2 24
3 2-1 78 6 13

3-0 22 2 11
4 3-1 50 8 6,2

2-2 41 6 6,8
4-0 9,6 2 4,8

5 3-2 68 20 3,4
4-1 28 10 2,8
5-0 3,9 2 2,0

6 3-3 36 20 17,7
4-2 48 30 16,1
5-1 15 12 12,1
6-0 1 2 7,4

7. Spela med oddsen - Statistik

Tabell. Sannolikheter för olika sitsar.

Även detta går delvis att utläsa från tabellen. Om 
vi börjar med fallet då fem kort saknas så måste vi 
även lägga till en kunskap om att ett specifikt kort 
oftare sitter på den hand som har längd i färgen. 
Utav de 20 möjliga 3-2-sitsarna sitter det Dxx 12 
gånger och Dx 8 gånger. Jämfört med toppning är 
det alltså 50% större chans att masken lyckas den 
gång motståndarna följer med hackor (dessutom 
tillkommer ibland möjligheten att även kunna klara 
4-1-sitsar). 

Hur är det då om vi har nio kort i färgen och mot-
ståndarna följer med hackor?  
 
Jo, då har vi sett alla kort utom damen och kan titta 
direkt till höger i tabellen och finna att en specifik 
2-2-sits är troligare än en specifik 3-1-sits (6,8 mot 
6,2%). Skillnaden är dock inte stor, så ”nine never” 
bör tas med en rejäl nypa salt! Exempelvis bör det 
vägas in vilken av motståndarna som är farligast att 
släppa in om damen tar spel.

Lyssna på budgivningen!
Både bud som bjuds och bud som inte bjuds bär på 
information som vi tidigare gått igenom. Om någon 
har spärröppnat blir det genast troligare att även 
andra färger sitter snett och det är då ofta rätt att 
maska över spärrbjudarens partner, även då i fallet 
”nine never”. Likaså om någon har avgett ett be-
gränsat bud, till exempel öppnat med 1NT=15-17. 
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Om man då saknar 16 hp så är genast alla klädda 
kort sånär som på en knekt placerade. Ge även akt 
på en nerpassad svarshand. Om denne sedan visar 
sig ha ett ess, så finns där knappast plats för en dam 
också!

Titta på vilka kort som läggs!
Dags för lite överkurs! Sannolikhetsberäkningarna 
ovan gäller bara om motståndarna lägger sina likvär-
diga kort slumpvis. Mycket information finns därför 
ofta att hämta i de kort som läggs, speciellt om man 
känner sina motståndare. 

• Längdmarkerar de slaviskt? 
• Lägger de normalt korten nerifrån?  
 
Kopplat till de båda frågorna ovan är den så kallade 
”Lagen om begränsat/fritt val”. Denna lag får du som 
är intresserad dock läsa mer om i annan litteratur.

Vi avslutar med ett par exempel kring temat ”eight 
ever, nine never” för att åskådliggöra vad det hand-
lar om. 

  [KT32 
 [?87  [?9
  [AJ54 

Utan vägledning chansar du på att Väst har damen 
och lägger ned esset i färgen då Väst följer med sju-
an och Öst med nian. När du sedan fortsätter med 
liten mot bordets kung-tia så följer Väst med åttan. 
Hur spelar du nu, dvs var sitter damen och sexan? 

Tidigare fick du lära dig att det är 50% bättre att 
maska nu jämfört med att toppa. Detta stämmer 
alltjämt förutsatt att försvararna har insett att alla 
kort förutom damen har samma värde i detta läge. 

Om Väst startade med 876 är det då nämligen bara 
en chans på tre att denne valt att dölja just sexan, 
medan om Öst startade med 96 är det en chans på 
två att han eller hon valt att hålla på sexan. 

Men ponera att du känner till att Öst aldrig skulle 
lägga nian från 96 – då är plötsligt din enda chans till 
fyra stick att toppa färgen!

  [KT432 
 [?98  [?Q
  [A765 

På esset faller damen till höger, varefter Väst natur-

ligtvis följer med en hacka när du spelar liten mot 
kung-tia. Toppa eller maska? 

Tidigare fick du lära dig att toppa med nio kort. Men 
i just denna sits har försvararna två likvärdiga hackor 
och två likvärdiga honnörer. Hackorna har du redan 
sett, så där kan försvaret inte trixa. Men hur är det 
med honnörerna? 

Jo, där skulle Öst likaväl ha kunnat lägga knekten 
från dam-knekt. Därmed halveras sannolikheten 
för den sitsen och det blir då överlägset bättre att 
maska med tian. Återigen är det dock en fördel att 
känna sina motståndare, för om Öst alltid försöker 
luras genom att lägga damen från dam-knekt så är 
det genast läge att toppa färgen igen. 

Visst är bridge ett fascinerande spel?

Kombinera dina chanser
Du sitter Syd och har [AQ72 ]9753 {K82 }AK. 
Med 15-17 hp och en balanserad hand faller öpp-
ningsbudet på 1NT. Din partner bjuder 2} som 
frågar efter ditt högfärgsinnehav. Med båda högfär-
gerna bjuder du alltid hjärter först, varför ditt åter-
bud blir 2]. Din partner som nu fann en gemensam 
trumffärg avslutade med att hoppa till 4] som blev 
slutbud. Väst spelar ut hjärter sex när du beskådar: 
 
  [K84
   ]AKJT
   {954
   }1065
 
  ]6 
 

   [AQ72
   ]9753
   {K82
   }AK
 
Innan vi spelar på något ska vi så klart som vanligt 
göra en spelplan och begrunda vår uppgift som vi 
har framför oss. Vi behöver 10 stick. Vi har inga 
förlorare i vare sig spader eller klöver. Det ser ut 
som om vi eventuellt kan ha tre förlorare i ruter, om 
esset sitter bakom. En förlorare hotar också i trumf 
(hjärter) om hjärterdam sitter fel. 

Hur kan vi då försöka förbättra våra chanser att lyck-
as gå hem i kontraktet? Vi har fått lära oss devisen 
”with eight ever, nine never”. Det betyder kort och 
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gott - vi maskar med åtta kort i en färg och toppar 
med nio, när vi är på jakt efter damen. 

Efter hjärterutspel har vi dock råd med att gå upp 
med hjärterkung för att utesluta att Öst inte hade 
hjärterdam singel. Detta gör att vår hjärtermask 
kommer att vara lite bättre än 50% nästa gång vi 
spelar en trumf mot träkarlen och Väst bekänner 
med en eventuell liten trumf. 

Om vi därefter tittar på vår spaderfärg, så har vi i 
den här lektionen lära oss att chansen för att en färg 
sitter 3-3 är 36%, om spadern sitter 3-3 kan vi ju 
spela vår fjärde spader och saka en av våra ruterför-
lorare.

I ruter har vi 50% chans att ruteress sitter rätt pla-
cerat. I klöver kan vi inget göra för att förbättra våra 
chanser. 

Det ser med andra ord ut som om du har 50% 
chans, om hjärtermasken lyckas, detta kombinerat 
med ruteress rätt är ytterligare 50%. Det är sam-
mantaget ungefär 75% chans att lyckas nå hemgång 
i kontraktet. Är det bra nog? 
 
   [K84
   ]AKJT
   {954
   }1065
  [J93  [1065
  ]64   ]Q82
  {AQ63   {JT7
  }Q973   }J842
   [AQ72
   ]9753
   {K82
   }AK

Om vi tar för hjärterkung i utspelet. Spelar klöver 
till kung och en ny hjärter mot bordet för att slå vår 
mask när Väst bekände kommer vi bli olyckliga när 
sitsen är som ovan. Öst tar för hjärterdam och vän-
der med ruterknekt varav det inte finns någon chans 
att nå hemgång.  

Var gick då våra tankegångar snett eller var det bara 
otur? Vi hade ju i alla fall drygt 75% chans att lyckas. 
Låt oss gå tillbaka till utspelet. Väst spelade ut en 
trumf. Det är väldigt ovanligt att en försvarare väljer 

att spela ut trumf från oskyddad honnör i färgen och 
rakt in i den starka sanghanden. Därför kan vi redan 
där och då nästan säkert fastställa att trumfdamen 
nog högst sannolikt inte kommer att sitta som den 
ska. Våra 75% har plötsligt bara blivit 50% igen vad 
gäller maska och spela på ruteress rätt.

När vi tar för hjärteress ska vi fortsätta med hjärter-
kung. Att Väst skulle ha spelat ut en trumf från tre 
små är inte alls ovanligt, och då faller ju hjärterdam 
som satt andra om det satt på det viset. På aktuell 
giv såg vi bara hackor, så vi hade en trumfförlorare 
i alla fall. Vad är vår tilläggschans, jo om spaderfär-
gen sitter 3-3 så kan vi ju saka en av bordets ruter 
och det kan då göras innan vi provar hur det sitter 
i ruter. Är det så att vår spader inte sitter 3-3 kan vi 
alltid stjäla den sistnämnda och spela på att ruteress 
sitter rätt då kombinerar vi alla våra chanser bäst. 
detta spelsätt har 68% chans att lyckas.

Sagt och gjort rätt spelplan är alltså. Hjärterkung. 
Klöver till kung, hjärter till ess, följt av ess, kung, 
dam i spader. När färgen satt 3-3 spelar vi får fjärde 
spader och parkerar en ruterförlorare på den. Öst 
stjäl med hjärterdam för att vända med ruter. Allt 
försvaret får är nu två ruterstick och vi har nått vår 
hemgång. Detta spelsätt kallas också för att man 
lägger en förlorare på en förlorare. Dvs. en ruter 
försvann samtidigt som försvaret tog för sin höga 
trumf.

SAMMANFATTNING:
•  Om du saknar KX i en färg är det marginell  
 skillnad på att toppa och maska.  
•  Om damen saknas. Med åtta kort i en färg maska, 
  med nio kort bör du toppa. 
•  Kom ihåg budgivning och spel för att addera alla  
 ledtrådar du fått till att om möjligt kunna göra  
 rätt. 
•  Motståndare som du möter frekvent, försök lära  
 hur de spelar och agerar. 
•  Som försvarsspelare med bara ett knippe hackor,  
 spela dem inte underifrån, utan spela ömsom  
 hög/låg för att försvåra för spelföraren att kunna  
 läsa dina eventuella färglängder.
 
Den som vill förkovra sig mer i statistik, utfall av 
sitsar, fördelningar mm kan studera:  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_bridge_probabilities
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LEKTION 8

8. Tempot i Bridge
En väldigt viktig komponent när du spelar bridge 
är, som du säkert blivit varse, att du har en partner 
som är på samma våglängd. Detta gäller i såväl 
försvarsspel som i budgivningen. Vi fokuserar på 
det senare i den här lektionen och inleder med ett 
exempel.  

Ett par sitter vid ett bord efter rondens slut och 
diskuterar. 
Spelare 1 (ÖH): -Men varför passade du på 3[? 
Spelare 2 (SH): -Du inviterade ju och jag hade inga 
extra värden. 

Vad har nu hänt i situationen ovan? Jo, uppenbarli-
gen var inte spelarna överens om vad 3[ betyder i 
deras system som budgivningen hade gått när spela-
re två skulle bjuda. 

Vad hade då hänt?
 1] – 1[;  
 2} – 2{;    
 2[ – 3[;
 Pass

Vi har ju olika tempon i bridge. Vi har följande bud-
tempon: 
• okrav, partnern kan bjuda pass gäller även bud  
 som är förslag till slutbud (okrav)
•  bud som är krav för en budrond (rondkrav)
•   bud som är inviterande (invit)
•   bud som är utgångskrävande (utgångskrav)

Om vi tittar på exemplet ovan är budens tempon 
som följer:
 
1] 5+], okrav
1[ 4+[, rondkrav
2} 4+}, okrav
2{ 0+{, artificiellt, fjärde färg / utgångskrav
2[ 3-korts [ 
3[ ÖH tolkade detta som invit till utgång medan  
  det för svarshanden var slaminvit.
 
Det finns alltså två tolkningar som spelarna har valt 
mellan och de är inte överens. Det är lätt att inse att 
i det ena fallet trodde spelaren att det handlade om 
man skulle till utgång eller inte samtidigt som den 
andre vill undersöka huruvida slam skulle spelas eller 
ej och inte hade en tanke på att spela ett delkontrakt. 

Två andra tempon som finns i budgivningen är: 
•  Stoppbud, ett bud där du måste passa.
•  Överföring, där du måste bjuda nästa färg och du  
 vanligtvis inte har en aning om vad som  
 komma skall. 
 
För att bli en vinnare i Bridge gäller det med andra 
ord att vara överens med sin partner om vad buden 
betyder. På nästa sida kommer några budlägen där 
du kan fundera över vad det är för tempo. Jämför 
sedan med din partner för att se om ni är överens 
om budläget.
 
Vilken typ av tempo har det sist bjudna budet? 

1. 1NT – 2] __________________

2. 1NT – 2}; 2[ – 2NT __________________

3. 1] – 2NT; 3] __________________

4. 1] – 1[; 2{ – 3]  __________________

5. 1[ – 2}; 2{ – 3{ __________________

6. 1} – 1[; 1NT – 2[ __________________

7. 1NT – 2]; 2[ – 3] __________________

8. 2} – 2{; 2] – 3] __________________

9. 1{ – 1[; 2{ – 2] __________________

10. 1} – 1[; 2] – 3] __________________

Avslutningsvis kan vi konstatera att ju fler konventio-
ner och artificiella bud ditt/ert system innehåller de-
sto fler överenskommelser om budens innebörd och 
styrkeintervaller krävs för att ni skall vara på samma 
våglängd. dvs kunna reda ut vad det är för tempo.
 
SAMMANFATTNING: 
•   Du och din partner måste diskutera er samman  
 så ni vet vad det är för tempo på era bud i olika  
 situationer. 
•   Ju mer artificiellt ni börjar spela, desto mer  
 kommer tempot att variera.
 
1. Överföring. 2. Invit. 3. Krav (beror på system).  
4. Invit. 5. Utgångskrav. 6. Okrav. 7. Rondkrav.  
8. Slaminvit. 9. Rondkrav. 10. Slaminvit.
__________________________________________ 
Tack till Nya Bridgeskolan i Stockholm, som delat 
med sig av delar till texten till denna Minikurs.
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9. Etik och uppförande
Bridge ska vara en härlig utmaning som sker i en 
trivsam miljö. Det är ett sätt att umgås och ska 
också spegla hur vi uppträder mot varandra. Täv-
lingsmomentet i spelet ska vi hantera med takt och 
finess så att vi visar varandra respekt både som 
vinnare och förlorare.

För att få en så bra stämning som möjligt och för att 
spelet ska kunna flyta på i en bra takt ska vi här ta 
upp några vanliga frågor och funderingar. 

Som arrangör är vanligtvis mottot: Trivsel och flyt i 
spelet är vad vi vill se! 

Atmosfären vid bordet
•  Är du först vid bordet hälsa gärna det andra paret  
 välkommen.
•  Diskutera och analysera aldrig kort och spel från  
 föregående rond/bricka.
•  Ge aldrig några kritiska kommentarer som kan  
 såra eller kränka partner eller motspelare
•  Tacka för ronden när den är klar.

Hur ”gör” du när du bjuder? 
•  Lägg budkorten i en prydlig – snygg rad framför  
 dig. 
•  Avge buden i en rörelse – Fingra/fibbla aldrig i  
 budlådan. 
•  Avge buden lugnt och i samma tempo.

Hur gör du när du spelar?
•  Använd ett lugnt tempo. 
•  Släpp/lägg det spelade kortet på ungefär samma  
 plats på bordet varje gång. 
•  Undvik ”knäppande - flippande” med korten och  
 spela dem aldrig med en ”dask”, som kan upp- 
 fattas störande. 

Vem får fråga i budgivningen och hur frågar 
man? 
•  Du får fråga när det är din tur att bjuda samt  
 innan påspel i första stick. (Lag 20C2)
•  Fråga om hela budserien vad buden betyder och  
 inte ett enskilt bud.
•  Om din partner ska spela ut och du misstänker att  
 din ”vänsterytter” MTV blir spelförare bör du  
 undvika att fråga tills att din partner valt  
 utspelskort. 

Vi tar ett exempel så det blir begripligt:

Du är i zonen och sitter Syd med följande kort  
  
  [64 ]76 {42 }AKQJ543

 Väst Nord  Öst Syd
 1NT Pass 2} Pass
 2] Pass 3NT Pass
 Pass Pass
 
Som Syd passar du på 2} och du frågar nästa gång 
det blir din tur att bjuda vad 2} var.

Det är direkt olämpligt att ställa denna fråga, oav-
sett vad svaret blir.  En fråga av vad 2} betyder, följt 
av ett pass/dubbelt, ger OI (otillåten information) 
till din partner. OI:n hade bestått i att din partner 
kanske hade funnit att spela ut klöver (eller en kort 
högfärg) mot kontraktet beroende på hur era över-
enskommelser är som kanske inte hade varit din 
partners normala utspel om du inte ställt frågan.  
 
Det är dock en helt annan femma om du frågar om 
hela budgivningen och därefter väljer att dubbla. 
Dvs. du ber motståndarna redogöra för hela sin 
budsekvens.

Att i budgivningen ovan dubbla 3NT är en så kall-
lad utspelsdubbling och ber Nord i det här fallet att 
spela ut bordets först bjudna färg. Det finns också 
de som spelar så att det visar en riktigt bra högfärg 
varvid det ber partnern spela ut sin kortaste sådan. 
Det hela kallas för Lightner, vilket vi kommer lära oss 
mer om när vi talar konventioner i ett annat kapitel.
 
När får man fråga om budgivningen? 
•  När man är i tur att bjuda eller skall spela på i  
 första stick.
 
Hur ska träkarlen ”uppträda”? 
•  Träkarlen ska lägga upp korten i raka linjer med  
 eventuell trumf till höger om sig. Träkarlen ska  
 därefter i princip inte ta några egna beslut utan  
 bara ta och spela de kort som spelföraren näm- 
 ner. 
•  Om spelföraren säger ta en klöver istället för att  
 nämna vilken klöver avses alltid det lägsta kortet i  
 färgen. 

LEKTION 9
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LEKTION 9

•  Träkarlen har dock en rättighet, som alltid kan  
 utnyttjas, enligt bridgelagarna. När spelföraren  
 plötsligt sakar/inte följer färg kan träkarlen fråga  
 ”hade du verkligen inga xxx”. Detta för att för- 
 hindra att spelföraren gör en etablerad revoke.

Terence Reese…
Terence Reese, engelsman och legendarisk brid-
gespelare med lång meritlista och kanske mest känd 
som författare, sa följande bevingade ord.

- Den svåraste bridgespelaren att möta, är den som 
bjuder och spelar i tempo, utan att fälla några kom-
menterar eller göra några miner. 

Om något fel begås
Om något oväntat sker eller ett fel begås, exem-
pelvis tappat kort, otillräckligt bud eller spel i fel 
ordning eller något liknande ska det under inga 
omständigheter fattas beslut vid bordet för att kor-
rigera, istället tillkallar man tävlingsledaren som får 
reda ut vad som har hänt, förklara och döma.

Avslutningsvis några ord om kortspelet... 
– Var alltid redo och håll fokus på allt som händer 
vid bordet. 

Klädsel
Sunt förnuft gäller i övrigt; klär sig vårdat och ren i 
största allmänhet och framförallt inte använda för 
mycket parfym, då det finns många allergiker i vår 
omgivning som kanske inte klarar av starka parfym-
dofter.

Alkohol
Spelare eller åskådare får inte förtära eller förvara 
alkoholdrycker i spellokal. TL skall avvisa spelare 
eller åskådare som är märkbart påverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel från spellokalen.

Mobiltelefoner
Ringande mobiltelefoner är ett störande moment 
för övriga tävlande. Därför råder mobiltelefonför-
bud i SBFs tävlingar och gäller såväl tävlande som 
åskådare. Förbudet innebär att mobiltelfoner inte 
får vara påslagna i spellokalen. TL kan utdöma ett 
korrigerat resultat för det felande paret.

Lycka till med spelet! 
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Att spela försvarsspel är bland det roligaste som 
finns när man spelar bridge. Det är alltid en utma-
ning och något som är oerhört svårt att bemästra 
till fulländning.  
 
Spelföraren har initialt ett övertag som överblick-
ar alla 26 korten paret förfogar över så snart ut-
spelskortet ligger på bordet. Varje giv har oftast 
inletts med att försvaret har fått ledtrådar om hur 
honnörspoäng och färger fördelas hos motståndar-
na när de vann budgivningen. Detta kan ge en hel 
del hjälp på vägen kring hur försvaret ska bedrivas 
på bästa sätt. Utöver det har försvaret möjlighet att 
på ett tillåtet sätt signalera till varandra via mar-
keringar och i den här lektionen ska vi lära oss en 
sådan. Markeringen kallas för Schneider*. 

Kort och gott är en Schneidermarkering ett sätt spe-
la korten på som berättar för din partner vilken färg 
du har intresse av eller där du har något att hjälpa 
din partner med. Det hela kallas också för styrke-
markering.

Låt oss ta två exempel, säg att din partner spelar 
ut spaderkung mot 3NT. Spelförararen har öppnat 
med 1NT, så vi vet att han har 15-17 hp och en jämn 
hand. På bordet finns [752 i spader och du har på 
din hand: 

 A) [93
 B) [T943

Med hand A spelar du spadernio som kallas för 
lågmarkering – inget intresse/svaghet). Att medvetet 
spela ett högre kort än vad du behöver är en tydlig 
markering att du inte har något i färgen att hjälpa till 
med. Det berättar också ofta om att du har intres-
se av någon av de andra färgerna. Så när partnern 
senare får se spadertre bekräftas hela teorin.  

Med hand B vet du att partnern högst sannolikt har 
spelat ut från en fyr- eller femkortsfärg. Därför vet 
du att du ska högmarkera dvs visa intresse/styrka 
och spela spadertre när du vet att spelföraren som 
mest har två kort i färgen. Detta då din partner har 
fyra, bordet tre och du fyra spader, där esset är det 
ena av spelförarens kort. Likaså hade du högmarke-
rat så fort du har en honnör i färgen. Det kan ju vara 
så att partnern har spelat ut en knekt eller dam, när 
du har kungen eller esset i färgen. 

10. Schneidermarkeringar
Detta kan vara ovärderlig information för din part-
ner om han kommer in senare i spelet och måste 
bestämma sig för om han ska fortsätta i färgen eller 
skifta till en ny färg. 

På samma sätt kan du vägleda din partner om spel-
föraren spelar med en trumffärg. Låt oss säga att din 
partner spelar ut spaderess mot ett hjärterkontrakt, 
du har bara två små spader, femman och tvåan. Här 
är nu förhoppningen att partnern såklart också har 
spaderkung varvid du skulle kunna få en stöld om en 
tredje rond spelas. Färgen skulle kunna fördelas så 
här:

    [J98
  [AK43    [52
    [QT76  
   
På spaderess spelar vi alltså spadertvå som betyder 
- kom igen partner! På kungen läggs femman och 
sedan får vi spaderstöld när det tredje sticket spelas.
Låt oss flytta på damen:

   [J98
  [AK43    [Q52
    [T76   

Nu skall du också spela spadertvå. Partnern tar för 
kungen och spelar en tredje spader där vi vinner 
ännu ett stick för vår spaderdam. 

Ny flyttar vi om lite till:

   [J98
  [AK43    [T52
    [Q76

Vilket kort ska man spela nu? Jo, naturligtvis spader-
tio för att berätta att jag har inget intresse av färgen 
och i princip heller inget att hjälpa till med.

Ibland kommer det dock att bli lite problem. Du kan-
ske inte har något högt eller lågt kort i färgen som 
du skulle behöva för en tydlig markering. Då gäller 
det bara att spela på i tempo och försöka göra det 
bästa av situationen men så tydligt som möjligt. Har 
du exempelvis 76 i en färg kan det vara mycket svårt 
för din partner att läsa om sjuan är en hög- eller 
en lågmarkering. Det du kan glädja dig åt är att alla 
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andra som ska spela brickan kommer att få samma 
problem. 

Här kommer ett annat exempel. Tänk dig följande 
giv spelas. Syd som var först att bjuda öppnade med 
1NT som han också blev spelförare i. 

   [Q2 
   ]J63 
   {KT654
    }T93
   [JT953  [84
  ]54  ]AKQT2
   {QJ32   {7
  }K4  }J8762
    [AK76 
   ]987
   {A98
   }AQ5

Väst valde, i brist på bättre,  att spela ut spader 
knekt. Du spelar spaderåtta för att, så gott du kan, 
visa att du inte har något att hjälpa till med. Spelfö-
raren vinner första stick på handen med spaderess. 

Det spelföraren nu gör är som vanligt att göra sin 
spelplan. Syd konstaterar att sju stick behövs för 
att hemgång ska kunna noteras. Han har tre stick i 
spader, inget i hjärter, minst två i ruter och minst ett 
i klöver, summa sex stick. Den bästa chansen för att 
få fler stick förefaller vara att godspela ruterfärgen. 
Om det inte fungerar får man förlita sig på en klö-
vermask om inte försvaret hjälper till på något annat 
sätt. Sagt och gjort, spelföraren fortsätter med rute-
ress varpå det går tvåa, fyra och sjua. När ruternio 
spelas, väljer Väst att spela ruterknekt varpå spelfö-
raren begär kungen från bordet. Vad ska Öst spela?

Diskutera kring ditt bord kring vad och varför? 

Svar:
Öst vet att han sannolikt har fem hjärterstick om 
han kommer in. Men hur ska han kunna förmedla 
budskapet till sin partner att han vill ha just hjärter 
spelat när partnern högst sannolikt bara har en eller 
två små hackor i färgen? 

När Öst ska saka har han några alternativ. Han har 
redan visat att han inte har något intresse av spader. 
Han vet att partnern kommer att se när han sakar 
att detsamma gäller ruter. Han skulle kunna spela 
hjärtertvå som en högmarkering som betyder, vänd 
med en hjärter partner! Men det sker ju på be-

kostnad av ett stick. Bättre är att offra ett högt kort 
som högst sannolikt inte kommer att ge något stick 
samtidigt som man därmed berättar för partnern att 
man har intresse av den helt oredovisade hjärterfär-
gen. Detta gör man genom att saka klöverknekt! 

Varför vet Öst att klöverknekt inte kommer att kosta 
något stick att saka? 
Därför att Öst vet att Syd har visat upp ess-kung i 
spader och ruteress. Detta är 11 hp. Sålunda kan Syd 
som öppnat med 1NT inte ha ess-kung-dam i klöver. 
Detta hade gjort att han hade 20 hp varför hans 
partner måste ha ess eller kung i klöver. 

Vad gör spelföraren efter att ha sett klöverknekt 
sakas? 
Spelföraren godspelar sin ruter och har i det läget 
åtta stick, men Väst som kommer in på ruterdam vet 
att goda råd är dyra och vänder med en hjärter tack 
vare partnerns tydliga Schneidermarkeringar varpå 
försvaret hinner före att ta totalt sex stick, ett ruter 
och fem hjärter varför spelföraren bara kan få sju. 

Om Öst inte varit säker på att han velat ha en hjär-
tervända skulle han självklart kunnat lägga en lägre 
klöver utan att för den skull högmarkera i färgen. 

Med detta försvar gav försvaret inte bort något utan 
spelföraren hölls i minimum antal stick som var sju. 
Alla andra försvar hade medfört att spelföraren fått 
minst åtta stick.
 
Detta är att spela med Schneidermarkeringar och 
kommer att ge dig ovärderliga ledtrådar för hur för-
svarsspelet ska bedrivas.  
 
SAMMANFATTNING: 
• Lågt kort = intresse, styrka i färgen 
• Högt kort = ointresse, svaghet i färgen
__________________________________________

NOTERA: Det finns också de som spelar med ”vanli-
ga markeringar”. Detta betyder kort och gott att de 
vänt på steken. Ett högt kort visar då intresse medan 
ett lågt visar ointresse. I Sverige är det dock stan-
dard/vanligare att vi spelar med omvända marke-
ringar, dvs. Schneider. 

* Anm; Upphovsman Karl Schneider (Österrike) 
som i mitten av 1930-talet lanserade idèn att med 
ett lågt kort visa intresse/styrka med bibehållen 
styrka i de egna korten.
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I den förra lektionen fick du lära dig hur vi spelar 
med Schneider, dvs styrkemarkeringar för att reda 
ut vad vi vill ha och inte ha för färger spelade. I 
den här lektionen ska vi titta på hur vi kan markera 
vilka längder vi har i färgerna och på så sätt kunna 
spela ett bättre försvar tillsammans. 

Försvarsspel handlar väldigt mycket om att kunna 
samarbeta i paret och kunna utbyta information 
beroende på hur man spelar korten.   

Motståndarna bjuder 1 NT – 3 NT och din partner 
spelar ut spaderknekt. 

Detta är vad du kan se när träkarlen läggs upp. 

  [A4
   ]963 
   {874
    }KQJT6
   [J  [K2
  ]  ]JT742 
   {   {965
  }  }A82 
    [ 
   ] 
   { 
   } 

Syd begär fyran från bordet och du vinner sticket 
med kungen! 

Om partnern har ess tredje eller kung tredje i 
hjärter, är det smart att skifta till den färgen, men 
eftersom du har esset i bordets långfärg, fortsätter 
du i stället med spader för att slå bort ingången till 
klöverfärgen. Inte helt överraskande begär spelföra-
ren klöverkung från bordet i nästa stick.
Eftersom sangöppnaren lovar minst två kort i alla 
färger, väntar du med klöveress och kryper. I nästa 
stick kommer klöverdam. 

Tar du nu då?  

Om Syd har fyra klöver, spelar det ingen roll vad du 
gör. När klöveress försvunnit, har Syd klöver kvar 
på handen, så att färgen ger fyra stick. Men om Syd 
har tre klöver, spelar det stor roll vad du gör: sticker 
du andra gången, ger klövern fyra stick; kryper du 

11. Malmömarkeringar
på nytt, ger den bara två. Därför verkar det bäst att 
krypa en gång till. 

Men om sitsen är som nedan kommer du att ångra 
dig:

  [A4
   ]963 
   {874
    }KQJT6
   [JT963  [K2
  ]Q5  ]JT742 
   {AT2   {965
  }973  }A82 
    [Q875 
   ]AK8 
   {KQJ3 
   }54

När Syd vunnit två klöverstick, övergår han till 
rutern. När den färgen sitter snällt slutar det med 
hemgång i kontraktet. Det finns också risk att part-
nern blir missnöjd, för om du tagit för esset andra 
gången, hade det bara blivit åtta stick till spelföra-
ren. 

Ska vi skylla resultatet på otur, kanske? 
 
Nej, men vi kan skylla på dåliga metoder. Om du 
vetat ifall din partner, Väst, haft två klöver eller 
tre, hade du vetat när det hade varit rätt att ta för 
klöveress. Men då måste Väst ha ett sätt att förmed-
la den informationen till dig. Det har han – om ni 
använder längdmarkeringar. 

När klövern spelas kan Väst antingen bekänna 
nerifrån eller uppifrån, så han kan bara skicka två 
budskap. Här är det ”två eller tre”, men i en annan 
situation kan det vara ”tre eller fyra”. Därför visar 
inte en längdmarkering exakt hur många kort du har 
i en färg utan ifall du har ett udda eller jämnt antal 
kort i färgen.
 
I Sverige, där omvända markeringar är standard, är 
det vanliga sättet att bekänna nerifrån med jämnt 
antal, men uppifrån med udda: 2-9 visar alltså ett 
jämnt antal, medan 9-2 visar udda. 
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LEKTION 11

Precis som när du gör en styrkemarkering (Schnei-
der), ska du komma ihåg att göra den så tydlig som 
möjligt. 

Från 8-5-2 lägger du därför inte femman, som är rätt 
kort från 8-5, utan åttan. Det här sättet att markera 
sin längd kallas i Sverige för Malmö. 

Så i diagrammet tidigare lägger Väst klövernio när 
kungen spelas. Det är ett högt kort, så Öst ser att 
partnern markerar för udda. Fem kan det inte vara 
– och med en singelton kan man inte markera, bara 
bekänna. Därför räknar Öst med att Väst har tre 
klöver.
 
I så fall tar han för esset andra gången. När Väst 
bekänner, vet Öst att bordets klöver inte kommer att 
ge fler stick. Väst har ju den klöver som saknas.
 
  [A4
   ]963 
   {874
    }KQJT6
   [JT963  [K2
  ]Q5  ]JT742 
   {AT32   {965
  }94  }A82 
    [Q875 
   ]AK8 
   {KQJ 
   }753

Om sitsen varit denna i stället, hade Väst bekänt 
med klöverfyra första gången, det lägsta kortet från 
ett jämnt antal. Öst ser att fyran inte kan vara Västs 
högsta klöver, så om den inte satt singel, har Väst 
markerat för jämnt antal. Det måste vara två. 

Därför kryper Öst även på klöverdam, så att Syd bara 
får två klöverstick. Då blir det straff igen.

Det är alltså inte ointressant vad man spelar för kort, 
trots att man bara har två eller tre kort i en färg och 
inte kan vinna något stick i densamma. Du bör alltså 
försöka hjälpa din partner så att han får vägledning 
till att fatta rätt beslut så försvaret blir korrekt.

SAMMANFATTNING MARKERINGAR:

Styrkemarkering: Schneider

När? 
•  Partnern spelar ut en honnör.
•   Partnern drar för en färg, men du kan inte sticka  
 motspelarens kort.
•  Du får en chans att saka (inte kan följa den färg  
 som spelas).

Hur?
•  Lågt kort visar styrka/intresse av färgen.
•  Högt kort visar svaghet/ointresse av färgen.

Längmarkering: Malmö

När? 
•  Spelföraren spelar en färg och du kan bekänna  
 med valfri hacka (litet kort).

Hur?
•  Ett lågt kort följt av ett högt nästa gång färgen  
 spelas visar ett jämnt antal. (2, 4 eller 6 kort)
•  Ett högt kort följt av ett lågt nästa gång färgen  
 spelas visar ett udda antal. (3 eller 5 kort)

__________________________________________
 
Tack till Anders Wirgren, skribent i Tidningen  
Bridge, som skrev delar av detta material i nummer 
2 – 2017 och har gett oss rätten att återanvända 
materialet. 
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Ibland kan det vara väldigt bra att spela med 
Lavinthalmarkeringar. Det är en markering som 
främst indikerar vilken färg din partner ska vända 
med om han kommer in. Markeringen används 
normalt bara vid uppenbara tillfällen. Lavinthal 
kallas också för preferensmarkering.

De vanligaste gångerna man använder den är:
1.  När man ger partnern en stöld så han ska veta  
 vilken färg han eventuellt ska kunna returnera för  
 att få ännu en stöld. 
2.  När man godspelar sin färg i sang och vill visa var  
 man har en ingång för att hämta hem de godspe- 
 lade sticken.
3.  När partnern vet om både längd och styrka i den  
 färg man sakar.
4.  När partnern inte behöver ha en längdmarkering.  
 Till exempel när spelföraren har en färg som  
 AKQJ10 på bordet och börjar spela färgen.

Hur fungerar då markeringen?
När du gör en Lavinthalsignal kan du oftast bortse 
från en färg. Säg att det är trumfspel och du ger din 
partner en stöld. Det viktiga för dig då är ju att visa 
partnern vilken av de två andra färgerna du vill att 
han ska returnera. Principen är då enkel, ett lågt 
kort signalerar att du vill ha den lägre färgen, ett 
högt kort för den högre färgen av de kvarvarande 
två, trumfen oräknad. 

Låt exemplifiera för att förklara:

Som Väst har du följande kort och sett dina mot-
ståndare bjuda sig upp till 4] som följer: 

  Väst Nord  Öst Syd
     1]
  Pass 2{ Pass 3{
  Pass 3] Pass 4]
  Pass Pass Pass

12. Lavinthal, markeringar
  [
   ] 
   { 
    }
   [8765  [
  ]987  ] 
   {5   {
  }T9832  } 
    [ 
   ] 
   { 
   }

Vad spelar du ut?

Förhoppningsvis resonerade du dig fram till att din 
singelruter är det bästa utspelet i förhoppning om 
att du kanske i varje fall kan bidraga med att få en 
stöld.

Träkarlen kommer upp och du får se följande: 

  [QJ9
   ]AT6 
   {KQT8 
    }KT5
   [8765  [
  ]987  ] 
   {5   {
  }T9832  } 
    [ 
   ] 
   { 
   }

Det som sker härnäst är att din partner tar för rute-
ress och vänder med ruternio. Du stjäl och skulle ju 
väldigt gärna vilja ta ännu en stöld, men vilken färg 
ska du vända med?  
 
Spader eller klöver?

Nu vet du att din partner högst sannolikt har fyr-
kortsruter. Ruternio är ju ett högt kort och indikerar 
alltså att vi ska vända i spader! 
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LEKTION 12
Hela given såg ut så här:

  [QJ9
   ]AT6 
   {KQT8 
    }K75
   [8765  [AT43
  ]987  ]54 
   {5   {A962
  }T9832  }QJ6 
    [K2 
   ]KQJ32 
   {J743 
   }A4

Om du noterar och följer din partners Lavinthal- 
markering när han spelade ruternio hade spaderåtta 
returnerats som ett brev på posten. Detta gör att 
din partner kommer in på esset och du kan få ännu 
en stöld i ruter. Ni har då betat ett kontrakt där den 
spelförande sidan hade hela 29 hp gemensamt. 

Du kan också se att om du istället för att vända i 
spader hade provat med klöver så hade spelföraren 
raskt lagt beslag på sticket, trumfat ut, och tagit sina 
tio stick för jämn hemgång. 

Vi tittar på ett avslutande exempel för hur du spelar 
med Lavinthal. 

N-S har bjudit sig till 3NT. Budgivningen är denna 
gång ointressant. Du har begåvats med ]KDJ109 och 
har därmed ett självklart utspel i hjärterkung, högsta 
från sekvens. 

Bordet kommer upp och du kan se:

  [543
   ]432 
   {AQJT9 
    }65 
   [A2  [
  ]KQJT9  ] 
   {432   { 
  }432  } 
    [ 
   ] 
   { 
   }

På hjärterkung följer bordet färg och din partner 
lägger hjärtersex och spelföraren hjärtersju. Du fort-
sätter med hjärterdam som du också får vinna när 

partnern lägger hjärterfem och spelföraren duckar 
ånyo genom att lägga den sista hackan i färgen. 

Såväl din partner som du vet nu att om du spelar 
hjärterknekt, din högsta kvarvarande hjärter så är 
det en signal för spader. Hade du haft klöver Ess 
spelar du hjärternio ,den lägsta, och ber om klöver-
vända om partnern kommer in för att du ska kunna 
hämta hem dina godspelade hjärter. Det är ett andra 
sätt att använda sig av Lavinthalmarkeringar. 

Så här såg hela given ut: 

  [T43
   ]432 
   {AQJT9 
    }65 
   [A2  [98765
  ]KQJT9  ]65 
   {432   {K5 
  }432  }T987 
    [KQJ 
   ]A87 
   {876 
   }AKQJ

Som du ser var det vitalt att din partner förstår att 
det är spader det ska vändas i då han kommer in på 
ruterkung. Vänder din partner med klöver kommer 
spelföraren raskt att ta sina nio stick, ett hjärter-, 
fyra ruter- och fyra klöverstick. 
Återigen handlar försvarsspelet i Bridge om kom-
munikation och utbyte av information, och det är 
väl lite fånigt att din partner ska behöva gissa vilka 
färger som eventuellt ska spelas när det går att an-
vända sig av konventioner för att förmedla informa-
tionen. Det gäller alltså att alltid vara uppmärksam 
och följa vad som spelas och på vilket sätt för att 
alltid vara uppdaterad så att du kan fatta rätt beslut 
när det väl gäller, trots att du kanske själv förfogar 
över en relativt ointressant hand.  
 
SAMMANFATTNING: 
 
När:  
I uppenbara situationer där du vill indikera att du 
har en färg du kan komma in på. 
 
Hur:  
Högt kort - högsta färgen, lågt kort - lägsta färgen.
__________________________________________ 
Lavinthalmarkeringen av amerikanen Hy Lavinthal, 
även denna på 1930-talet. 
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13. Ledtrådar från budgivningen - Reverse dummy
För att kunna tillgodogöra dig denna kurs bör du 
ha läst Minikursen XX som handlar om överbud och 
Minikurs XX som rör essfrågan RKCB.

Som spelförare ställs du ibland inför problem där 
det krävs att du är lite av en Sherlock Holmes för 
att pussla ihop alla ledtrådar som du fått från 
budgivning och spel för att du ska lyckas med din 
uppgift på bästa sätt. 

Även om det finns enkla sätt att gå hem i ett kon-
trakt som tex att spela på en vanlig mask så kan det 
finnas spelsätt som är långt mycket bättre. Att inte 
lägga alla ägg i en korg är ett gammalt talesätt som 
kan stämma mycket väl in.

Låt oss titta på en giv för att illustrera:

Syd/Alla [A6
   ]Q76
  {AKQ4
   }K752
 [K

 
   [J754
   ]AK542
   {86
   }A3

  Väst Nord Öst Syd
     1]
  2[ 3[* Pass 4]
  Pass 4NT* Pass 5{*
  Pass 6] Pass runt
 
Utspel: [K

Väst hoppar in med 2[ och försöker sätta käppar i 
hjulen för N-S att finna rätt slutbud. Nord kräver till 
utgång med överbudet 3[, som också lovar stöd 
3-stöd i hjärter. Med 4+ stöd hade Nord lugnt och 
fint kunna bjuda Stenbergs 2NT (som du läser mer 
om i Minikurs XX). Trots att Syd begränsade sig till 
en minimihand drev Nord vidare mot slam. Nord tog 
till essfråga (som du läser mer om i Minikurs XX) och 
när Syd uppvisade tre ess hoppade Nord till slam, 
6]. 

Om nu trumfen uppför sig, dvs. sitter 3-2 har spelfö-
raren elva stick. Hur ska han få ett tolfte? En spader-
stöld på bordet (stöld på korta handen) hade natur-
ligtvis varit en idé, men budgivningen indikerar att 
det inte kommer att fungera, då Öst sannolikt bara 
har en spader.

Så hur ska vi spela med denna vetskap i bagaget?  

Hela given var:   [A6
   ]Q76
  {AKQ4
   }K752
 [KQT932  [8
  ]T  ]J983
  {932  {JT75
  }Q96  }JT84
   [J754
   ]AK542
   {86
   }A3

Rätt spelsätt är att spela på ”Reverse Dummy” 
(omvänd träkarl). Det betyder kort och gott att du 
kommer att stjäla ned den långa trumfhanden så att 
det är den korta som genererar längdsticken. 

I det här fallet spelar vi så här. Vi vinner för spader- 
ess. Tar för ess och kung i hjärter som avslöjade den 
elaka trumfsitsen varvid vi tar för ess och kung i klö-
ver samt stjäl en klöver. När detta gick bra spelar vi 
en ruter till ess och stjäl bordets sista klöver. Vi stjäl 
alltså ned den långa trumfhanden så att den blir den 
korta som ska räkna längdsticken. Läget är nu med 
fem kort kvar att spela:

Slutläge:   [6
   ]Q
  {KQ4
   } -
 [QT93  [ -
  ] -  ]J9
  {9  {JT7
  } -  } -
   [J75
   ]5
   {8
   } -
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Ö-V är maktlösa. Som du ser tar vi för kung och 
dam i ruter med spadersak på damen för att till sist 
stjäla vår sista ruter. Därmed har vi gjort vår Reverse 
Dummy och får på så sätt ett extra trumfstick som 
gav vårt tolfte stick, trots att trumfen elakt satt 4-1. 
Det extra trumfsticket får du på bordets hjärterdam. 
Samma spelföring hade naturligtvis även resulterat i 
hemgång om Öst hade haft fördelningen 1354 eller 
1345. 
 
SAMMANFATTNING:
•  Innan du bestämmer spelplan, konstatera om  
 någon av dina motståndare har lovat ett visst an- 
 tal kort i en färg som kanske borde få dig att välja  
 en annan spelplan än den som kanske är den  
 vanliga.
•  Reverse Dummy är ett spelsätt där du stjäl ned  
 den långa trumfhanden för att generera extra- 
 stick på den kortare trumfhanden istället för att  
 som det normala spelsättet ”ta en stöld på den  
 korta handen”. 

LEKTION 13
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14. Ledtrådar från budgivningen - Trumfmask
I den här lektionen ska du få ett nytt knep att ad-
dera till dina kunskaper i ämnet spelteknik, trumf-
mask är vad det handlar om. Vi ska också nyttja 
motståndarnas information för att lyckas med vår 
uppgift samt naturligtvis göra spelplan!

Vi börjar med att illustrera vad det hela handlar om. 

Som spelförare spelar du ett hjärterkontrakt och 
slutläget ser ut så här när det är uttrumfat och klart 
men motståndarna har kvar spaderess: Du är inne 
på bordet.
 
  [ KQJT9
   ] AK
   { -
   } -

    [ -
   ] 4
   { 432
   } 432  

Precis som när du slår en vanlig mask har du 50% 
chans att lyckas även när du gör en trumfmask. Du 
begär spaderkung och varje gång Öst har spaderess 
kommer din trumfmask att lyckas. Följer Öst lågt 
sakar du från handen. Täcker Öst med esset stjäl du 
varefter bordet är högt.

Låt oss titta på en giv för att se hur man kan använda 
sig av trumfmasken:

Väst/Alla [T2
   ]JT53
  {KQT9
   }AK4
 [AKQ

 
   [J93
   ]AKQ82
   {8
   }9852

  Väst Nord Öst Syd
  2[ Dbl Pass 4]
  Pass Pass Pass

Utspel: [A, [K och [Q inleder!

Väst öppnade i första hand med 2[, som lovar 6-11 
och 6-kortsfärg. Nord upplysningsdubblade och Syd 
med fina kort tog chans på utgång 4].

Väst tog för ess och kung i spader, när alla bekände. 
När Väst fortsatte med spaderdam måste du stjäla 
högt på bordet med hjärtertio för att Öst inte ska 
stjäla över. Så långt allt bra nu tittar vi på dina förut-
sättningar:

Du har fem trumfstick, två klöver-, har redan tagit 
en trumfstöld på den korta handen och kan ställa 
upp ett ruterstick. Det kan vi addera till nio stick och 
frågan är var och hur ska vi få ett tionde stick på 
säkraste sätt?

Omvänt kan vi säga att vi har två förlorare i spader 
och en i vardera lågfärgen. Så hur blir vi av med en 
av lågfärgsförlorarna? Att bli av med en ruter är ju 
omöjligt så det är klöver vi måste bli av med.  

En variant kan ju vara att maska med rutertio som 
skulle kunna ge oss de stick vi behöver varje gång 
Väst har ruterknekt max tredje.  
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Frågan är: Finns det något annat spelsätt som kan-
ske säkrare leder till målet? 

Hela given var: [T2
   ]JT53
  {KQT9
   }AK4
 [AKQ864  [75
  ]6  ]974
  {432   {AJ765
  }T63   }QJ7
   [J93
   ]AKQ82
   {8
   }9852

Efter att ha stulit Väst tredje rond spader tar du för 
ess och kung i hjärter. När färgen inte satt 2-2 trum-
far du ut med bordet inne. Därefter är det dags för 
ruterkung, du vet att Öst har ruteress, när Väst inte 
kan ha så många honnörspoäng till. Öst vinner för 
sitt ess och vänder med klöverdam. Nu börjar goda 
råd bli dyra, rätt spelsätt är: 

Vinn för klöverkung. Ta ut ruterdam med klöversak 
för att sedan spela rutertio. Om Öst inte täcker, 
sakar du din klöver. Om Öst täcker stjäl du för att 
sedan gå tillbaka till bordet på klöveress för att häm-
ta din sista ruter och saka dina förlorade klöver på 
ruterfärgen som nu är godspelad! 

Du var väl uppmärksam och noterade att så snart 
ruteress var borta ur leken var det endast ruterknekt 
som saknades. Spelsättet kallas för att trumfmaska. 

När Väst är begränsat sig i sitt öppningsbud och re-
dan uppvisat 9 hp i spader borde detta ha varit det 
spelsätt du valde.
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SAMMANFATTNING: 
•  Innan du bestämmer spelplan, konstatera om  
 någon av dina motståndare har lovat ett visst  
 antal kort i en färg som kanske borde få dig att  
 välja en annan spelplan än den som kanske är den  
 vanliga.
•  Titta också på om någon av händerna uppvisat  
 mycket hp varvid det kanske är så att en av hän- 
 der kan uteslutas för saknade honnörer.
•  Trumfmask är ett spelsätt där du maskar i en färg,  
 utanför trumffärgen, när du saknar kort i den och  
 istället hotar att stjäla med en trumf. 
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För att kunna tillgodogöra dig denna kurs bör du ha 
läst Minikursen XX som handlar om trumfhöjningar 
när partnern öppnat med lågfärg.

När du börjat bli varm i kläderna och fått många 
andra spelsätt att nyttja än att alltid bara godspela 
färger och slå maskar kommer du upptäcka att en 
ny värld öppnar sig vid bridgebordet. 

Ett mer vanligt spelsätt än man tror är att du ”skvi-
sar” en eller båda motståndarna sönder och sam-
man för att uppnå önskat resultat i en kanske vad 
som ser ut att vara omöjlig situation. Det är väldigt 
vanligt att du utfört en skvis när någon av motstån-
darna plötsligt utbrister att de sakade bort sig, trots 
att det kanske inte alls förhöll sig på det viset. 

En skvis fungerar så här:
Du spelar sang och det är tre kort kvar, motståndar-
na har hjärteress, -dam, -knekt och tia. Likaså har 
elakingarna spaderkung och -dam. Du är inne på 
handen och uppgiften är såklart att vinna alla tre 
sticken!

   [AJ
   ]K
   {-
   }-
  [?  [?
  ]?  ]?
  {  {
  }  }
   [4
   ]2
   {-
   }A

Du har två stick och det ser minst sagt hopplöst 
ut. Den enda chans du har att spela på är en speci-
fik sits där du tvingar Öst att lägga ett av de vitala 
saknade korten. Detta kallas för att skvisa sin mot-
ståndare.

15. Ledtrådar från budgivningen - spela på skvis
Säg att det suttit så här: 

  [AJ
   ]K
   {-
   }-
  [KQ  [-
  ]A  ]QJT
  {-  {-
  }-  }-
   [4
   ]2
   {-
   }A

När du tar för klöveress måste Väst lägga ett kort. 
Sakar Väst hjärteress, sakar du spaderknekt och bor-
det är stort. Sakar Väst en spader, sakar du hjärter-
kung varvid bordets spader kommer vara stora. 

När vi nu lärt oss principen för hur en vanlig skvis 
fungerar låt oss titta på ett praktiskt exempel:

Nord/N-S [65
   ]AK42
   {AJ83
   }J65
  [9  [
  ]  ]
  {  {
  }  }
   [AT3
   ]Q8
   {KQ742
   }AKQ

 Väst Nord Öst Syd
   1{ Pass 2{
   Pass 3{ Pass 4NT
  Pass 5] Pass 5NT
  Pass 6{ Pass 7NT
  Pass Pass Pass

Syd kan räkna ut att Nord måste ha en större del av 
sina honnörspoäng i högfärgerna och tar en chans 
på storslam i sang när Väst spelar ut spadernio. Det 
var kanske överoptimistiskt, men du ska aldrig ge 
upp så hur ska vi spela?
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Som vanligt börjar vi räkna stick och kan snabbt 
konstatera att vi har tolv stick klara, frågan är om det 
trettonde ska komma från en spader eller en hjärter. 
Det som är helt klart är att våra förhoppningar om 
att kunna slå en mask är omöjliga. Har vi fått någon 
ledtråd från budgivningen eller spelet? Ja – det har 
vi.

Vi vet att Väst högst sannolikt aldrig hade spelat ut 
spadernio om Väst dessutom har något högre kort 
i färgen. Därför kan vi placera spaderdam, -knekt 
och tia hos Öst. Om Öst nu är den av motståndarna 
har fyra eller fler hjärter kommer just Öst att vara 
chanslös att hålla alla sina hjärter och spader då Öst 
kommer att bli skvisad. 

Så här såg hela given ut: 

Nord/N-S [65
   ]AK42
   {AJ83
   }J65
  [987  [KQJ42
  ]J7  ]T9653
  {1065  {9
  }87432  }T9
   [AT3
   ]Q8
   {KQ742
   }AKQ

Rätt spelsätt är att vinna utspelet med spaderess. 
Ta för ess, kung dam i klöver när du ska notera att 
Öst sakade en liten spader på den tredje ronden. Nu 
vet du hur den färgen satt. Därefter tar du för fem 
ronder ruter när du redan i den andra ronden kan 
notera att Öst bara hade en ruter. Det gör att du vet 
att Öst har tio kort i högfärgerna, från bordet sakar 
du bordets sista spader på den femte rutern. 

Det gör att du spelat dig ned till följande slutläge 
med fyra kort kvar:

Nord/N-S [-
   ]AK42
   {-
   }-
  [  [K
  ] Egalt  ]10965
  {  {-
  }  }-
   [103
   ]Q8 
   {- 
   }-

Öst har nu stort problem när den femte rutern spe-
las. Vad ska Öst saka? Spaderkung eller en hjärter? 
Oavsett vilket kommer du som spelförare att kun-
na begära resten om inte Öst redan gett upp och 
stoppat in sina kort i brickan. Denna gång fick du 
din hjälpande hand från Väst vägledande utspel. Nu 
hade det sannolikt inte spelat någon om Väst valt att 
spela ut en lurig låg spader, då din enda hemgångs-
chans hade bestått i att spela på skvis i högfärgerna 
mot någon av de två motståndarna. När Öst bara 
kan uppvisa tre kort i lågfärgerna var det självklart 
vilken av motståndarna som skulle skvisas. 

SAMMANFATTNING: 
• Innan du bestämmer spelplan, ta vara på dina  
 ledtrådar från budgivning eller utspel!
•  Skvis är ett spelsätt där du tvingar en eller båda  
 motståndarna att saka ett eller fler kort som de  
 inte vill spela. Denna manöver ställer sedan stick  
 till dig själv. 
__________________________________________ 
 
Det finns totalt ett 20-tal olika varianter på skvisar, 
den intresserade kan läsa mer om deras principer 
här:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Squeeze_play_(bridge). 
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16. Slutspel - elimination och inpetning
Vi skulle kunna tro att den som till sist står som 
vinnare när en bridgetävling är slut är den som 
gjort mest rätt, faktum är att det inte är riktigt sant. 
Vanligtvis är det precis tvärtom, då vi oftast fin-
ner att vinnarna i det långa loppet är de som gjort 
minst fel. 

Vad har nu dessa två inledande meningar med spel-
teknik i bridge att göra? Jo, vi tar ett enkelt exempel 
för att illustrera:

Du har  ]Q54 

    ]J32 

Om du själv ska spela färgen krävs att en av mot-
ståndarna har både ess och kung samt att du finner 
att spela liten till rätt honnör. Sannolikheten för att 
det sitter så är inte så stor. Jämför detta med att du 
får motståndarna att spela färgen då har du alltid ett 
stick i färgen, oavsett hur det sitter!

Nu har du: [AJT 

    [K98 

Åt vilket håll ska du maska för att få tre stick? Ja, det 
är bara att hålla upp fingret i luften och gissa om 
du inte har något annat att förlita dig på. Återigen 
jämför om du får motståndarna att spela färgen, då 
kan du inte göra fel. 

Genom att få motståndarna att spela färger kan vi 
alltså undvika att gissa och därmed också kanske 
undvika att göra fel. Det är så vi blir en vinnare i 
bridge. I den här och kommande två lektioner ska vi 
titta mer på detta med slutspel. 

Låt oss titta på ett riktigt exempel:

Kontrakt:: 6[  [QJ96
Utspel: {Q  ]543
   {AK9
   }AQ5 
  [  [
  ]   ]
  {Q   {
  }   }
  [AKT75
  ]AQ
  {753
  }KJ7

Hur tänker du dig gå hem i kontraktet när Väst spe-
lar ut ruterdam? Som vanligt gör vi vår KRAV-analys 
och konstaterar snabbt att vår uppgift är att vinna 
12 stick. Vi kan vidare notera att vi har fem vinnare i 
spader, en i hjärter, två i ruter och tre i klöver, sum-
ma 11. Det behövs alltså ett stick till. Den enda färg 
vi verkar kunna få ett extra stick i är hjärter. Med ess 
– dam i hjärter på handen ser det ut som om det i 
sämsta fall är en mask. 

Kan vi göra bättre? Har vi fått några ledtrådar från 
försvaret? Ja, titta på utspelet och lita på att ruter-
dam är högsta från sekvens, vilket innebär att Väst 
även har minst damen och knekten i färgen.

Hela given var som följer:

Kontrakt: 6[  [QJ96
Utspel: {Q  ]543
  {AK9
  }AQ5 
  [842   [3
  ]K872   ]JT96
  {QJT   {8642
  }963   }T842
  [AKT75
  ]AQ
  {753
  }KJ7

Rätt spelplan är, ta för ruteress, dra ut trumfen, ta 
ut dina tre klöver och ta även för ruterkung. Läget är 
då, med fem stick kvar att spela, som följer: 
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Kontrakt: 6[  [QJ
Utspel: {D  ]54
  {9
  } - 
  [ -   [ -
  ]K872   ]JT9
  {J   {86
  } -   } -
  [75
  ]AQ
  {7
  } -
 
I detta läge spelar du ruternio som kommer ”peta 
in” Väst. Väst är maktlös och kan bara spela hjärter 
rakt in i din ess-dam. Som du ser gick inte hjärter-
masken och provade du slå den gick du bet i din fina 
slam när Väst även kunde ta för ett ruterstick. Din 
slam var alltså 100% säker om Väst bara hade ruter-
dam, knekt och tio. 

Det hade heller inte spelat någon roll om Väst haft 
en ruter till och en hjärter färre. För hade Väst 
kunnat fortsätta i ruter hade du kunnat stjäla på den 
ena handen och lägga en hjärter på din andra hand 
för att nå samma slutresultat. 

Det spelsätt du gjort ovan kallas för elimination. Du 
gjorde också en inpetning där du aktivt spelade in 
en av motståndarna för att få favör! 

Vi tar ett exempel till med samma tema, men ändrar 
slutbud och hjärterfärg samt trumflängd.

Kontrakt: 4[  [QJ96
Utspel: {Q  ]654
  {AK9
  }A75 
  [  [
  ]   ]
  {Q   {
  }   }
  [AKT7
  ]K32
  {753
  }KQJ
 
Vi gör vår spelplan och konstaterar att vi har fyra 
spader, två ruter och tre klöver, summa nio. Vi 

behöver ett tionde stick och sitter hjärteress rätt 
är det enkelt, 50% chans. Det är dock så att om vi 
kan tvinga Väst att spela hjärter så är ju vår utgång 
100%! Har vi något utslagskort där vi kan peta in 
Väst, ja ruternio. Därmed har vi en plan när hela 
given ser ut som följer:
 
Kontrakt: 4[  [QJ96
Utspel: {Q  ]654
  {AK9
  }A75 
  [842   [53
  ]AQ87   ]JT9
  {QJT   {8642
  }963   }T842
  [AKT7
  ]K32
  {753
  }KQJ
 
Vi vinner för ruteress, trumfar ut och tar ut våra tre 
klöver för att sedan ta för ruterkung och peta in Väst 
med ruternio för samma favör som tidigare då vi 
spelade sex spader varvid utgången är säkrad.

En annan klassisk kombination som du ofta kommer 
att ha är:

  ]Q54

  ]A32

Här kan vi konstatera att om du själv spelar färgen är 
det 50% chans att du får två stick. Vill du att Öst eller 
Väst ska komma in för att spela färgen? 

Om Öst kommer in får du alltid två stick genom att 
lägga lågt från handen. 
  
SAMMANFATTNING:
1.  Gör din spelplan.
2.  Analysera om det finns en färg som det är bättre   
   att motståndarna spelar än du själv. 
3.  Se om du har något frånslagsskort som du ändå  
  måste förlora och som du släpper in  
  motståndarna på.
4.  Eliminera de andra färgerna så att motståndarna  
 inte kan spela dem utan att ge favör.
5.  Peta in en motståndare med ditt utslagskort.
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17. Slutspel - frysta färger och färgkombinationer
Vi fortsätter där vi slutade i den förra lektionen 
med att lära oss hur vi kan slutspela motståndare 
och istället för att gissa eller spela på sämre chan-
ser skall försöka oss på att säkerhetsspela. 

Vi ska börja med att lära oss en ny term, det finns 
något som heter ”fryst färg”:

Ex.   ]T54 
  ]Q86  ]K973  
    ]AJ2 

Den här färgen kan du som spelförare inte röra i 
om du vill få två stick från färgen. En sådan färg är 
”fryst”. 

Om spelföraren spelar en låg hjärter från bordet, 
spelar Öst lågt, och spelföraren kan prova med knek-
ten, men Väst vinner med damen. Bordets tia blir nu 
utmaskad av Östs kung-nia. Om spelföraren börjar 
med att spela bordets hjärtertia, täcker Öst med 
kungen, och spelföraren blir tvungen att vinna med 
esset. Nu är plötsligt spelförarens knekt uppfångad 
av Västs dam-åtta.

Men om försvaret tvingas spela färgen, kommer 
spelföraren alltid att få två stick. Om Väst tex spelar 
en låg hjärter, spelar spelföraren lågt från bordet 
och Öst måste spela kungen för att försöka vinna 
sticket. Spelföraren sticker över med esset och kan 
lugnt godspela färgen då han har knekten och tian 
på var sin hand, det är bara damen som ska drivas 
ut. Om Öst spelar färgen, spelar spelföraren lågt 
från handen och Väst måste spela damen. Östs kung 
kommer nu att fångas upp i en vanlig mask av spel-
förarens ess-knekt.

För att ett slutspel ska kunna bli till, måste en försva-
rare bli ”inpetad” så att han tvingas spela och hjälpa 
till vid någon tidpunkt. Detta görs normalt sett via 
att man har ett utslagskort. I samband med att man 
lägger upp sin spelplan ska spelföraren därför fun-
dera ut vilket eller vilka kort som är utslagskort.

Ett utslagskort är en förlorare, ett stick som ändå 
måste förloras till motståndarna. Det kan tyckas vara 
enkelt att identifiera ett kort i en färg där man måste 
förlora ett stick, speciellt om det är ett lågt kort men 
det kan ändå vara en stor utmaning.

Här kommer så en liten uppgift: Frågor att lösa -  
vilket är utslagskortet och varför? 

Kontrakt: 4[  [QJ96
Utspel: {4  ]Q54
   {AKJ
   }AQ5
  [   [
  ]   ]
  {4   {
  }   }
   [AKT7
   ]J32
   {753
   }KJ7

I det första planeringsläget så går vi som vanligt 
igenom spelförarens KRAV-analys. Det finns fyra po-
tentiella förlorare, tre hjärter och en ruter. Som spel-
förare måste du undvika en av dem. En möjlighet 
är att prova rutermasken. Om Väst har ruterdam, 
behöver inte spelföraren förlora något ruterstick. 
Det är en 50% chans.

Förhoppningsvis ser spelföraren att hjärterfärgen 
är en ”fryst färg”, en färg som helst ska spelas av 
försvaret. För att tvinga försvaret att spela en hjärter 
måste det finnas ett utslagskort för spelföraren. 

Faktum är att spelföraren har ett sådant i ruter- 
knekt, men genom att använda det kortet ger man 
samtidigt upp sin 50% chans att kunna slå en mask 
i färgen. Men det är ju ok, chansen att rutermasken 
lyckas är ju 50% samtidigt som om vi tvingar försva-
ret att spela en hjärter är vårt kontrakt 100%.

Så svaret på de inledande frågorna är: Ja, ruterknekt 
och anledningen är att hjärterfärgen är fryst. Hela 
given såg ut så här:
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Tips: 
För dig som vill läsa mer rekommenderas artikel- 
serien ”Steg-för-steg” i tidningen Bridge. Nr 1 
2019 beskriver till exempel en elimination med 
inpetning när en färg är fryst. Du kan finna tidigare 
tidningar från 2008 och framåt här:  
http://www.svenskbridge.se/tidning/nyheter.
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Kontrakt: 4[  [QJ96
Utspel: {2  ]Q54
   {AKJ
   }AQ5
  [84   [532
  ]AT7   ]K986
  {T642   {Q98
  }9632   }T84
   [AKT7
   ]J32
   {753
   }KJ7

Spelföraren går upp med ruteress och vinner ut-
spelet, för man har inte råd att slå rutermasken. Vi 
behöver ju ruterknekten som utslagskort senare. 
Spelföraren drar sedan ut trumfen i tre ronder, 
spelar tre ronder klöver för att eliminera färgen och 
spelar ruterkung och avslutningsvis ruterknekt för 
att peta in en av motståndarna, det lämnar fyra kort 
kvar hos varje spelare och läget är då med Öst inne:

Kontrakt: 4[  [J
Utspel: {2  ]Q54
   {-
   }-
  [-   [-
  ]AT7   ]K986
  {T   {-
  }-   }-
   [T
   ]J32
   {-
   }-

Öst har inget annat alternativ än att spela en hjärter. 
Spelföraren spelar lågt och Väst måste vinna med 
esset. Nu kan spelföraren driva ut hjärterkung och är 
garanterad ett stick i färgen när han har såväl damen 
och knekten kvar för att kunna godspela ett stick i 
hjärter.

Varför ska inte spelföraren prova att slå sin ruter-
mask? På den aktuella handen hade masken miss-
lyckats när Öst hade ruterdam. Spelföraren behövde 
ruterknekt för att kunna peta in försvaret och däri-
genom får hjälp med att spela hjärterfärgen.

Det är klart att Väst kan ha haft ruterdam hela tiden, 
men det spelar väl ingen roll, för du går fortfaran-
de hem i ditt kontrakt om Väst har ruterdam och 
tvingas vända i hjärter vilket gör att du spelade på 
en 100% chans att lyckas med ditt spel.

Vi tar ett exempel till när vi är igång:

Kontrakt: 6NT [QJ96
Utspel: {J  ]54
   {AKQ2
    }AQ5
  [  [
  ]   ]
  {J   {
  }   }
   [AKT
   ]AQ32
   {753
   }KJ7

Som vanligt börjar spelföraren med sin ABC och gör 
spelplan. I ett sangkontrakt räknar vi vinnare. Det är 
fyra säkra spader, ett hjärter, tre ruter och tre klöver 
lika med elva stick. Ett stick till behövs. Det finns två 
huvudsakliga möjligheter ett är att rutern sitter 3-3 
i vilket fall rutertvå skulle kunna godspelas och bli 
vårt tolfte stick. Eller så kan spelföraren prova att 
slå hjärtermasken, i förhoppning om att Öst ska ha 
kungen. Spelföraren kan först testa rutern, fungera-
de inte den planen, kan han falla tillbaka på att fort-
farande slå sin hjärtermask, det är som vi tidigare 
lärt oss (Minikurs 7 - statistik) 68% chans att lyckas 
om man kombinerar de båda chanserna.

Hela given var:

Kontrakt: 6NT  [QJ96
Utspel: {J  ]54
   {AKQ2
    }AQ5
  [8543   [72
  ]K87   ]JT96
  {JT94   {86
  }96   }T8432
   [AKT
   ]AQ32
   {753
   }KJ7
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Så snart spelföraren börjar tänka på ett slutspel så 
ger hjärterfärgen fler möjligheter än bara en mask. 
Om Väst kan tvingas att spela hjärter är ju vårt kon-
trakt 100%, oavsett vem av motståndarna som har 
hjärterkung.

Låt oss se hur spelföraren kan dra fördel av att sätta 
upp ett slutspel. Spelföraren vinner utspelet och 
inkasserar alla sina spadervinnare, vilket eliminerar 
försvarets spader. Spelföraren spelar därefter sina 
klöver och noterar att Väst sakade på den tredje 
ronden.

Nu är det dags att se hur rutern fördelar sig. Spelfö-
raren spelar sina tre höga ruter, men Öst är utan på 
den sista. Det betyder att Väst har den som är kvar. 
Spelföraren är nu på bordet och det ser ut som det 
är läge att prova sin hjärtermask, men låt oss först 
se vad läget är med tre kort kvar att spela:

  [-
  ]54
   {2
    }-
  [-   [-
  ]K8   ]JT9
  {T   {-
  }-   }-
   [-
   ]AQ3
   {-
   }-

Vi vet att Väst inte har några spader eller klöver kvar 
och bara har en vinnare i ruter. Det här har utveck-
lat sig till ett perfekt slutspel. Det behövs inte slås 
någon mask i hjärter. Kontraktet har blivit 100% 
oavsett vem av försvararna som har hjärterkungen. 
Spelföraren slår helt enkelt ut sig med sin sista ruter 
från bordet och sakar en hjärter från handen. Väst 
har inget val och måste vinna sticket och tvingas 
vända med en hjärter in i spelförarens ess-dam som 
ger spelföraren de två sista sticken. Om spelföraren 
hade provat att slå sin hjärtermask hade han gått 
straff i kontraktet.

Färgkombinationer
Här kommer de vanligaste färgkombinationerna som 
du bör lära dig hur du ska hantera så att det ”sitter i 
ryggmärgen” när du är spelförare:

Du har:  [53

  [K4

Om Väst tvingas spela färgen, är du som spelförare 
alltid garanterad att få ett stick.

Du har:  [53

  [AQ

Om Väst tvingas spela färgen är du alltid garanterad 
två stick.

Du har:  [KT3

  [AJ4

Om någon av motståndarna spelar färgen är du 
garanterad tre stick.

Du har:  [Q53

  [J42

Den färgen ska vi inte spela men när motståndarna 
gör det får vi ett stick.

Du har:  [T53

  [AJ2

Om motståndarna spelar färgen är vi garanterad två 
stick.

Du har:  [Q93

  [KT2

Om motståndarna spelar färgen är vi garanterad två 
stick.
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Du har:  [J53

  [K42

Om motståndarna spelar färgen är vi garanterad ett 
stick.

SAMMANFATTNING:
•  Försök få dina motståndare att spela frysta färg- 
 kombinationer!
 
1.  Gör din spelplan.
2.  Analysera om det är så att det är bättre att en  
 motståndare spelar en färg än att du själv tvingas  
 göra det. 
3.  Titta om du har något utslagskort där du med- 
 vetet släpper in motståndarna.
4.  Eliminera de andra färgerna så att motståndarna  
 inte kan spela dem.
5.  Peta in en motståndare med ditt utslagskort.

LEKTION 17



SIDAN 38

18. Slutspela en motståndare - slutprovet
Det sista steget när vi slutspelar en motståndare 
är själva inpetningen som gör att motståndare 
kommer in och tvingas göra något som ger dig som 
spelförare favör. Det är då du lugnt kan luta dig 
tillbaka och skörda frukterna av din spelplan. 

I den här lektionen ska vi titta på ännu en variant 
och sedan ägna oss åt tre övningsexempel där du 
själv får fundera ut lösningen. 

Några färgkombinationer kräver att en specifik för-
svarsspelare ska tvingas att spela, de mest frekventa 
tittade vi på i lektion 17. I andra fall spelar det ingen 
roll vilken av försvarsspelarna som kommer in. Det 
händer att det är ”fel” spelare som kommer in, då 
man inte alltid kan kontrollera det, men då är det 
(vanligtvis) så att spelföraren kan falla tillbaka på 
sina ursprungliga varianter som tex. kan vara att slå 
en mask. 

Se på det här exemplet där du som spelförare är i 
fyra spader och Väst spelar ut ruterkung.

Kontrakt: 4[  [QJ963
Utspel: {K  ]654
   {A2
   }AQ5
  [84   [2
  ]AQT   ]J987
  {KQJ9   {T6543
  }9632   }T84
   [AKT75
   ]K32
   {73
   }KJ7

Väst spelar ut ruterkung, och spelföraren ser ganska 
snart vilka möjligheterna är för att finna ett slutspel. 
Spelföraren vill ju att Väst ska spela hjärter för att 
garantera ett stick i färgen och spelföraren har ju ett 
utslagskort i ruter. Spelföraren tar alltså för rute-
ress, drar ut trumfen, eliminerar klövern och lämnar 
följande kort:

Kontrakt: 4[  [QJ9
Utspel: {K  ]654
   {2
   }-
  [-   [-
  ]AQT   ]J987
  {QJ9   {T65
  }9   }-
   [T75
   ]K32
   {7
   }-

Nu slår spelföraren ut sig med sin lilla ruter, spelfö-
raren vill ju att Väst ska komma in, men det är ingen 
garanti. Om spelföraren spelar rutersju från Syd, kan 
Väst spela nian och en vaken Öst som kanske ser vad 
som håller på att hända tar över nian med tian och 
då är det ju Öst som kommer in och kan vända med 
hjärter.

Det du nu ska notera är att det inte kostat något att 
prova detta slutspel, spelföraren kan fortfarande gå 
tillbaka till den ursprungliga 50% chansen genom att 
spela en liten hjärter mot kungen och sitter esset 
rätt så vinner man sitt stick, det enda som hänt är 
att det inte längre är 100%.

En rutinerad spelförare ser dock till att han är inne 
på bordet och spelar en ruter från bordet mot han-
den, Öst kommer då ofta inte att spela sin tia, utan 
bekänner ofta lågt, varpå Väst vinner sticket och blir 
inpetad.

Det krävs en mycket rutinerad försvarsspelare för att 
se att man ska gå upp med rutertio när en låg ruter 
begärs från bordet just för att undvika att hens part-
ner som Väst ska bli slutspelad och inpetad.

Även om Öst hittar expertspelet att gå upp med 
rutertio, är det inte över. Om Öst nu spelar en låg 
hjärter, är det ingen panik för spelföraren att spela 
kungen. Om spelföraren spelar lågt, blir Väst tvung-
en att vinna med tian, varpå Väst igen är slutspelad.

För att försvaret ska lyckas kontraktet, måste Öst 
gå upp med tian i ruter när tvåan spelas från bor-
det, Öst måste också returnera hjärterknekt för att 
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kunna få fortsätta vara inne och kunna fortsätta 
spela hjärter för att maska ut spelförarens kung och 
därigenom kunna beta kontraktet.

Om spelföraren möter bra försvarsspelare kan man 
alltid falla tillbaka på sin 50% chans, nämligen att 
prova den 50% chans man hade från start, att hjär-
teress satt rätt placerad hos Öst.

Tre övningsgivar 
Övningsgiv 1:

Kontrakt: 4]  [AK6
Utspel: }A  ]AJ96
   {976
   }J86
  [   [
  ]   ]
  {   {
  }A   }
   [J73
   ]KQT853
   {AQ
   }94

Öst har efter att du öppnat med 1 hjärter gjort ett 
inkliv med 2 klöver varpå ni bjöd er till utgång, fyra 
hjärter. Väst spelar ut klöveress, klöverkung och fort-
sätter med klöverdam. På den tredje klövern sakar 
Öst rutertvå. Hur tänker du bedriva din spelföring?

Övningsgiv 2:

Kontrakt: 6[  [J984
Utspel: }J  ]KJ54
   {J64 
   }Q5
  [   [ 
  ]   ]
  {   {
  }J   }
   [AKQT75
   ]AT3
    {AK
   }A8

Ni har ostört bjudit er till utmärkta 6 spader när 
Väst spelar ut klöverknekt. Det finns en potentiell 
förlorare i hjärter och en i klöver. Efter Västs utspel 

kan spelföraren hoppas att Väst har klöverkung och 
prova att vinna för damen.

Spelföraren kan spela båda försvarsspelarna för att 
ha hjärterdam, och kanske göra ett övertrick genom 
att gissa rätt, för en klöverförlorare kan senare sakas 
på den fjärde hjärtern. Det är en 50-50 giss, men 
finns det något som gör att vi kan förbättra våra 
odds?

Övningsgiv 3:

Kontrakt: 4]  [Q74
Utspel: }2  ]QT83
   {AQ64
   }A7
  [   [ 
  ]   ]
  {   {
  }5   }
   [J63
   ]AKJ74
   {K83
   }QJ

Du spelar nu 4 hjärter. Som spelföraren har du tre 
förlorare i spader och en i klöver. En möjlighet är att 
prova klövermasken i stick ett och hoppas att Väst 
har kungen. En annan möjlighet är att hoppas att de 
sex saknade ruterna är fördelade 3-3 hos försvarar-
na. Då kan en spader eller klöverförlorare sakas på 
bordets fjärde ruter. Finns det något bättre spelsätt?

Lösningar
Övningsgiv 1:

Kontrakt: 4]  [AK6
Utspel: }A  ]AJ96
   {976
   }J86
  [Q84   [T952
  ]4   ]72
  {K85   {JT432
  }AKQ752   }T3
   [J73
   ]KQT853
   {AQ
   }94
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Spelförslag
Väst spelade ut tre ronder klöver, vi stal den tred-
je rundan på handen och därmed var den färgen 
eliminerad från Nord-Syds händer. Spelföraren ska 
sedan dra ut trumfen i två drag. Att först prova om 
spaderdam faller är ingen dum idé, för ingen skada 
har skett om så inte sker. När spaderdam inte synts 
till kan spelföraren slå sin rutermask, men ett bättre 
spel är att fortsätta med spader till knekten som blir 
vårt utslagskort.

På den aktuella given blir Väst inpetad när man spe-
lar så och är så slutspelad man kan bli. Väst kan välja 
bland att spela en ruter rakt in i vår ess-dam, eller 
spela en klöver mot dubbelrenons som leder till att 
vi kan stjäla på ena handen och lägga en förlorare på 
den andra, i det här fallet ruterdam.

Vad häder om Öst hade haft spaderdam istället? Ja, 
inget har ju egentligen förändrats, vi kan ju alltid fal-
la tillbaka på vår ursprungliga 50% chans och prova 
rutermasken. Så att spela en tredje rond spader gör 
att kontraktet är 100% om Väst vinner sticket och 
50% om Öst vinner det. Det finns inget att förlora.

Övningsgiv 2

Kontrakt: 6[  [J984
Utspel: }J  ]KJ54
   {J64
   }Q5
  [62   [3
  ]86   ]Q972
  {8753   {QT92
  }JT974   }K632
   [AKQT75
   ]AT3
   {AK
   }A8

Spelförslag
Det skadar inte att prova med klöverdam i utspe-
let för det fall att Väst skulle ha kungen. Nu pekar 
utspelet på att så inte är fallet (högsta från sekvens) 
och när Öst sticker damen med kungen har vi fått 
bekräftat att det var så. Syd vinner sticket med 
esset. Spelföraren ska inte ducka, för just klöver är 
ju den färg som vi har ett eventuellt utslagskort i 
senare.

Spelföraren kan nu dra ut försvarets trumf och mås-
te sedan eliminera rutern genom att vinna för esset 
och kungen, spela en trumf till bordet och stjäla 
bordets sista ruter. Nu är timman slagen för ett slut-
spel. Syd slår nu ut sig med sin sista klöver och det 
spelar ingen roll vilken av motståndarna som kom-
mer in. Oavsett om det är Öst eller Väst så har de att 
välja på att spela en hjärter eller att ge spelföraren 
en dubbelrenonsvända som gör att Syd kan saka 
sin hjärterförlorare från handen. Att använda sig av 
ett slutspel förbättrade våra chanser från 50-50 till 
100% säkerhet.

Övningsgiv 3

Kontrakt: 4]  [Q74
Utspel: }5  ]QT83
   {AQ64
   }A7
  [A952   [KT8
  ]652   ]9
  {95   {JT72
  }T852   }K9643
   [J63
   ]AKJ74
   {K83
   }QJ

Spelförslag
Om spelföraren ser att spadern är en s.k.” fryst färg”, 
en färg som säkert ger ett stick om försvaret spelar 
den, kan spelföraren säkra sitt kontrakt genom att gå 
upp med klöveress och vägra slå den masken.

Spelföraren drar sedan ut trumfen, som tar tre 
ronder, och tar sedan ut ruterkung, ruteress och 
ruterdam. När rutern inte satt 3-3, stjäl spelföraren 
den fjärde rutern för att eliminera färgen. Med såväl 
ruter som hjärter eliminerade hos försvaret kan nu 
spelföraren i lugn och ro spela sin klöverdam och 
oavsett vem som vinner sticket så är den personen 
slutspelad.

Om försvaret spelar något som inte är en spader 
kan spelföraren stjäla på ena handen och lägga en 
spader på den andra. Om försvaret spelar spader 

N 
 V     Ö 

S

N 
 V     Ö 

S

LEKTION 18



SIDAN 41

följer spelföraren lågt och kan i lugn och ro invänta 
ett stick på den ena eller andra handen i färgen ge-
nom att man spelade lågt i andra hand. Spelföraren 
förlorar bara två spader- och ett klöverstick.

SAMMANFATTNING:
•  Gör alltid spelplan innan du spelar på i första  
 stick.
•  Försök läsa utspel och markeringar från försvaret.  
 Glöm heller inte att konstatera vad de inte gjort.
•  Ha så kul!
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Den sista delen i huvudområdet spelteknik bland 
dessa minikurser som kommer att behandlas i den-
na och nästkommande lektion handlar om ut- 
spelets ädla konst. 

Många brickors resultat står och faller just med ut-
spelet. Likaså kan det många gånger vara topp eller 
botten på en bricka som avgörs av utspelskortet. De 
två i särklass vanligaste utspelen är att man antingen 
spelar 1-3-5 som också kallas för 10-12 regeln eller 
2-4 som kallas för 11-regeln. I den här lektionen 
ägnar vi oss bara åt 10-12 och allmänna utspelstips, 
(likgiltigt av) vad du har för utspelsregel på din sys-
temdeklaration. 

Att spela ut enligt 1-3-5 betyder att man spelar ut 
det första, tredje eller femte kortet uppifrån be-
roende på hur lång ens färg är. Vi kan därför med 
ganska stor säkerhet säga att om din partner spelar 
ut en tvåa mot ett sangkontrakt är det drag för en 
lång färg och med all säkerhet kommer från just en 
femkortsfärg. Så snart utspelskortet ligger på bordet 
vet såväl du som partner som spelföraren hur färgen 
är fördelad eftersom ni ser era egna kort och träkar-
lens. 

Allmänna utspeltips
•  Spela ut från din längsta färg mot sangkontrakt. 
•  Spela ut det högsta kortet från en sekvens (flera  
 kort i en följd)
• Dra från en färg med honnör i topp genom att   
 spela ut ett lågt kort. Det är alltså här vi väljer  
 det tredje eller femte kortet beroende på hur lång  
 färgen är. 
•  Spela ut singelton mot trumfkontrakt för att  
 kunna få en senare stöld. 

Vi tar några exempel, utspelskortet är understruket: 

KQJ32    KQT54    QJT32    AKJ2    QT52    KJ974

Ibland kan det hända att du får något som heter 
mellansekvens då faller valet vanligtvis på det tredje 
kortet, även om man oftast väljer att inte röra alls i 
de färgerna då de ofta är känsliga. Ibland har dock 
nöden ingen lag och man kan tycka sig vara tvingad 
att spela ut från den färgen. 

19. Utspel - 1-3-5 (10-12 regeln) och allmänt
Från mellansekvens spelar vi ut som följer:

 KJT53    QT963

Att spela ut singelton mot färgkontrakt är mycket 
vanligt, ibland har du ingen sådan och då kanske 
valet faller på en dubbleton, dvs. två kort i en färg. 
Då följer vi återigen vår regel om 1-3-5 och spelar 
ut det första. Det betyder att vi spelar det högsta 
kortet!

 74    T2

Som tidigare sagts när utspelet är gjort, har du som 
försvarsspelare mycket bättre förutsättningar för att 
kunna planlägga det fortsatta motspelet. I regel är 
det ofta bäst att spela tillbaka den färg som part-
nern dragit i. Detta gäller speciellt vid sangspel, då 
det gäller att behålla det försprång man fått genom 
att få spela ut och först attackera för att eventuellt 
godspela en färg innan spelföraren lyckats göra det 
omvända. 

Taktiken i motspelet är ofta lagd i och med utspelet. 
Vi väljer där att antingen spela offensivt (aktivt) eller 
defensivt (passivt). Då du ibland inte har så mycket 
information att gå på när valet av utspel görs kan 
det ibland vara så att vi så snart möjlighet ges måste 
byta fot och taktik, slaget behöver dock inte vara 
förlorat för det.

I sang lönar det sig att ofta vara envis, det betyder 
att vi fortsätter spela den valda utspelsfärgen. Ibland 
är det viktigt att försöka se hela given som då kan 
betyda att den ursprungliga planen inte fungerar 
och då måste vi revidera taktiken och byta färg. Om 
bordet har en lång genomgående färg, eller om 
spelföraren har godspelat tillräckligt många stick 
betyder det att det är bråttom att inkassera de stick 
vi eventuellt kan ha. 

Ett passivt utspel går ut på att spela säkert och inte 
försöka ge bort någon favör. Spelföraren får då inget 
billigt stick och ofta brukar det försämra spelföra-
rens möjligheter till att ha framtida kommunikation 
mellan händer i färgen. 

Ett aktivt utspel är det omvända, då drar vi för egna 
honnörer för att godspela stick till den egna sidan.
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Hur utspelet styr vårt försvarsspel
Hur ska vi tänka då partnern spelar ut, titta på 
följande då din partner har spelat ut spader knekt? 
Budgivningen är viktig i sammanhanget det har gått 
1NT-3NT!

  [654
   ]Q52
  {AKJT42
   }Q
 [J  [A72
  ]  ]KJ863
  {   {65
  }   }852
   [
   ] 
   {
   }

 

Partnern spelar ut spaderknekt, högsta från sekvens 
och lovar normalt knekt-tia-nia i spader. Vi går upp 
med esset och noterar att spelföraren lägger spa-
deråtta. Vad vet vi nu om spaderfärgen?

Vi vet att spelföraren har minst KQ8, och därmed 
alltså dubbelhåll i färgen. Hur många stick har då 
spelföraren?  Tittar vi på bordet kan vi dra slutsatsen 
att spelföraren har sannolikt har sex ruterstick och 
sålunda två spader, bara ett stick till behövs!

Verkar det som om vi har tid att godspela partnerns 
fjärde spader? 
Är det bråttom att kanske försöka få straff i kontrak-
tet?

Om svaret på den senare frågan är ja, kan det då 
finnas något rimligt sätt att göra det på? 

Nu närmar vi oss pudelns kärna. Det är dags att bör-
ja räkna honnörspoäng för att dra våra avslutande 
slutsatser. Bordet har 12 hp, vi har 8 hp. Det är 20. 
Spelföraren har 15-17 hp vilket gör att vår partner 
har 3-5 hp varav vi redan vet att han hade spaderk-
nekt. 

Därmed kan vi utesluta att klöverfärgen någonsin 
kan vara lösningen. Vi vet också att partnerns spa-

der inte kan vara lösningen, då spelföraren kommer 
kunna ta sina minst nio stick. Kvarstår gör hjärter! 
Om det är så att partnern nu hade 5 hp och har hjär-
teress och minst en liten hjärter går ju kontraktet att 
straffa om vi omgående tar för spaderess och vänder 
med hjärtertre enligt 1-3-5. 

Hela given såg ut så här: 

   [654
   ]Q52
  {AKJT42
   }Q
 [JT93  [A72
  ]A74  ]KJ863
  {87  {65
  }T763   }852
   [KQ8
   ]T9 
   {Q93
   }AKJ94

Vänder vi med hjärter och partnern fortsätter med 
färgen vinner vi alltså de första sex sticken. Fortsät-
ter vi med någon annan färg får vi inget mer stick då 
spelföraren har två spader, sex ruter och fyra klöver-
stick så snart han kommer in. 

När ska vi spela ut trumf?
•  Styrka (och/eller längd) i sidofärger som bjudits  
 av motståndarna.
•  Budgivningen pekar på att motståndarna har  
 bjudit på fördelning som gör att de kan ta stölder  
 på den ena eller båda händerna.
•  Du misstänker att spelföraren kommer ta stölder  
 på den korta trumfhanden. 
•  Budgivningen antyder att risken är minimal att  
 spelföraren ska saka förlorare på någon långfärg.  
 Detta gäller när motspelarna har många honnörs- 
 poäng och när de har bra håll i alla färger.
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Tre utspelsproblem

1. 
 [982  
 ]KJ983
 {T7
 }972

 1[  –  2{
 2NT  –  3NT

2. 
 [A7
 ]765
 {KJ975
 }982

 1]  –  1[
 2{  –  3]
 4]

3. 
 [AQ63
 ]J9752
 {97
 }J5

 1}  –  1{ 
 1NT  –  3NT

Problem 1:
Här ska vi dra för vår hjärterfärg, hjärtertre. Nu hade 
vi tur och partnern hade hjärteress och kunde spela 
tillbaka färgen som tog straff i kontraktet när spelfö-
raren hade damen tredje. 

Problem 2:
Med så bra ruterfärg som är spelförarens sidofärg 
bör valet falla på trumf för att förhindra spelföraren 
från att ta ruterstölder på bordet (på den korta han-
den). Valde du det straffade du kontraktet. 

Problem 3:
Här står valet mellan högfärgerna, vi spelar ut vår 
längsta färg hjärter och hjärtertvå. När bordet kom 
upp med kung-dam-tia kunde vår partner lista ut att 
det var viktigt att ta för hjärteress och skifta i spader 
när bordet bara hade tre hackor i den färgen. Det-
ta ledde till bet när vi hade fyra spaderstick att ta 

för. Dessutom är det alltid en fara att spela ut från 
kombinationer som ess-dam eftersom du kanske ger 
bort ett stick till ett kort som spelföraren normalt 
sett aldrig skulle ha fått för.

SAMMANFATTNING:
•  Längsta färg mot sangkontrakt.
•  Singelton mot färgkontrakt.
•  3:e eller 5:e kortet vid drag för honnör.
•  Högsta kortet från en sekvens.
•  3:e kortet från en mellansekvens.
•  Högsta kortet från en dubbelton.
•  Trumf mot trumfkontrakt om du misstänker att  
 spelföraren är beroende av stölder på den ena  
 eller båda händerna (korsstöld).
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20. Utspel - 2-4 (11-regeln) och trumfmatt
I den här Minikursen ska vi fokusera på andra all-
männa utspelsregler men också stifta bekantskap 
med den andra av de mest frekventa utspelsregler-
na. Faktum är att många elitspelare ofta använder 
sig av båda utspelsreglerna när de spelar. Valet 
brukar då falla på att de spelar 10-12 (1-3-5) mot 
färgkontrakt och 11 (2-4) mot sangdito. 

Att spela ut 2-4 betyder som det låter att du spelar 
ut det andra eller fjärde kortet från en färg beroen-
de på hur lång din färg är. 11-regeln är enklare att 
använda då du med säkerhet kan läsa av hur många 
högre kort spelföraren har på sin hand. Detta låter 
sig göras på följande vis: 

1.  Dra utspelskortets talvärde mot summan 11. 
2.  Den siffra du nu fick fram motsvarar det antalet  
 högre kort som finns på din, träkarlen och spel- 
 förarens hand.  

Du kan alltså med säkerhet veta hur väldigt mycket 
förhåller sig. Jämför detta med 10-12 när du inte är 
säker på huruvida det är tredje eller femte kortet 
som spelas ut.  

Låt oss illustrera:
   ]84
 ]KJ963  ]Q75
   ]AT2

Din partner spelar ut hjärtersex. Elva minus sex är 
fem. Sålunda har träkarlen, du och spelföraren fem 
kort som är högre än utspelskortet. Du kan se åttan 
på bordet har själv damen och sjuan och vet där-
med att spelföraren har två kort som är högre än 
utspelskortet. 

Ett annat exempel med hjärtersex i utspel:
  ]Q84
 ] 6  ]AT9
   ]? 

Hur många kort har spelföraren som sticker ut-
spelskortet? 

Förhoppningsvis kom du fram till noll, varför du 
lugnt och fint kan maska med nian. Så här såg det 
ut:
  ]Q84
 ] KJ763  ]AT9
   ]52

Som spelförare kan du även utnyttja att motståndar-
na spelar med 11-regeln.  Anta att du spelar 3 NT 
och har följande färg när Väst spelar ut hjärtersju:
 
  ]KJ93
 ] 7  ]?
   ]A64

Vilket kort lägger du från träkarlen? 

Elva minus sju är fyra. Då finns det bara fyra kort 
som är högre än sjuan hos din träkarl, på din hand 
och den motståndaren till vänster som ska följa 
färg. Du har tre av dem på bordet och ett på handen 
sålunda kan Öst inte sticka hjärternio, om du begär 
den. Du kan då senare upprepa din mask för fyra 
stick i färgen vilket inte hade varit möjligt om du 
hade börjat med knekten.

Hela sitsen hade kunnat se ut så här: 

  ]KJ93
 ] QT87  ]52
   ]A64

MUD
Om du spelar med 11-regeln så är praxis också att 
du från trekortsfärg spelar ut det mellersta, dvs an-
dra kortet. Detta kallas för MUD som står för Mitten-
Upp-Ned (Middle Upp Down).

Dvs:
 973 863 J82

Tvåkortsfärg
Från tvåkortfärg finns det två kategorier spelare, de 
som spelar högsta och de som följer regeln 2/4 dvs. 
spelar det lägsta. Här är nog det viktigaste att vara 
helt överens partnern om hur man spelar i paret.
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Trumfmatt
Du kommer säkert upptäcka att ibland sitter det 
snett i trumf både när du är spelförare och försvars-
spelare. När trumfen sitter snett är det normalt sett 
fel att för egen maskin spela trumf. Rätt metod bru-
ka då istället vara att försöka spela långa sidofärger 
som den långa trumfhanden är kort i, för att denne 
ska tappa kontrollen över spelet – detta kallas också 
för att spela på/bli trumfmatt! Låt oss illustrera det 
hela med en giv som vi faktiskt hämtat från verkliga 
livet. Vid Bermuda Bowl 2015 (lag VM i Bridge) i 
Indien spelades följande giv i matchen mellan Brasi-
lien och Australien.

Kontrakt: 4]  [KJ3
  ]A6
   {109732
   }J62
  [QT987   [62
  ]Q3   ]9542
  {6   {Q84
  }AT754   }K983
   [A54
   ]KJT87
   {AKJ5
   }Q

Vi hoppar över budgivningen och konstaterar att 
Syd blivit spelförare i fyra hjärter. På vårt ena bord 
spelades spadernio ut. Spelföraren duckade och 
vann med handens ess. Hjärter till ess och hjärter 
till mask följde. Väst vann nu med hjärterdam och 
fortsatte med mera spader. Det som då följde var att 
spelföraren maskade med knekten, trumfade ut och 
gick in på bordet i spader för att maska i ruter. 12 
stick till den australiensiske spelföraren slutade den 
historien med när försvaret bara fick för hjärterdam.  

Mycket värre gick det i det andra rummet där vår 
brasilianare skulle spela samma kontrakt när klö-
veress spelades ut. Väst kunde notera att Syd be-
kände med klöverdam. När Väst nu fortsatte med 
klöverfem som gick till sexa och nia stal spelföraren. 
Återigen var det hjärter till ess och hjärter till mask. 
När Väst vann för hjärterdam och spelade en förny-
ad klöver var läget så här: 

Kontrakt: 4]  [KJ3
  ]-
   {109732
   }J
  [QT987   [62
  ]-   ]95
  {6   {Q84
  }T74   }K9
   [A54
   ]KJ
   {AKJ5
   }-

Spelföraren hade ju förlorat två stick och hade blivit 
trumfmatt på kuppen när försvaret hela tiden mata-
de klöver. Det fanns nu inget sätt att undvika att för-
lora en trumf och ett klöverspel. Skillnaden mellan 
de två borden var alltså 3 stick – bara beroende på 
utspelet – eller?  

Överkurs
Ja, det fanns ett ”eller” med i bilden som det så 
ofta gör. Spelföraren hade spelat fel, när han fick 
två ronder klöver ut. Han borde ha insett faran och 
eftersom han aldrig kommer klara av att gå hem i 
kontraktet om det sitter 5-1 mot i trumf borde han 
spelat på att trumfen som sämst sitter 4-2. Spelar 
man på att ge bort ett klöver och två trumfstick 
får man alltid tio stick. Då undviker man att maska 
i hjärter och helt sonika toppar färgen istället. Nu 
hade det varit jackpot, eftersom damen hade trillat. 
Vad är det då som talar emot att spela hjärtern så, 
jo - du kommer att gå bet de gånger trumfen sitter 
3-3. Nu visste dock spelföraren från budgivningen 
att Väst hade 5-5 i de svarta färgerna varför sanno-
likheten för 3-3 i hjärter var mycket låg. Hade det 
suttit så hade nog en lurig Väst förmodligen provat 
underspela sina eventuella klöverhonnörer för att få 
ruterstölder så långt det gick.     

Spelet i spelet
Att ha en regel då du spelar ut är ju en sak. Men det 
är ett faktum att i normalt brukar man följa samma 
regel varje gång man kommit in och ska spela på. 
Här är det normala att man fortsätter spela från den 
kombination man har kvar efter 1-3-5 eller 2-4:e 
utspel. Det är mycket vanligt att par spelar 10-12 
mot färg, 11-regeln mot sang och alltid 2-4 genom 
spelföraren. Det kan dessutom vara så att man kom-
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binerar sin 2-4e med att spela attityd. Det betyder 
att om du spelar ditt låga kort (4:e) så är det attityd 
ungefär som Schneider att du lovar något i färgen. 
Du kan dock aldrig följa alla regler till punkt och 
pricka då det kan komma att kosta stick varför det 
sker avsteg här och var. 

För att illustrera: Du spelar 1-3-5 och har från 
KJ6542 spelat ut fyran. Nästa gång du är i tur att 
spela är det tvåan (femte kortet som ska spelas), om 
det nu inte är vanvettigt och riskerar kosta stick så-
klart! Om du har vänt från Q862 genom spelföraren 
och returnerat sexan enligt 1-3-5 ska du nästa gång 
du får chansen att spela färgen spela tvåan.

SAMMANFATTNING:
•  Längsta färg mot sangkontrakt.
•  Singelton mot färgkontrakt.
•  Högsta kortet från en sekvens.
•  4:e kortet vid drag för honnör. Kom ihåg att räkna  
 11  minus kortets värde för att få fram hur många  
 högre kort du, träkarlen och spelföraren har för  
 att lista ut hur det sitter.
•  2:e kortet från en trekortsfärg.
•  Högsta kortet från en dubbelton (eller lägsta be- 
 roende på överenskommelse med din partner).
•  Trumf mot trumfkontrakt om du misstänker att  
 spelföraren är beroende av stölder på den ena  
 eller båda händerna dvs. korsstöld.

LEKTION 20
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När du började spela Bridge var det sannolikt via 
den enkla vägen där det initialt spelades Minibrid-
ge och du därmed kunde gena och hoppa över 
budgivningen. I takt med att din utbildning och 
erfarenhet gått framåt har du byggt på fler och fler 
delar som nu finns i din ”verktygslåda”. 

Det finns 1000-tals konventioner att välja bland för 
att få bättre precision i sin budgivning och i de kom-
mande Minikurserna kommer vi fokusera på de som 
vi tycker kanske är bäst att ha i sitt system, det är 
dock inga krav utan du väljer själv tillsammans med 
din partner hur just nu vill spela.

I den här Minikursen ska vi dock lära oss litet om 
våra rättigheter och skyldigheter vi har som brid-
gespelare där vi måste bjuda Stopp och Alert. 

Stopp
Om en spelare tänker öppna budgivningen med ett 
bud på 2-tricksnivån eller högre, eller avge ett hop-
pande bud, skall han lägga fram en s.k. STOPP-lapp 
från sin budlåda. Därefter skall han avge sitt bud. 

Näste spelare skall därefter ”tänka” i cirka 10 sekun-
der innan han bjuder, oavsett vilka kort han har på 
handen. 

Skälet är att skydda den som sitter efter dig, denna 
kan ha ett problem och kanske väljer att passa. Om 
den spelaren funderar en längre stund och sedan 
passar har han lämnat otillåten information till sin 
partner som inte får utnyttjas. Detta ger också din 
partner lite extra betänketid som kanske kan komma 
att behövas.

21. Stopp och Alert
Alert
Du ska alertera alla din partners ”artificiella bud” 
(ej naturliga bud). Detta görs med den blå lappen 
i budlådan som det står ALERT på. Man alerterar 
aldrig dubbelt, oavsett dess innebörd (även om det 
är artificiellt) och aldrig heller bud över 3NT. 

Stenbergs 2NT är ett bud som ska alerteras. Alert 
görs när ni har artificiella överenskommelser som 
inte är naturliga för att upplysa, de ni spelar mot, att 
här sker något som kanske inte är som det ”låter”. 
Alert görs av partnern till den som bjudit det ar-
tificiella budet och omgående när det sker. Näste 
spelare i tur att bjuda har då full rätt att fråga om 
budets innebörd av den som alerterat innan man 
bjuder vidare.  

Om du läser en giv om bridge så markeras buden 
med * om buden är alerterat av någon anledning.

Om vi tar den senaste budgivningen i det här avsnit-
tet skulle det se ut så här:

 1[   2NT*
 3[*   4NT
 5{   5]
 6[   7[

* Markerar artificiella bud
I den här budserien fanns bara två naturliga bud, allt 
annat var artificiellt:

2NT  Stenbergs 2NT
3[ Tillägg 16-19 hp, med singelspader
4NT Essfråga RKCB 1430
5{ 0 eller 3 ess
5] Frågade efter trumfdam
6[  Berättade om trumfdam, men ingen oredovi- 
 sad kung

Det betyder att de två första buden, 2NT respektive 
3[ skulle alerteras. 
 
 SAMMANFATTNING:
• Stoppa innan du avger ett hoppande bud.
• Alertera din partners artificiella bud.

LEKTION 21



SIDAN 50

LEKTION 22

Det kommer fortsättningsvis vara så att en del lek-
tioner bland dessa minikurser sannolikt kommer ge 
dig huvudbry, då det kan röra sig av motsatsförhål-
landen. Om vi tar essfråga som exempel så spelar i 
princip alla i Sverige som spelar antingen en essfrå-
ga som heter RKCB 1430 eller RKCB 0314.  
 
Skillnaden är i princip bara hur man hanterar svaret 
då man har ett ess eller fyra ess i förhållande till noll 
eller tre. 

Här är det väldigt vanligt att det finns lokala standar-
der som styr och därför rekommenderar vi att du får 
lära dig den variant som är vanligast lokalt där du 
spelar. 

Likaså kommer du bla få stifta bekantskap med 
invitbud, här är det vanliga att man antingen spelar 
positiva eller negativa inviter. Båda fungerar precis 
som du kanske gissar precis tvärtom i förhållande till 
varandra – men de strävar mot samma mål. Dvs. nå 
utgång eller slam. 

De i särklass fyra vanligaste konventionerna som du 
kommer ha mest nytta av är:

• Upplysningsdubbelt
• Essfråga 
• Stayman 
• Överföring

Du har tidigare lärt dig grunder om alla de ovan 
nämnda konventionerna, du kommer längre fram att 
få mer kunskap om detta.

I det här minikursavsnittet ska vi dock titta på något 
helt annat som är en av grundstenarna i all budgiv-
ning, som det är viktigt att ha förståelse av för att 
kunna gå vidare och bygga på ditt system. Det hela 
handlar om 4:e färg. 4:e färg är precis vad det låter 
som, när den fjärde färgen bjuds. 

4:e färg
• Krav till minst utgång.
• Frågande efter håll (stopp) i färgen.
• Budet kan innehålla stöd i någon av öppningshan-
dens färger.

22. Konventioner och 4:e färg.
4:e färg är ett bekvämt redskap som berättar vad ni 
har för tempo i budgivningen på ett relativt tidigt 
stadium som gör att man i lugn och ro kan försöka 
finna vad det är för kontrakt som till sist ska komma 
att spelas när budgivningen är över. 

Låt oss titta på några budlägen:

 1{  - 1]
 1[ - 3]

eller

 1} - 1]
 1[ - 3}

eller

 1} - 1]
 1[ - 3[

I alla dessa fall är svarshandens andra bud invit till 
utgång. Vad händer de gånger svarshanden vill un-
dersöka om de ska spela slam? 

Det är klart att man skulle kunna hoppa till 4NT 
direkt över en spader för att undersöka om essen, 
men det är inte en bra budgivning. Du kommer få 
utökade redskap att finna slam längre fram där du 
kommer behöva det budutrymme som finns mellan 
1[ och 4NT. 

Här spelar vi med fjärde färg, budgivningen skulle då 
kunna gå:

 1}  1]
 1[  2{*

Där är 2{ fjärde färg och säger ingenting om ruter. 
Låt oss säga att öppningshanden har 

 [ AT87
 ] 5
 { KQ4
 }AJ764

Nu bjuder öppningshanden 2NT. Budet berättar om 
håll i ruter. Svarshanden kan nu bjuda vidare natur-
ligt. Om svarshanden bjuder 3} eller 3[ så hade 
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den med sig trumfstöd eller har fått det under bud-
givningen gång och det är slaminvit. En hand som 
inte slaminviterar, hoppar direkt till utgång om den 
vet vilken färg eller sang som ska spelas. 

Fjärde färg ska alerteras och är ett artificiellt bud.

Det är också väldigt vanligt att du kanske inte har 
håll i den fjärde färgen, då måste du försöka beskri-
va din hand så bra som möjligt, säg att du har

 [74  [?
 ]Q  ]?
 {AK864  {?
 }KQ763  }?

 1{   1[
 2}   2]*
 ?

I avsaknad av håll i hjärter, samt stöd i spader åter-
bjuder du din klöver för att visa extra längd i färgen. 
3} med andra ord som visar 5+/5+ i lågfärgerna. Du 
kan också hoppstötta en färg för att visa tillägg. Säg 
att det går så här:

 [KQT7  [?
 ]KQ3  ]?
 {AQJ76  {?
 }2  }?

 1{   1]
 1[   2}*
 3]! 

3] visar nu 17+ och 3-stöd i hjärter. 

Som svarshand kan fjärde färg vara extremt bra att 
ha till hands när du förfogar över en lång färg som 
genererar många stick. Säg att du har:

 [J4   [?
 ]7   ]?
 {AKQJ92  {?
 }754  }?

    1}
 1{   1[
 2]*

Din partner har öppnat med 1}och återbjudit 1[ 
över din 1{. En partner med hjärterhåll borde kan-
ske få chansen att spela 3NT då du förefaller ha sex 
snabba stick i ruter på din hand. Därför bjuder du 
fjärde färg för att undersöka om så är fallet.  

SAMMANFATTNING:
• 4:e färg är krav till minst utgång.
• Frågande efter håll (stopp) i den fjärde färgen 

som bjudits.
• Budet kan vara ointresserad av håll och innehålla 

stöd i någon av öppningshandens färger och är 
då slaminviterande.
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23. Dubbelt (D) och redubbelt (RD)
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Det finns många olika typer av dubblingar som kan 
låta sig göras. Flexibiliteten i budet gör att på ett 
enkelt sätt kan beskriva många typer av händer 
som du annars skulle ha problem att kunna visa. 
Att lära sig hantera sina dubblingar och passlappar 
är fundamentala grundstenar för att lyckas bra i 
tävlingsbridge.

Generellt kan vi säga att dubbelt i budgivningen  
visar 3+kort de objudna färgerna och öppnings- 
styrka. Detta kallas av de flesta spelare för upplys-
ningsdubbelt. Dvs. du förväntar dig att din partner
ska preferera och bjuda någon av de färger du lovat 
med din dubbling för att ni ska finna en gemensam 
trumffärg. Den vanligaste orsaken till att du väljer att 
dubbla är att du styrkemässigt har en hand som du 
hade velat kliva in med, men din hand är inte ”bjud-
bar” på ett normalt sätt. Tex. att du inte förfogar 
över någon vettig 5+ färg och kanske är för stark för 
att pass ska vara ett vettigt alternativ.

Men dubbelt är inte alltid UD, även om det finns de 
som spelar så, det kan också vara straffdubbelt. I 
den här lektionen ska vi sätta upp några enkla för-
hållningsregler för de vanligaste budsituationerna. 
Dubbelt är ett fenomenalt bra bud att ta till för att 
hjälpa till att bjuda vår hand. 

Det är dock väldigt viktigt att du och din partner är 
överens om vad dubbelt betyder i olika lägen. 

Generella principer

När är dubbelt UD?
• Motståndarna har öppnat med färgbud 
• Motståndarna har stöttat varandra i en färg 
• Motståndarna har bjudit två färger
• Vi har öppnat och motståndarna kliver in 

När är dubbelt SD? 
• När motståndarna offrar sig mot vår frivilligt 

bjudna utgång 
• När vi har spärrat 
• När vi har hittat en gemensam färg 
• När motståndarna bjuder naturliga sangbud   

Redubbelt 
För många är redubbelt (RD) den sista delen av 
budlådan vi kommer i kontakt med. Många spelar 

sig igenom ett helt bridgeliv utan att använda den 
mystiska blå lappen med texten XX eller RD på sig. 
Det går visserligen bra utan, men RD ger helt klart 
en ytterligare dimension till ett redan fascinerande 
spel. 

För att kunna använda budet RD krävs det först att 
någon av motståndarna har dubblat vår sidas bud. 
Om vi sitter direkt efter dubblar eller om det är två 
pass och vår tur spelar ingen roll för om vi ska kunna 
använda budet. Så fort någon spelare avger något 
annat bud än pass efter en dubbling så kan vi inte 
redubbla. 

Vad betyder RD? 
Vad som hänt tidigare kommer att vara helt avgöran-
de för hur man ska tolka RD. Vanliga betydelser är: 
”Styrka”, ”flykt” och ”det här går visst hem”.

Styrka:
A) Väst Nord Öst Syd  
  1] Dbl Rdbl 
 
B) Väst Nord Öst Syd 
  1NT Dbl Rdbl

I detta läge berättar RD om:  
A)  10+hp och en hand som förnekar 3+ trumf- 
 stöd. (Detta kan komma att ändras i MK 22). 
B)  8+hp. I båda fallen visar det en ganska jämn  
 hand. Syftet är oftast att vi ska försöka straff 
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 dubbla motståndarna om de vill slinka ur budlä-  
 get och börjar bjuda andra färger. Om motstån- 
 darna bjuder något är sålunda dubbelt från oss  
 straffdubbelt.  
 
OBS! Om fjärde hand passar så gör öppningshanden 
det också.

Flykt:
 Väst Nord Öst Syd
 1}  Dbl Pass Pass 
  Rdbl

Motståndarna har gjort en UD, vår partner har pas-
sat och MTH har straffpassat så vi kommer få spela 
1 dubblad klöver om vi bjuder pass. Nu kan vi också 
plocka fram RD-lappen som ber partnern bjuda en 
annan färg som han tycker är bättre. Denna typ av 
RD brukar också kallas för SOS. 

Det här går visst hem:
 Väst Nord Öst Syd
 1]  Dbl 4]  Dbl 
  Rdbl

Motståndarna har straffdubblat oss i 4] men vi tror 
att kontraktet kommer att gå hem. Detta är bara för 
de riktigt djärva. Vi kan räkna med att när budgiv-
ningen går på ett sådant vis så sitter det inte snällt. 

Övningsexempel: 
Din partner har öppnat med 1] och MTH dubblar.

 A) [QJT2  B) [Q732 
      ]2              ]AJT84  
      {A876        {54 
      }AT32       }A2     

  ________  ________ 

 C) [AQ95  D) [J32
      ]32        ]5
      {KJT2       {QJT842
      }QT3        }K92
 
 ________  ________

A)  Du har den perfekta fördelningen och styrkan  
 för att bjuda RD. Vi välkomnar våra motståndare  
 att bjuda en annan färg. 

B)  4]. Vi vet att vi har en egen öppningshand och  
 5-korts trumfstöd. Utgång borde ha en rimlig  
 chans att gå hem.
C)  Svårt läge. Vi vet att vi nästan säkert ska spela  
 utgång. Lite beroende på zonförhållanden kan  
 vi tänka oss att antingen bjuda sang eller inleda 
 med RD för att se vad de tänker ge sig i kast  
 med. Vi kan ju oss att spela dubblade kontrakt i  
  såväl spader som ruter.
 D) Pass är också ett bud som här kan komma  
 mycket väl tillhands. 

Vad visar dubbelt?
A) Väst Nord Öst Syd 
  3]  Dbl   ________ 
 
B) Väst Nord Öst Syd 
 1]  Pass  2]  Dbl  ________ 
 
C) Väst Nord Öst Syd 
  1[  Pass 2[ 3}
 Dbl    ________ 
 
D) Väst Nord Öst Syd 
  1]  1NT Dbl  ________ 
 
E) Väst Nord Öst Syd 
 1]  Pass 1[ 2}
      Dbl    ________ 
 
F) Väst Nord Öst Syd 
  3]   3[ Dbl  ________ 
 
G) Väst Nord Öst Syd 
  1[  3} Dbl  ________ 
 
H) Väst Nord Öst Syd
 1[  Pass 2NT*  3] 
  4[  5] Dbl  ________ 

*Vad gäller exempel H) så har du kanske ännu inte 
lärt dig spela med Stenbergs 2NT. Detta finns mer 
att läsa om som en artificiell höjning av högfärg i MK 
23. 2NT berättar om att utgångskrav föreligger och 
att man har 4+ trumfstöd till partnerns öppnings-
färg.  
 
Svar:
A) SD, B) UD, C) SD, D) SD, E) UD, F) SD, G) UD H) SD.
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Åtta övningsexempel
Vi börjar med att MTH öppnat med 1{ och det är 
din tur att bjuda vad bjuder du:

 A) [K873  B) [AT6 
          ]AJ73           ]KT54  
         {5             {3       
         }QJ84            }AJ842      

     ________     ________ 

 C) [KQ62  D) [QT5
      ]KT7             ]A63
      {84              {Q94
      }KJ76            }AJ83
 
     ________     ________

 E)  [KJ74  F)  [AJ764 
         ]A3            ]KT53 
        {KJ6              {2      
      }Q942           }A75      

       ________     ________ 

 G) [K4   H) [KJT862
           ]KQ74            ]73
      {AJ6             {84
      }QT84            }A65
 
     ________     ________

A)  Perfekt fördelning för en UD. Med 11 hp är du  
 tillräckligt stark för att ge dig in och kämpa om  
 kontraktet. 
B)  Även den här gången ska du göra en UD. Det är  
 betydligt bättre än att kliva in med 2} som är  
 alternativet.
C)  För tredje gången i följd var dubbelt rätt bud.  
 Anpassning i de objudna färgerna och korthet i  
 öppningsfärgen. 
D)  Trots att du nu är lite starkare bör du bjuda pass.  
 Din fördelning är trist och din hand lämpar sig  
 bättre för försvarsspel.
E)  På nytt ska du passa. Med bara dubbelton i  
 hjärter ska du inte bjuda UD. 
F)  Här kan vi tänka oss att kliva in med 1[ som att  
 dubbla. Valet bör dock falla på 1[ då du har en  
 bra femkortsfärg. 

G)  Här har vi denna gång dubbelton i spader som  
 inte är lämpligt för UD. Vi har dock 15 hp och håll  
 i öppningsfärgen varför valet bör falla på att kliva  
 in med 1NT. Om vår partner har styrka, fördel 
 ning och intresse kan han alltid fråga med Stay 
 mans 2} efter vårt högfärgsinnehav.
H)  Den här handen ska behandlas som när vi öpp- 
 nar budgivningen. Vi hoppar alltså in med 2[  
 som visar 6-10 och 6-kortsfärg. 

Åtta till övningsexempel
MTV öppnar med 1], du sitter alltså i fjärde hand. 
Din partner gör en UD varpå näste spelare passar, 
vad bjuder du? 

 A) [876   B) [9765 
      ]976           ]842       
      {842            {T6       
      }JT73       }AQ74      
 
        ________      ________ 
 
 C) [T53  D) [A9642
      ]KJ82             ]1063
       {QJ73             {K5
      }93             }932
 
     ________      ________

 E)  [Q9653  F) [KQ863 
      ] A83          ]Q84      
      {75             {A6 
      }KJ6          }Q85      

     ________      ________ 

 G) [T4   H) [964
      ]AQ6            ]AK5
       {K876            {AQT74
      }Q972            }86
 
     ________      ________

A)  Din partner har bett dig att bjuda din längsta  
 färg. Trots ynka en poäng ska du bjuda 2}.
B)  Här bör du välja att visa din högfärg, snarare än  
 att bjuda 2} Rätt bud blir därför 1[.
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C)  Med den här handen är det inte direkt fel att  
 bjuda 2{, men 1NT (6-10 hp) är ett bättre bud  
 då du har bra stopp (håll) i öppningsfärgen.
D)  Hoppa till 2[! Du har trumfstöd i spader efter- 
 som din partner lovar minst 3 kort i den färgen.  
 2[ visar 6-10 stp och minst femkortsfärg.
E)  Den här gången har du samma fördelning, men  
 nu är du ännu starkare. Det visar du genom att  
 hoppa till 3[ som berättar om 11-12 stp och  
 5+ spader. 
F)  Med en egen öppningshand har du ansvaret att  
 se till att ni når utgång. Det gör du såklart enk- 
 last genom att direkt bjuda 4[. Gör inte miss- 
 taget att nöja dig med 1[, 2[ eller 3[. Om du  
 någon gång vill kräva 100% i detta budläge  
 bjuder du motståndarens öppningsfärg, dvs. 2].  
 Nackdelen med det budet är att du inte berättat  
 något om dina färglängder, dessutom vet du  
 säkert vad ni ska spela för färg.
G)  Du har 11 hp och det räcker för att göra en ut- 
 gångsinvit. Med din jämna hand och ditt dubbel- 
 håll i hjärter bjuder du denna gång 2NT (11-12  
 hp) som inviterar partnern till att höja till 3NT. 
H)  Eftersom du är stark nog för att utgång ska spe- 
 las är det frågan vad som är det bästa budet.  
 Dina alternativ är att spela NT eller ruter. Det  
 klart bästa budet med det solida hjärterhållet är  
 3NT då det nästan alltid är ett bättre än 5{.

SAMMANFATTNING:
• RD betyder normalt antingen ”styrka”, ”flykt” 

eller ”det visst går hem!”. Lär dig skilja på de tre  
varianterna och när de används.

• Dubbelt är UD när motståndarna har öppnat 
med färgbud. 

• Dubbelt är UD när motståndarna har stöttat 
varandra i en färg. 

• Dubbelt är UD när motståndarna har bjudit 2 
färger.

• Dubbelt är SD när motståndarna offrar sig mot 
vår frivilligt bjudna utgång. 

• Dubbelt är SD när vi har spärrat. 
• Dubbelt är SD när vi har hittat en gemensam 

färg. 
• Dubbelt är SD när motståndarna bjuder  

naturliga sangbud.   
__________________________________________
Tack till Nya Bridgeskolan på BK S:t Erik som delat 
med sig av sitt utbildningsmaterial. 
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24. Stöddubblingar och en limithöjning 
En annan typ av dubbling som du väldigt ofta 
kommer att använda dig av är stöddubblingar. Det 
hela handlar om att reda ut vad din partner har för 
längd när han uppvisar trumfstöd. Konventionen är 
uppfunnen av amerikanen Eric Rodwell. Precis som 
tidigare är det viktigt att du och din partner är på 
samma våglängd för att det hela ska fungera. 

När är dubbelt en stöddubbling/stöd-re-
dubbling? 
När din partner lovat 4+ färg med ett bud och nästa 
spelare bjuder något visar dubbelt 3-stöd. Detta får 
konsekvensen att en höjning av bjuden färg visar 
4+stöd. På samma sätt visar redubbelt 3-stöd om 
nästa spelare i tur har dubblat.

Vi illustrerar:

 Väst Nord Öst Syd
 Pass 1} Pass 1]
 1[ Dbl Pass 1NT
 Pass Pass Pass 

Här öppnade du med 1}. Din partner bjöd 1] som 
visar 7+hp och 4+färg. Näste spelare klev nu in med 
1[ varpå din partner bjuder dubbelt. Detta visar 
specifikt 3-stöd i hjärter. En höjning till 2] hade visat 
4+stöd.

 Väst Nord Öst Syd
 Pass 1} Pass 1]
 Dbl Rdbl

Här hade alltså höjningen till 2] visat 4+stöd och 
rdbl visar 3-stöd. 

OBS! Vi spelar inte med trestödsdubblingar om vår 
partner klivit in i budgivningen. 

 Väst Nord Öst Syd
 1{ 1[ 2} Dbl

Här är dubbelt UD som primärt visar att det finns 
kort att kämpa med och 4+]. 

Stöddubblingar används normalt vid budlägen un-
der 2]. Här gäller det dock att komma överens med 
partnern så att ni återigen är på samma våglängd. 

Allt handlar om att reda ut när man förfogar över 
den viktiga nionde trumfen som så ofta ger extra 
värdefulla stick som vi tidigare lärt oss om stöd- 
poäng. 

En limithöjning
Ett annat knep som du bör ha i din budarsenal vid 
konkurransbudgivningar är att kunna nyttja fiendens 
färg för att kunna kräva/visa bra höjningar. Här kom-
mer ett exempel på det:

 Väst Nord Öst Syd
 1{ 1] 2} 2{
 Dbl

Här kan vi utgå från att det är någon som inte har 
alla HP de lovat i budgivningen och har sträckt sig li-
tet. Väst har öppnat och dennes partner har kämpat 
med 2C som visade 10+ poäng. Detta till trots har 
Syd lyckats bjuda 2D som är en god höjning i hjärter. 

Vi tittar på ett annat exempel där du som Öst har:  
 
  [T9743  
  ]64  
  {–  
  }KQT874

Budgivningen går:

 Väst Nord Öst Syd
 1} 1] 1[ 2]
 2[  Pass ?

Trots lite hp har du fått massor av information från 
budgivningen. Du vet att din partner har 4-stöd, och 
med den informationen i bagaget är det rimligt att 
med ruterrenons och riktigt bra klöverstöd ta en 
chans på utgång genom att bjuda 4[! Om partnern 
hade dubblat och bara har 3-stöd är utgången plöts-
ligt betydligt sämre varför man kanske snarare nöjer 
sig med en invit 3[.  

Pass eller andra färgbud hade naturligtvis förnekat 
3+ trumfstöd.

Exempel:
A) Väst Nord  Öst Syd
  1} 1] 1[ 2]
  Dbl
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B) Väst Nord Öst Syd
  1} Pass 1] 2{
  Dbl

C) Väst Nord Öst Syd
  1{ Pass 1[ Dbl
  2[

D)   Väst  Nord Öst Syd
  1{ Pass 1] 1[
  2}

A) Väst visar trestöd i spader.
B) Syd visar trestöd i hjärter.
C) Syd visar fyrstöd i spader. Med trestöd hade han 
redubblat. 
D) Syd visar färre än tre hjärter. 

Exempel:

Du har som Syd fått:  

  [8
  ]KQ76
  {QJ94
  }J653

Budgivningen går: 

 Väst Nord  Öst Syd
    1{ Pass 1]
 1[ Dbl Pass ?

Lägg nu märke till att om du inte spelat med stöd-
dubblingar hade du inte haft en aning om din part-
ner bjudit 2] huruvida han visat tre- eller fyrstöd 
och om hjärter vore en vettig trumffärg för er. I det 
aktuella exemplet hade du direkt vetat att det hade 
vart bättre att styra om till ruterfärgen som din part-
ner öppnat med.

Avslutande exempel
Du har nu kommit långt i din utbildning och lärt dig 
mycket om spelteknik och kortvärdering. Som Syd 
har du fått:

  [KQ5  
  ]AKJ9754  
  {-  
  }862 

När budgivningen går:

 Väst Nord Öst Syd
   1} Pass 1]
 2{ Dbl* Pass 4{
 Pass 4] Pass 4NT
 Pass 5} Pass 6]
 Pass Pass Pass

Här ska vi kommentera budgivningen. Nords dubb-
ling berättade om trestöd i hjärter! I lektion XX 
kommer du få lära dig om splinter vilket var Syds 
4{ bud. Trots att partnern inte nappade på slamin-
viten i hjärter drev Syd på med RKCB som kommer 
i lektion XX. 5} berättade om ett ess eller fyra ess. 
Att Nord bara uppvisade ett ess beror på att man tar 
bort ruterfärgen vid essfråga när partnern splinter-
bjudit i färgen. 

Väst spelar ut ruterdam och du får se följande:

  [T92
  ]QT8
  {AK6
  }A753
 

{Q

  [KQ5
  ]AKJ9754
  {-
  }862 

Hur tänker du dig spelet? Gör din KRAV-analys och 
försök lösa spelproblemet. 

Så här ska du tänka. Väst har klivit in och har sanno-
likt de flesta av de honnörspoäng som saknas. Det 
gör att det är stora odds att spaderess sitter fel och 
att kontraktet är i fara. Spaderknekt kan såklart sitta 
rätt och kan den maskas ut har du 12 stick genom 
att dina två klöverförlorare kan sakas på ruterhon-
nörerna. Finns det någon mer chans vi bör spela på 
samtidigt så att vi inte lägger alla ägg i en korg? 

N 
 V     Ö 

S



SIDAN 58

LEKTION 24

Hela given såg ut så här: 

   [T92
   ]QT8
   {AK6
   }A753
 [AJ4  [8763
 ]3   ]62
 {QJT974   {8532
 }KT4   }QJ9
   [KQ5
   ]AKJ9754
   {-
   }862

Rätt spelsätt hade varit. Ess och kung i ruter med 
klöversak. Klöveress, klöverstöld (högt), hjärter till 
åttan och en ny klöverstöld (högt). En andra hjärter 
till bordet trumfar ut varpå du har stöldrest bordets 
fjärde klöver som blir ditt tolfte stick.

Om klövern inte uppfört sig hade du fortfarande 
kunnat falla tillbaka på att maska ut spaderknekt. 

SAMMANFATTNING
• Om du öppnar, motståndarna kliver in, din part-

ner bjuder en tredje färg så lovar en höjning av 
färgen fyrstöd och dubbelt trestöd. Detta gäller 
för bud under 2]. 

• Du öppnar, MTV passar, partnern bjuder en ny 
färg och MTH kliver in. Återigen är dubbelt tre-
stöd och höjning av partnerns färg visar fyrstöd.

• När partnern öppnat med 1 i högfärg och mot-
ståndarna kliver in så visar dubbelt de objudna 
färgerna!

• Vi spelar inte med stöddubblingar när partnern 
kliver in. 

N 
 V     Ö 

S
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25. Positiva och negativa inviter 
Vi har så här långt lärt oss att öppnings- och svars-
handen försöker hjälpas åt med alla knep som finns 
tillgängliga för att kunna utreda vilket kontrakt som 
bäst ska spelas och på vilken nivå. Det finns mäng-
der av konventioner med olika svårighetsnivåer 
som kan hjälpa oss bjuda bättre och säkrare. 

Du har hittills spelat så här 1] – 2]; och ett uppföl-
jande 3]inviterar SH att höja till utgång. Det finns 
som sagt bättre redskap att addera till sin verktygs-
låda. Du ska i den här lektionen få lära dig två av 
de vanligaste nämligen positiva respektive negativa 
invitbud. Det är alltså öppningshandens andra bud 
vi talar om.

Ett par har normalt en av dem uppskriva på sin 
deklaration och det handlar om att komma fram till 
vilken av dem man ska använda sig av i paret. Målet 
med båda är att finna anpassning med begränsade 
värden för att nå kunna bjuda utgång.   

Tänk dig följande budgivning:

  Väst Nord Öst Syd
 1]  Pass 2] Pass
 2NT Pass 

Det som här hänt är att öppningshanden inviterar 
SH till utgång, antingen i sang eller i hjärter. 2NT 
visar i princip 17-18 (19) hp och en balanserad hand 
och ber svarshanden se över sin fördelning och re-
surser där valen i princip kommer falla mellan pass, 
3], 3NT och 4]. 

Positiva inviter
Låt oss säga istället att öppningshanden ser ut så 
här:

  [Q985
  ]AKJ84
  {3
  }AK6

 Väst Nord Öst Syd
 1]  Pass 2] Pass
 2[ Pass 

Här hade 2[ varit en positiv invit, det lovar i princip 
16-18 (19), en obalanserad hand och söker hjälp 

hos partnern i den bjudna färgen. Svarshanden bör 
ha topphonnörer i färgen eller korthet (singel eller 
renons) i densamma så att man kan stjäla eventuella 
förlorare för att acceptera inviten för att bjuda 4].  

SAMMANFATTNING POSITIVA INVITER
• Du accepterar inviten om du har topphonnörer i 

partners färg.
• Du accepterar inte om du har tre eller fler hack-

or i färgen. 
• Du bör acceptera om du har renons eller singel i 

färgen då den kan stjälas upp på din hand. 

Negativa inviter
 
  [Q985
  ]AKJ84
  {3
  }AK6
 
 Väst Nord Öst Syd
 1]  Pass 2] Pass
 3{ Pass 

Återigen har öppningshanden gjort en invit, denna 
gång en negativ sådan. Det visar korthet i färgen och 
ber svarshanden ta ställning till om det är bra eller 
dåligt. Nu bör svarshanden acceptera inviten om 
man inte har bortkastade värden i färgen. Dvs tre 
eller fyra hackor i färgen är utmärkt för att acceptera 
då det betyder att svarshandens hp bör matcha bra 
mot öppningshandens färg och att man inte kom-
mer i utgång när öppningshanden har singel till KJX 
hos svarshanden. Det enda undantaget som är bra 
vad gäller honnörer när man möter en negativ invit 
är om du har esset. Det betyder att AXX och liknan-
de bör också acceptera inviten.  

SAMMANFATTNING NEGATIVA INVITER
• Du accepterar inviten om du har hackor i färgen 

eller esset och hackor
• Du accepterar inte inviten om du har bortkasta-

de värden i färgen i form av bortkastade hon-
nörer, esset i en sådan färg är dock undantaget 
som bekräftar regeln.

Som du nu ser är positiva och negativa inviter var-
andras motsatser. Det är upp till dig och din partner 
att bestämma hur ni spelar och vad ni skriver ned på 
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just er systemdeklaration. Det absolut viktigaste är 
att ni är överens i paret.

Det ni kan tänka på är att ni ofta kommer att bju-
da färger fram och åter för att finna anpassning 
och kanske det är bättre, för enkelhetens skull, att 
använda sig av positiva inviter. Ett invitbud görs 
bara då ni har en fastställd trumffärg. Alltså 1]-2], 
1[-2[, 1{-3{ osv. Men teoretiskt fungerar det lika 
bra efter 1}-1]; 2] där svarshanden med ny färg i 
praktiken inviterar. Där vet vi dock inte ”tempot” på 
inviten som lika bra kan vara som den letar utgång 
som skulle kunna vara en slaminvit. 

Återinvit
Ibland kan du hamna i lägen då det är svårt att avgö-
ra på egen hand om du ska höja till utgång eller ej. 
Säg att du som svarshand har fått följande kort:

  [Q976
  ]64
  {AT82 
  }QT8 

 Väst Nord Öst Syd
 1[ Pass 2[ Pass
 3} Pass ?

Här har du vettigt stöd i klöver (dam-tia) för att 
motivera att bjuda utgång, du har fyrkorts trumfstöd 
och ett ess. Men du kan ändå inte vara riktigt säker 
med den tråkiga fördelningen i övrigt och två hackor 
i hjärter. Nu skulle man kunna tänka sig att återinvi-
tera till öppningshanden genom att bjuda 3D. Detta 
fungerar ungefär på samma sätt och öppningshan-
den får fundera på hur ruterfärgen passar in.

Övningsuppgifter
Här kommer lite övningsuppgifter, du spelar med 
positiva inviter: 

1.   [87 
  ]AK852
  {K2
  }AJ92   ___________

 Väst  Nord Öst  Syd
 1] Pass 2] Pass
 ?

2.   [AQ
  ]A9852
  {AK
  }QT92  ___________

 Väst  Nord Öst  Syd
 1] Pass 2] Pass
 ?

3.   [A3
  ]AKQ852
  {3
  }KT92  ___________

 Väst  Nord Öst  Syd
 1] Pass 2] Pass
 ?

4.   [K3
  ]KJ852
  {QJ
  }KQ32  ___________

 Väst  Nord Öst  Syd
 1] Pass 2] Pass
 ?

5.   [-
  ]KQ872
  {AJ92
  }KJ54  ___________

 Väst  Nord Öst  Syd
 1] Pass 2] Pass
 ?

LEKTION 25
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Svar på övningsuppgifter: 
1. Du bör invitera naturligt med 3}. Din partner få 
ta ställning till hur det passar in mot hans hand. 
 
2. Med 19 hp och 5-4-2-2 finns två alternativ. An-
tingen bjuder du 2NT, du är förvisso semibalanserad, 
men har merparten av dina värden i dina två korta 
färger eller så gör du en positiv invit med 3}.

3. Med lite hjälp i klöver bör utgång ordna sig. Var-
för man återigen inviterar med färgen.
 
4. Det finns en grön lapp som det står pass på i bud-
lådan. Den passar här väl tillhanda, trist fördelning, 
bortkastade honnörer och en esslös hand och avsak-
nad av mellankort. Helt enkelt för många negativa 
faktorer.

5. Att det ska inviteras eller rent utav bjudas utgång 
är glasklart. Hade vi spelat med negativa inviter 
hade valet naturligtvis fallit på 2[. Nu gör vi inte det 
och då ska vi välja vilken av lågfärgerna vi vill invi-
tera i. Då bör du välja 3} av flera skäl. Ett är att din 
partner kan återinvitera med 3{ och om du skulle 
få in ess eller dam i klöver hos din partner har du 
en jättefin hand som bör försöka sig på att spela 
utgång.

LEKTION 25



SIDAN 62

I den här lektionen kommer det ibland användas 
RKCB som essfråga, istället för vanlig Blackwood. 
RKCB beskrivs i lektion XX. 

En av de absolut vanligaste konventionerna som 
de flesta bridgespelare har på sin deklaration är 
Stenbergs 2NT eller Jacoby 2NT som den heter i 
USA. Stenbergs 2NT är ett bud som används efter 
att partnern öppnat med 1 i högfärg. Hopp till 2NT 
visar nu 12+HP och 4+ trumfstöd och är starten 
för att utreda om man ska spela slam eller inte, då 
utgångskrav föreligger när budet görs. 

Den modell av Stenbergs 2NT vi ska fokusera på 
heter Skrot, men det finns många andra varianter 
för hur olika par spelar. Ett väldigt vanligt knep förr i 
världen var att 3 i ny färg visade singel och hopp till 
4 i ny färg visade renons. Hade man ingen kortfärg 
så bjöd man 3 eller 4 i trumffärgen beroende på 
styrka. 

Det finns dock bättre metoder och det är en sådan 
du nu ska få stifta bekantskap med Skrotstenberg! 

 Väst Nord Öst Syd
 1]/[ Pass 2NT* Pass
 ?

Då svarar öppningshanden så här:
3} Minimum 12-14 (15)
3{ Tillägg, ingen singel, (15) 16-19
3] Tillägg, singel klöver
3[ Tillägg, singel ruter
3NT Tillägg, singel i andra högfärgen
4} Renons i klöver
4{ Renons i ruter
4] Renons i hjärter och om hjärter är trumf  
  visar det spaderrenons.

Öppningshanden svarar alltså stegvis underifrån. 
Om öppningshanden visar minimum med 3} kan 
svarshanden reläbjuda 3{, för att återigen fråga om 
kortfärger.

 Väst Nord Öst Syd
 1]/[ Pass 2NT* Pass
 3}* Pass 3{* Pass
 ?

LEKTION 26

26. Stenbergs 2NT - Skrot. 
Då svarar öppningshanden så här:
3] Tillägg, singel klöver
3[ Tillägg, singel ruter
3NT Tillägg, singel i andra högfärgen 

OM öppningshanden bjuder 3C kan svarshanden 
avstå från att bjuda 3D. Svarshanden kan välja att 
istället uppvisa kortfärg. 

 Väst Nord Öst Syd
 1]/[ Pass 2NT* Pass
 3}* Pass ?

Svarshandens alternativ:
3{ Frågar efter kortfärg – har slamintresse
3] Singel klöver
3[ Singel ruter
3NT Singel i andra högfärgen

Vi tar ett exempel:

 [AK973  [QJ85
 ]Q93   ]AJ8
 {7   {KJT
 }K873   }Q42

 1[   2NT*
 3}*   ?

Här har svarshanden minimivärden och en ganska 
tråkig hand. När öppningshanden hade minimum 
gör man bäst i att avsluta budgivningen med 4[! 
Om svarshanden hade valt 3{ som är reläbudet som 
frågar efter kortfärg hade han fått reda på singel-
ruter varpå svarshanden sannolikt hade blivit ännu 
mer missnöjd över sin hand. Det är dock onödigt att 
lämna ut mer information än vad man behöver när 
man inte har något slamintresse. 

Ett exempel till:

 [3  [J86
 ]AK973  ]QJ82
 {AJ7  {KQ3
 }9753  }AKQ

 1]   2NT*
 3}*   3{*
 3NT*   4NT
 5{   6]

N 
 V     Ö 
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På nytt visar öppningshanden upp minimum. Svars-
handen har dock lite extra och frågar efter kortfärg 
varpå 3NT visar singelspader. Med den vetskapen så 
VET svarshanden att dennes partner har 12+ hp för-
delat i de röda färgerna och möjligtvis klöverknekt. 
Med de honnörer svarshanden själv förfogar över 
blir det inte så mycket kvar varför ÖH måste ha ess-
kung i hjärter och ruteress för att ha en öppnings-
hand. För säkerhetsskull tar han essfråga och när ÖH 
visar tre ess avslutar Öst en prydlig budgivning med 
att kontrollerat bjuda slam 6 hjärter. 

 [AQJ97  [K862
 ]A953  ]KQJ42
 {7  {A42
 }AJ3  }9

 1[   2NT*
 3[*   4NT
 5{   5]
 6[   7[

När öppningshanden uppvisar tillägg 16-19 och sing-
elruter får svarshanden en riktigt bra hand (kallas 
ibland på bridgespråk för pråm). Efter essfråga och 
besked om tre ess och trumfdamen har SH inga pro-
blem att höja till storslam 7[. Svarshanden vet att 
dennes partner har fem spader, fem hjärter, två ess i 
lågfärgerna och bara behöver en lågfärgsstöld för att 
vinna 13 stick.  
 
SAMMANFATTNING:
• När du har öppningshand och 4+ trumfstöd i 

högfärg kan du som svarshand bjuda Stenbergs 
2NT.

• Öppningshanden svarar stegvis, först om styrka 
och därefter om eventuella kortfärger.

• Om öppningshanden visar minimum kan svars-
handen välja att visa kortfärg för att finna an-
passning.

• Skrotstenberg är en konvention för att stabilisera 
er slambudgivning för att såväl finna anpass-
ningsslammar som att se när man inte ska gå 
vidare pga missanpassning.

N 
 V     Ö 

S
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27. Italienska kontrollbud och Splinter.
Rekommendation om att ha läst RKCB 1430, mi-
nikurs 25 innan denna lektion.

När ni är i ”slamzonen” kan det ibland vara så att ni 
kommer kunna reda ut om ni gör slam eller inte på 
betydligt lägre nivå än att tvingas upp på femläget 
som kanske är högre än vad ni klarar av att gå hem 
i. Detta låter sig göras genom att man spelar med 
kontrollbud som är en värdefull konvention att ha 
på sin deklaration. 

Vi ska lära oss italienska kontrollbud, som är den 
vanligaste varianten. Det går ut på att ett ess, en 
kung en singel eller en renons i en färg är en kon-
troll.

Vi gör väl som vi brukar och illustrerar vad det hela 
handlar om:

 [AKJ2  [QT2
 ]AJT2  ]KQ43
 {986  {QJ7
 }QJ  }AK3

 1NT   2}*
 2]   4NT*
 5]*    ?

Efter Staymans 2} hade Öst fått sin trumffärg och 
tog till essfrågan. Här fick Öst vetskap om att ett ess 
saknas. Västs NT öppning gör dock att Öst också vet 
att de i princip bara kan ha 8 hp som saknas. Denna 
gång var det ju extremt olyckligt att det var såväl ess 
och kung i ruter. Vem vet, det kanske tom sitter så 
illa så att försvaret kan ta en stöld i ruter så att inte 
ens 5] går hem. 

Med kontrollbudgivning hade detta löst sig. Då hade 
budgivningen gått som följer:

 1NT   2}*
 2]   4}*
 4]!   Pass

4} hade fastställt hjärter som trumf och varit ett 
kontrollbud. När nu öppningshanden bjuder 4] så 
förnekas kontroll i ruter. Väst måste kontrollbjuda 
”på vägen” om han förfogar över någon kontroll. Det 
gör att Öst helt enkelt bör ge upp när han inte heller 

har någon ruterkontroll. Öst vet att försvaret kan in-
leda med två stick i färgen när ingen av dem förfogar 
över kontroll!

Vi tar ett annat exempel:

 [KQ  [A8
 ]KJ93  ]AQ642
 {J9  {Q73
 }KJT75  }AQ9

     1]
 2NT*   3{*
 3]   3[*
 4}*   4]
 Pass

Här är Väst kapten över skutan och inleder med 
Skrotstenberg. Öst återbjuder 3{ som lovar tillägg 
och förnekar kortfärger. Då utgångskrav föreligger 
betyder det att Öst kan ”vila” i 3] och få Öst att 
börja kontrollbjuda. Öst berättar om spaderkontroll, 
Väst kontrollbjuder klöver och Öst som inte har ru-
terkontroll bjuder 4]. Återigen igen har man undvi-
kit att antingen komma i en mycket dålig slam eller 
ge sig upp på 5-läget. 

 [AK985  [QT75
 ]AKQ54  ]63
 {2  {A8
 }K3  }AQ765

 1[   2NT*
 3[*   4}*
 4NT*   5[*
 7[!

Öst kräver till utgång med Stenbergs 2NT. Väst upp-
visar tillägg med rutersingel och Öst kontrollbjuder 
klöver. Nu skulle Väst kunna kontrollbjuda ruter, 
men till vilken nytta? Väst vet att paret sannolikt ska 
spela slam, frågan är bara hur mycket kontroller Öst 
har. 

Via RKCB fick Väst veta att Öst med spader som 
trumf hade två ess och trumfdamen. Därmed var 
hoppet till 7[ lätt och trots att paret bara förfogar 
över 31 gemensamma hp är slammen mer eller 
mindre vattentät. 

N 
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Så här skulle till exempel en budgivning kunna se ut 
och utan att ha några kort skulle vi kunna analysera 
vad som har hänt. 

 2}*   2{*
 2]   3]*
 3[*   4}*
 4{*   4[*
 4NT*    5]*
 7]! 

Väst har krävt till utgång genom att öppna med 2} 
enda krav. Öst reläbjöd 2{, som ungefär betyder 
”kom igen partner”. 2] berättade 5+ hjärter och en 
obalanserad hand. 3] visade trumfstöd och 5+ hp 
(med 0-4) hade Öst sonika hoppat till 4] för att be-
gränsa handen. 3[, 4}, 4{ och 4[ är alla kontroll-
bud. Väst tog till RKCB och fick höra om två ess utan 
trumfdam varpå de var i storslam.

Så här såg hela given ut:

 [AK3  [2
 ]AQJ109  ]K876
 {AKQ  {8762
 }K2  }A1098 
 
Ponera nu att du sitter Väst, du får veta att din 
partner har två ess (av fem). Att han inte har trumf-
damen vet du, eftersom du själv förfogar över den. 
Sålunda har din partner klöveress och hjärterkung 
(trumfkungen är ju också ett ess). När du dessutom 
har fått en kontroll i spader vet du att det måste 
vara en kortfärg, eftersom partnern inte kan ha 
något annat. När du kan räkna till 13 stick bjuder du 
din storslam, ditt sista stick är alltså en spaderstöld 
på den korta trumfhanden.

Splinter
En annan ovärderlig konvention att ha på sin sys-
temdeklaration under slamkonventioner är splinter. 
Det finns flera skolor och olika varianter av splinter. 
Det vi ska fokusera på att lära är renonssplinter. 

En splinter görs genom dubbelhopp av svarshanden. 
1] – 3[/4}/4{ är exempelvis splinterbud. 

En splinter är/lovar: 
* 4+ trumfstöd
* 12+ hp
* Renons i bjuden färg

Att metoden är så bra och effektiv är att öppnings-
handen omgående vet om dennes hand är värd eller 
nått i princip kan vi säga att på den given där det 
splintras gäller inte längre några hp skalor. ÖH och 
SH kan ju räkna bort 10 hp från den bjudna färgen 
som är ointressanta och är det så att ÖH inte har 
några topphonnörer är den handen omedelbart så 
mycket starkare. splinter i kombination kontroll-
budgivning och RKCB är vad du behöver för att med 
kontroll kunna bjuda mycket svåra slammar! 

Det är också upp till dig och ditt partnerskap huruvi-
da ni spelar med splinter i lågfärg eller om det bara 
är i högfärg. Värt att tänka på om du spelar med 
splinter när din partner öppnat med 1 i lågfärg är att 
det då lovar 5+ trumfstöd. En sådan splinter förne-
kar också 4+ högfärg. När ni ändå talar om över-
enskommelser mellan er bör ni också utreda hur ni 
handskas med eventuella inkliv som sker.  
 
Exempel:
 Väst Nord Öst Syd
 1] Pass 3[ 
 
Det är en splinter enligt ovan, men vad med: 
 Väst Nord Öst Syd
 1] Pass 2} Pass 
 3[ 

Är det en splinter? Svaret är rimligtvis eftersom 2} 
har fastställt utångskravet och att 2[ var möjligt att 
bjuda. Men du måste diskutera och komma överens 
med din partner om vad som gäller i ert partner-
skap!
 
 Väst Nord Öst Syd
 1] Pass 2} Pass 
 3[ 

Om det inte är splinter hade det varit rimligt att det 
visat extra färglängder 6-5 eller liknande.
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 Väst Nord Öst Syd
 1} Pass 1[ Pass 
 3] 

Vad är 3]? Här är det inte riktigt lika klart. Det 
rimliga är att spela så att 2] är reverse och därmed 
utgångskrav (18+hp) och att 3] därför blir splinter.

 Väst Nord Öst Syd
 1[ Pass 2} Pass 
 3]/4] 

Vad är 4]? Även här borde 4H vara splinter. Men 
vad skiljer 3] och 4] åt? Det gäller att vara överens 
med sin partner. Det rimliga är att 3] är starkare än 
4] vilket gör att detta är en begränsad hand för-
modligen med större fördelning. 

Vi tar ett exempel:

 [K542  [-
 ]KQ962  ]AT543
 {J2  {A854
 }AJ  }K873

 1]  3[
 4}  4{
 4NT  5[!!!
 5NT   6}
 6]  Pass

Så skulle budgivningen kunna gå när man har 
splintrat, kontrollbjudit och essfrågat. Väst har ingen 
speciell hand 5-4-2-2 och 14 hp. Men efter att Öst 
visat renons i spader och hade två ess (de röda) 
har Väst en riktigt fin hand. Vän av ordning kanske 
undrar varför svarar Öst att han har 2 ess och trum-
fdamen på essfrågan? Därför att när svarshanden 
vet att paret har 10+ gemensamma trumf redovisar 
man att man har trumfdamen även om man inte har 
den. Väst storslamsinviterar med 5NT, 6} berättar 
om klöverkung, men förnekar samtidigt ruterkung. 
Med båda kungarna på sin hand hade Öst bjudit 
storslam. Likaså hade Öst med KQJX i klöver rim-
ligtvis bjudit storslam då Öst vet att Väst bara letar 
ett eller två extra stick, så även det förnekas då 6} 
bjuds. 

Ö-V förfogar alltså gemensamt över 25 hp och det 
finns i princip inget som betar slammen då Ö-V kan 
korsstjäla tolv stick snabbt. Låt oss säga att försvaret 
spelar ut trumf, då vinner spelföraren ett trumfstick 
tar åtta stölder och har ess-kung-ess i lågfärgerna. 
Som spelförare måste man bara ”tima” sina ingång-
ar till bordet så man kan ta sina fyra spaderstölder. 
Kvar i slutet blir ett ruterstick till försvaret som den 
andre försvararen kommer att stjäla :-).

Som vi tidigare sagt måste du och din partner också 
reda ut i vilka lägen ni spelar med splinter från öpp-
ningshanden när det är dags för öppningshanden 
andra bud. Tänk dig att det ser ut så här:

 [AJ65  [KQ742
 ]-   ]965
 {KQJ84  {932
 }AQT2    }K3 

 1{  1[
 3]  ?

En splinter från öppningshanden har styrka som för 
att bjuda reverse, dvs. 18+ hp. Lägg märke till vilken 
bra hand Öst får när Väst redovisar 4-korts trumf-
stöd i spader, renons i hjärter och i övrigt minimum 
18 hp som fördelas i övriga färger. NS har ruteress 
att ta för sen kan Öst ta resten. Detta är en typisk 
hand som illustrerar där en giv inte längre handlar 
om 40 hp. Ö-V har 25 hp och har inga problem att 
bjuda och gå hem i slam förutsatt att försvaret inte 
har en ruterstöld att ta för i utspelet, men några 
chanser måste ju tas också.

SAMMANFATTNING:
• Ett kontrollbud lovar ess, kung, singel eller  

renons i en färg.
• Kontrollbud görs när man kommit överens om 

en trumffärg. 
• Kontrollbud är slamsökande. 
• Splinter är svarshandens första bud eller öpp-

ningshandens andra bud.
• Splinter är en form av kontrollbud.
• En splinter är ett dubbelhopp i ny färg. 1H – 3S. 
• En splinter lovar 4+ trumfstöd, 7+ hp och renons 

i bjuden färg.
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Om svarshanden förhandspassat, och dennes 
partner i tredje eller fjärde hand öppnat med en i 
högfärg, är det vanligt att många spelar med Rever-
se Drury. Det hela handlar om att stödja partnern i 
trumf och samtidigt ”kolla av” hur det står till med 
öppningshandens värden. 
 
Svarshanden använder budet när den har 3-stöd i 
trumf, balanserad hand och 10-11 hp, det rör alltså 
de händer som normalt kanske hade hoppat till 3S 
för att invitera till utgång. Även händer med 4-3-3-3 
fördelning och fyrstöd går denna väg. Fördelen är 
att ni kan få stopp på ert ekipage när öppningshan-
den har minimala värden så att man inte hamnar på 
3-läget och riskerar gå onödiga bet.

Reverse Drury heter som sagt konventionen och det 
hela fungerar så här: 

 Väst Nord Öst Syd
    Pass
 Pass 1[ Pass 2}*

Öppningshanden har då följande återbud att välja 
bland:

2{ Vanligt öppningsbud, inget extra
2] Naturligt, 4+], men lovar inga tillägg.
2[ Minimihand
Övrigt Naturligt

Om öppningshanden öppnar med 1] saknas lite 
budutrymme för att de svaren ska kunna behållas. 
Därför är svaren på 2} då som följer:

2{ Vanligt öppningsbud 
2] Minimihand
Övrigt Naturligt 
 
OBSERVERA! Svaren på två klöver är artificiella 
och ska alerteras. Med vanligt öppningsbud menas 
att du har typ 12-14 och 5-3-3-2. 2{ berättar alltså 
alltså inget om ruterfärgen. Detsamma gäller om du 
bjuder om din högfärg som visar minimihand, budet 
visar alltså inte extralängd i trumf. 
 

28. 2} Reverse Drury.

LEKTION 28

 Låt oss titta på ett exempel:

 [864   [AJ92
 ]AK7   ]QJ842
 {K752   {6
 }T83   }KJ2

 Pass   1]
 2}*   2]*

Svarshanden vet nu att öppningshanden har mini-
mala värden för sin öppning och att det bästa är att 
bjuda pass då utgång sannolikt inte kan spelas.

Vi tar ett exempel till:

 [K86   [AJ952
 ]K6   ]A98
 {T843   {92
 }A752   }KQ6

 Pass   1[
 2}*   2{*
 3}   4[

Återigen visar svarshanden 10-11 hp och 3-stöd i 
trumf. Öppningshanden som återbjuder 2{ lovar en 
normal öppningshand, framförallt förnekar den en 
minimihand vilket kanske är det intressanta. Svars-
handen återinviterar med 3} (naturligt) och öpp-
ningshanden med }KQ6 bör inte ha några problem 
att bjuda den utmärkta utgången!

Det är naturligtvis så att starkare händer som tror 
sig ha värden för utgång inte alls svarar på frågan 
utan direkt hoppar till utgång eller börjar kontroll-
bjuda.  
 
SAMMANFATTNING:
• Reverse Drury används när du har 3-stöd i trumf 

och har förhandspassat med 10-11 hp.
• Även händer med 4-3-3-3 fördelning och 4-stöd 

i trumf bör gå denna väg om de är förhandspas-
sade. 

• Alla svar som inte är naturliga ska alerteras.
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