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Meldesystem 

I denne gjennomgangen brukes et 

naturlig meldesystem som baserer 

seg på 5-kort major, beste minor, 

15-17 grand og 2 over 1 som 

utgangskrav. I motspill brukes 

norske utspill mot farge, invittutspill 

mot grand og lite kort som styrke. 

Spill 1: Nord/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

 Pass 2hj Dbl 

3hj Pass Pass Dbl 

Pass 4sp Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: Hjerter 4 

Spillefører stikker utspillet og tar to 

runder spar. Det er ingen grunn til å 

ta finessen i ruter gjennom svake 2 

hånda. Dermed blir det 1 taper i 

spar, og en i kløver. 

 

Resultat: 4 sp N +1 

 

 

Spill 2: Øst/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1gr Pass 

3gr Pass Pass Pass 

 

Utspill: kløver D 

 

Ikke det verste utspillet spillefører 

kunne tenke seg. Spar ut og 

kontrakten hadde vært sjanseløs. 

Nå får nord-syd kun på sine to ess, 

mens det er bet med spar ut. 

 

Resultat: 3 grand Ø +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 3: Syd/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass 1hj Pass 1gr 

Pass 2ru Pass 3ru 

Pass 3sp Pass 3gr 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: Hjerter D 

Hjerter ut er et naturlig utspill selv 

om det er bordets 5-kortfarge. 

Spillefører stikker og spiller straks 

kløver for å presse ut honnørene 

der. Motparten får da for EK i 

kløver, et hjerterstikk og sparkonge. 

 

Resultat:3 grand S = 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 4: Vest/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1kl 1gr Pass 2ru 

Pass 2hj Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: Sp 10 

 

Det hadde vært bedre for øst å 

starte med minor ut, men 1098 

femte i en farge føles mest naturlig 

ut. Slik det sitter vil forsvare da få 

stikk for EK i trumf, ruter ess og to 

minorstikk til avhengig av hvilken 

minorfarge de etablerer. 

Med minor ut blir det alltid en bet. 

Da spillefører ikke rekker å ta 

sparfinessen før motparten har 

etablert minorstikkene sine. 

 

Resultat: 2hj N = 

 

 

 

 

 



Spill 5: Nord/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1sp Pass 

2kl Pass 2gr Pass 

3gr Pass 4gr Pass 

6gr Pass Pass Pass 

 

Øst melder kvantitativt 4 grand som 

i denne sekvensen viser 18-19 

grand. Med 19 mot 14 og en 5-kort 

farge er det med god grunn å 

komme i lilleslem. 

 

Det sitter ikke så fint denne gangen, 

men det er fult mulig å ta 12 stikk. 

Man må spille ruter to ganger med 

Djx, og deretter finne kløverdama. Å 

spille på at nord har de kritiske 

honnørene i spillet er ikke urimelig 

når syd er markert med 5-kort spar 

mot nord sin singleton. 

 

Resultat: 6gr Ø 11-12 stikk 

 

 

 

Spill 6: Øst/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  2gr Pass 

3kl Pass 3sp Pass 

4sp Pass Pass Pass 

 

Utspill: Hj K 

 

Hjerterkonge ut fra syd var helt 

naturlig, og når kløverkongen ikke 

sitter i kapp, må spillefører gå en 

bet. Med et annet utspill rekker 

spillefører å godspille kløveren for 

så å kaste nok tapere, og vinne 10 

stikk. 

 

Resultat: 4 sp Ø -1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 7: Syd/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass 1ru Pass 1hj 

2kl 2hj Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: Ruter 2 

 

Forsvaret starter med tre runder 

ruter til stjeling. Spillefører får 

kastet kløvertaperen på den siste 

ruteren, men må få en spartaper 

når kongen sitter bak ED i spar. 

 

Resultat: 2hj S +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 8: Vest/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

2kl Pass 2ru Pass 

3hj Pass 3sp Pass 

3gr Pass 4hj Pass 

Pass Pass 

 

3 hjerter setter hjerter som trumf 

og ber makker melde cuebid hvis 

han har det. 3 spar viser 

sparcontroll, mens 3 grand er en 

hvilemelding. 4 hjerter benekter 

cuebid i ruter og kløver, og dermed 

har ikke vest mer i tilføye når han 

vet de mangler kløverkonge og 

ruteress. 

 

Resultat: 4hj V +1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 9: Nord/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass 2hj Dbl 

Pass 3ru Pass Pass 

Pass 

 

Syd har en ganske så naturlig 

opplysende dobling, og det hele 

ender i en litt dårlig kontrakt på 4-3 

tilpass.  

Forsvaret starter med AK i hjerter 

og mer hjerter til ruter 7 og ruter 8. 

 

Hvis spillefører ganske raskt sniffer 

sitsen i ruter, vil spartaperen 

forsvinne på den siste kløveren. 

Hvis vest ikke trumfer over, kan 

spillefører likevel vinne kontrakten 

da øst ikke har mer inntak. 

 

Resultat: 3ru N= 

 

 

 

 

 

Spill 10: Øst/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1kl 

Pass 1sp Pass 1gr 

Pass 3 gr Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: Ruter K 

 

Spillefører lasjerer ruteren to 

ganger før han stikker tredje runde 

ruter. Nå er forbindelsen mellom 

øst-vest brutt, og når de etterpå får 

for hjerter ess, må spillefører enten 

ta sine 9 eller ta sjansen på 10 ved å 

ta sparfinessen. 

 

Resultat: 3 grand S 9-10 stikk 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 11: Syd/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

1sp 2ru Pass Pass 

Dbl Rdbl 2hj Pass 

Pass 3ru Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: Sp 10 

 

Spillefører gir bort to hjerterstikk, 

før han trumfer den siste hjerteren i 

bordet. Etterpå blir det tatt en 

vellykket ruterfinesse. Motparten vil 

etterpå få 2 kløverstikk. 

 

Resultat: 3 ruter = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 12: Vest/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1ru 1hj Dbl 

2hj 3kl 3hj Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: Ru Kn 

 

Et spennende spill hvor motparten 

kan briljere i motspill. Syd starter 

med ruterknekt og fortsetter med 

ruter til damen. Ruterkonge med 

øst stjeling med tieren, og nå er syd 

våken når han IKKE trumfer over. 

Hjerteress og hjerterdame stikker 

syd med kongen før det spilles 

kløver til esset. Mer ruter fra nord 

gjør at syd for en trumfhøyning på 

slutten, og da blir det en bet. 

 

Resultat: 3hj Ø -1 

 

 

 

 

 



Spill 13: Nord/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1kl Pass 

1sp Pass 3gr Pass 

Pass Pass 

 

3 grand viser en spillesterk hånd 

med minst 6-kort kløver. Derfor 

starter syd med en liten hjerter til 

nier og konge. Sparess og sparknekt 

blir stukket med kongen, og mer 

hjerter til tier og knekt. Nord tar for 

sin hjerteress før øst gjør krav på 

resten av stikkene. 

 

Resultat: 3grand Ø +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 14: Øst/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1kl 1sp 

Pass 2sp Pass Pass 

Pass 

 

Øst har gode kort, men ingen god 

melding over 2 spar. Siden makker 

ikke doblet negativt på 1 spar er det 

heller ingen stor sjanse for at Ø-V 

har største kontrakt. Derfor døde 

meldingsforløpet der. 

 

Med perfekt motspill kan 

motparten ta to stikk i spar, et i 

hjerter og et i kløver. Men da må de 

passe på å spille ut enten kløver 

eller hjerter, og skifte til den andre 

fargen inne på sparkonge.  

 

Resultat: 2sp S +1 

 

 

 

 

 



Spill 15: Syd/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1hj 

Pass 1sp Pass 2kl 

Pass 2gr Pass 3hj 

Pass 3gr Pass Pass 

Pass 

 

Nord hadde ingen god melding på 2 

kløver. 2 grand var det som virket 

mest fornuftig. Legg merke til at syd 

gjenmelder 2 kløver og ikke 2 

hjerter. Grunnen til det er at det er 

en tilleggshånd som er perfekt å 

melde 3 hjerter på i neste 

melderunde.  

 

I 3 grand kan det bli alt fra 10 til 12 

stikk, og det er motspillet som 

avgjør det. Sparkonge ut det er det 

beste, men det kan være litt 

vanskelig å få til etter 

sparmeldingen i nord. 

 

Resultat: 3gr N 10-12 

 

Spill 16: Vest/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1ru Pass 2kl 

Pass 2hj Pass 3kl 

Pass 3sp Pass 4kl 

Pass 4ru Pass 4hj 

Pass 4sp Pass 4gr 

Pass 5kl Pass 6kl 

Pass Pass Pass 

 

4ru/4hj/4sp var cuebid og 5 kl viste 

3 av 5 ess. 

 

I 6kløver må motparten få et 

kløverstikk, men etterpå kan syd 

gjøre krav på resten. I 6 grand må 

det hjerter ut for å bete. 

 

Resultat:6kl S = 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 17: Nord/ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass Pass 1ru 

Pass 1sp Pass 2ru 

Pass 2sp Pass 3ru 

Pass Pass Pass 

 

Jeg liker ikke å åpne svake to på 

hender som nord har. Fargen er 

dårlig, og alle honnørpoengene 

(nesten) er i den andre majorfargen. 

2 spar var vel 9 stikk, mens 3 ruter 

er 11 da én kløvertaper forsvinner 

på en hjerter, mens de to andre kan 

stjeles i bordet. 

 

Resultat: 3 ru S +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 18: Øst/Nord-Syd 

  
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass 

1sp Pass 1gr Pass 

3ru Pass 4ru Pass 

4hj Pass 4sp Pass 

4gr Pass 5kl Pass 

6 ru Pass Pass Pass 

 

4hj/sp = Cuebid 

5kl= 0-3 Ess 

 

En kontrakt som kanskje er litt 

hardtmeldt, men for den som spiller 

på at sparkonge sitter tredje eller 

dobbel vinner 12 stikk. Man kan 

også spill 3 ganger trumf etterfulgt 

av Spar ess og seile dama.  

 

Resultat: 6 ru V = 

 

 

 

 

 



Spill 19: Syd/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

1sp Pass 2hj Pass 

2sp Pass 2gr Pass 

4sp Pass Pass Pass 

 

Hva spille nord ut? Det har faktisk 

ikke så mye å si. Ser du hvordan? La 

oss si det kommer trumf ut til 

tieren. Hjerteress og hjerter til 

stjeling. Spar til tier og hjerter til 

stjeling. Huff, den fargen satt 5-2 så 

den får vi ikke godspilt. Så tar vi ut 

trumfen. Og spiller ruterknekt som 

nord stikker og spiller ruterti til 

liten, liten og liten. Nord frir seg i 

stor hjerter som stjeles på hånd får 

vi spille kløver til dama. Ruterdame 

til stjeling og trumfen til bånn. På 

den siste trumfen blir nord skvist i 

kløver og hjerter, og du kan bare 

forlange 11 stikk. 

 

Resultat: 4Hj V +1 

 

Spill 20: Vest/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1kl 1hj Pass 1sp 

Pass 1gr Pass 3sp 

Pass Pass Pass 

 

Syd kunne vel kanskje hoppet rett 

ut i 4 spar, men mangler tross alt 

mange store kort. Om nord skal 

løfte eller ikke er vanskelig å si. 1 

grand kan jo i teorien være med 3-

kort spar, så med singel spar er det 

mye som trekker ned hånda i nord.  

 

Hjerterkappen går, og kløveress 

sitter, og da blir det 10 stikk. 

 

Resultat: 3 sp S +1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 21: Nord/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass Pass Pass 

1hj Pass 1gr Pass 

2hj Pass Pass Pass 

 

Ikke lett å finne beste kontrakt her. 

Da må vest i så fall åpne 1 grand, 

noe jeg er litt tilhenger av. 2 hjerter 

bli en bet da bordet ikke har trumf 

for å ta hjerterkutten. 

 

Resultat: 2hj V -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 22: Øst/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1kl 

1hj Pass Pass 3kl 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: Hj E 

 

Etter tre runder hjerter er spillet 

over. Spillefører må bare passe på å 

trumfe en ruter i bordet før trumfen 

blir tatt ut. 

 

Resultat: 3kl S +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 23: Syd/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1kl 

Dbl 1hj Pass 1sp 

Pass 2sp Pass Pass 

Pass 

 

Et veldig naturlig meldingsforløp der 

N-S finner 4-4 tilpass i spar. Singel 

kløver er det naturlige utspillet, 

men vest kommer ikke så langt med 

det når makker ikke har et eneste 

inntak. Likevel må spillefører tape 

et trumfstikk da det må trumfes en 

ruter i bordet. Det er ingen 

hjerterstjeling ut og går, så her blir 

det 10 stikk. 

 

Resultat: 2sp S +2 

 

 

 

 

 

 

Spill 24: Vest/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1ru Pass 1sp Dbl 

1gr 2hj Pass Pass 

Pass 

 

Jeg hadde kanskje valgt å åpne i 1 

grand i vest, men det er ikke den 

beste 14-poengern jeg da det er 

dårlig med mellomkort. N-S fant i 

alle fall toppkontrakten 2 hjerter 

etter at syd valgte å doble 

opplysende på 1 spar. 

 

Resultat: 2hj S 8-9 stikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 25: Nord/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass Pass Pass 

1ru Pass 1gr Pass 

Pass Pass 

 

Syd har ingen opplagt utspill. Det 

beste utspillet (kløver) er også det 

mest unaturlige. Major ut som 

mange velger her gjør at det blir 8 

stikk Øst-vest når spillefører 

kommer inn og gir bort et 

hjerterstikk. 4 sparstikk, 

3hjerterstikk og kløverkonge. 

 

Resultat: 1Grand Ø +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 26: Øst/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  2hj 3kl 

4hj Pass Pass Pass 

 

Utspill: Ruter A 

 

Som sikkert flere av dere har 

oppdaget, har N-S en god stamp i 5 

kløver. Men da må syd aksjonere 

alene, og det er ikke lett med 3 sikre 

motspillstikk mot 4 hjerter.  

 

4 Hjerter var heller ingen god 

kontrakt, men står fordi det sitter så 

fint. AK i ruter og kløver ess er det 

eneste forsvaret får tatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 27: Syd/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass Pass 1ru Pass 

1gr Dbl 2kl Pass 

3ru Pass Pass Pass 

 

Utspill: spar 2 

 

Utspillet går til esset i nord, som 

fortsetter med nok en spar. 

Spillefører tar sparkonge og dame 

før han spille AK i kløver og mer 

kløver. 

 

Motparten får da på kløverdame, 

hjerter ess og spar ess. 

 

Resultat: 3ru Ø +1 

 

 


