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Diagrammer og analyser 

Av GeO Tislevoll 



Meldesystem, utspill og signaler  

I denne gjennomgangen brukes stort sett et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, 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. 

Gjennomgangen er kun en antagelse om hva som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. 

I praksis vil det i mange av spillene bli en hel rekke forskjellige meldingsforløp som skiller seg klart ut 

fra forslagene her.  

Det er ikke brukt noen GIB-analyse (computeranalyse) som er morsomt nok, men er basert i «åpne 

kort» hvor ikke sjelden den vinnende spilleplanen (maks antall mulige stikk) gir mye mindre sjanse 

enn det som er teoretisk/praktisk riktig å spille på. Her gir vi kun forslag til hvordan meldinger og 

spill/motspill går med naturlige og ganske fornuftige avgjørelser. En antatt score angis som + eller – 

for N/S 

 

 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1♣ Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 

1♠ Pass 3♦ Pass 

4♦ Pass 4♥ Pass 

4NT Pass 5♥ Pass 

6♦ Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♣10 

 

Det blir antagelig ganske mange som bare spiller utgang med disse kortene. Det foreslåtte 

meldingsforløpet er glimrende Vests 1♠ er krav, og øst viser god ruterstøtte og ekstra med 3♦. 4♦ fra 

vest er sleminvitt, men benekter kløverkontroll. Øst sin 4♥ viser kontroll i hjerter, men bekrefter også 

at han har kløverkontroll, fargen vest benektet kontroll i! Via Key-Card Blackwood melder de 

slemmen. 

 

Det er ingen store problemer med å vinne tolv stikk her. Spillefører stjeler sine tre spar og taper til 

slutt ett stikk i hjerter. Meldt og vunnet slem blir et kanonspill for Ø/V. 

 

N/S: -920 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1♣ 1♦ 

Pass 1♥ 3♣ 4♣ 

Pass 4♥ Pass Pass  

Pass  

 

Utspill: ♣A 

 

Syd har et valg over 1♣, doble eller melde 1♦. Begge deler kan fungere godt og er litt et stilspørsmål. 

Ø/V kunne ha stampet over 4♥, og 4♠ eller 5♣ er begge gode stampemeldinger. Men syd har såpass 

mye ekstra at han neppe gir seg, og N/S vinner ganske enkelt tolv stikk i dette spillet. Men det er 

vanskelig å se hvordan de skal kunne meldes slem med styring, om ikke da syd tar satsen og går på 

med 4NT over 1♥ - ikke helt urimelig, kanskje! Nord vet han har bra kort, for ♦Q er gullkantet, men 

hva skal han melde over 4♣?  

 

Noen vil sikkert finne slem her, og utgang med tolv stikk blir neppe noen voldsom score, selv om det 

kan være at enkelte Ø/V-par får kjøpt kontrakten i en stamp med alt for lite beteplukk for N/S. Merk at 

Ø/V faktisk kan stampe helt opp i 7♣ om N/S melder 6♥, og da blir det +800 til N/S. Det er det beste 

Ø/V kan gjøre om N/S melder slem, N/S ville jo da fått +1430. Men Ø/V får sikkert ikke så god score 

for -800 heller da de taper mot de bordene hvor N/S er kun i utgang. 

 

N/S: +680 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 



1♣ 1♦ 1♠ Pass 

2♥ Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦J 

 

Nord har så vidt til en innmelding, spesielt siden det er gunstig sone. Vest reverserer (sterke kort) og 

de ender i den normale utgangen 3NT. 

 

På utspillet legger nord styrke. Da må øst være våken, for vinner han med kongen blir det bet med 

beste motspill. Det er kun åtte stikk utenom kløveren, og idet syd kommer inn på kløver ess (han må 

stikke med en gang om dette er starten (hvis ikke er det ni stikk) og spiller ruter tar nord fire ruterstikk 

– en bet. Så øst må lasjere i første stikk. Hvis nord har ♣A er det håpløst uansett, og øst vet jo at nord 

har ♦A. I slike spill lasjerer alle automatisk om de har esset, men mange «glemmer» å gjøre det om de 

har kongen.  

 

Om øst lasjerer fortsetter syd med ruter. Da er beste motspill at nord stikker opp med esset og skifter 

til spar eller hjerter. Han har jo ingen inntak til ruteren sin uansett. Finner han det motspillet mister 

spillefører en inngang til å spille kløver to ganger mot vest, og med så godt motspill må spillefører 

tape to stikk til og ender med ni stikk. Hvis nord slipper øst inn i ruter i andre eller tredje stikk blir det 

enkelt ti stikk (taper to ruterstikk og til kløver ess).  

 

Noen vil få ti stikk, kanskje elleve med annet utspill, men noen få vil gå bet også etter ♦J ut stukket av 

øst. 

 

N/S: -600 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass Pass 1♠ Pass 

1NT Pass 3♣ Pass 

4♣ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass 

 

Dette er en fantastisk kontrakt, og det er ikke sikkert meldingen 4♠ som et forlag til kontrakt i denne 

sekvensen er korrekt. Det bør kanskje innebære sekskorts farge, eller en bedre femkorts farge. Så 

mange vil antagelig ende i 5♣, og noen i 3NT også. 

 

Flere på syds plass vil melde inn 2♦. Det er ganske hardt på to-trinnet i sonen med kun femkorts farge 

og noen lurvete honnører i hjerter, men å melde kan også være riktig. Her gjør det faktisk at det kan bli 

litt enklere å finne det som er riktig utgang denne gangen, i alle fall unngå 3NT. Men å komme i 5♣ er 



ganske normalt. Der er det imidlertid tre tapere, to i ruter og en i spar, men den utgangen er kun 

avhengig av sparfinessen. I 4♠ får spillefører kontroll. Han taper de to ruterstikkene og kan senere 

enten kaste en ruter på ♥K, eller trumfe sin tredje ruter hos vest. Det tapes deretter kun ett stikk til i 

trumf. 

 

N/S har grunn til å være ganske skuffet om de blir sittende å spille mot 4♠ i dette spillet!  

 

N/S: -620 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass Pass 

1♣ 1♠ Dbl Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass  

 

Utspill: ♦2 

 

Nord forsøker seg kanskje med ruterutspill om meldingene går slik. Enkelte vil kunne åpne som nord 

hvis de bruker Tartan (spar + en minor). Nord aner ikke at ♥J ville vært et kanonutspill.  

 

Vest vinner første stikk og spiller normalt to store kløver. Så gir han bort til ♣Q. Syd spiller ruter 

tilbake til esset. Spillefører har i realiteten ingen sjanse til å få mer enn for de godspilte stikkene og 

♠A, for nords ruter er godspilt. Men om nord hadde hatt ♥A også ville han blitt satt under press på alle 

kløverstikkene, han må jo holde to spar. Slik kortene sitter bør det bli to bet selv om det er en ganske 

normal utgang å være i. Enkelte vil kanskje få flere stikk med andre utspill, enten fra nord eller syd. 

 

N/S: +100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass Pass 

1♠ Dbl Pass 2♦ 

Pass Pass Pass  

 

Utspill: ♠K 

 



Her avhenger mye om nord strekker seg til en opplysende dobling over vest sin åpning. Det er ikke 

opplagt selv i gunstig sone, og mange vil passe med kun 12 poeng og en makker som har passet. Hvis 

nord passer over 1♠ kan det gå pass rundt om ikke syd finner på noe (dobler) i balanseringsposisjon.  

 

Over nords dobling har egentlig syd til et hopp (hoppsvar på dobling viser rundt 9-11), men med kun 

fire ruter og 3343 gjør han et godt valg her om han nøyer seg med 2♦. For det blir kun åtte stikk, og 

det blir det bare om han gjetter ruteren. Det bør gå bra siden vest har åpnet. Hvis N/S melder på et 

høyere trinn blir det pluss til Ø/V, men N/S har en mulig grandkontrakt også, med åtte stikk hvis de får 

fire stikk i ruter.  

 

Hvis det går pass rundt på 1♠ vinner normalt vest syv stikk. 

 

De som får inn pluss, enten N/S eller Ø/V vil også få pluss i turneringsregnskapet på dette spillet. 

 

N/S: +90 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

    1♥ 

2♥ 4♥ Pass Pass 

5♣ Pass Pass 5♥ 

5♠ Dbl 6♣ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass  

 

Utspill: ♦K 

 

Et vanvittig spill hvor det kommer til å bli en haug med forskjellige resultater. N/S har en ekstremt fin 

dobbeltilpasning. Med ♣A ut mot hjerterkontrakt blir det tolv stikk til N/S! Da trumfes, så ♥A som 

avslører trumfsitsen, og spar mot kongen. Inne på ♠K tas markert hjerterfinesse, og Ø/V får kun det 

ene stikket i spar. Spillefører kan også velge å spille seg over i ruter etter en trumfrunde da det ikke 

truer ruterstjeling av vest i alle fall, han har jo ikke trumf!  

 

At det er så fantastisk er umulig å vite i meldingene for syd som er redd det kan være to spartapere, og 

han vet heller ikke at ruteren er helt tett.  

 

Vest har en hånd hvor det godt kan stå slem deres vei selv uten honnørpoeng hos øst, for eksempel om 

han har fet kløvertilpasning (som han jo har) og singelton spar. Det vil være litt for tamt å gi seg over 

5♥.  

 



I 6♣ får N/S kun ett ruterstikk og for ♠K. Ø/V sin kløverslem er kun avhengig av sparfinessen over 

åpneren! Her vil det bli både slem vunnet N/S, trolig doblet, og kanskje noen doblede kløverkontrakter 

i utgang hjemspilt Ø/V. Dagens spill? 

 

N/S: +200 

 

  
  

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1♣ Dbl Pass 

1♥ 1NT 2♠ Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♣8 

 

Idet svarhånden har passet er åpnerens gjenmelding 1NT ikke 12-14 lenger, det viser 18-19. Det er 

meningsløst å hoppe til 2NT med det når makker normalt har 0-5 poeng, og å melde 1NT med 12-14 

mot en så svak svarhånd er også feil, og farlig. Øst viser en sterk hånd idet han sier 2♠, fordi han 

doblet først og ikke bare meldte inn 1♠. 

 

N/S kunne vært med til 3♦ her. Heldig sits i ruter gjør at de muligens kan vinne hele ni stikk i 

minorkontrakt (taper med riktig spill kun ett stikk i hver farge). Men Ø/V spiller normalt sparkontrakt 

med disse kortene. Spillefører vil gi bort ett stikk i ruter tidlig for å få trumfet en ruter hos vest. Idet 

han gjør det og er inne hos vest spilles trumf. Med den snille trumfsitsen blir det kun en trumftaper. 

Men han må nok uten hjelp avgi to hjerterstikk etter hvert, for det blir ikke flere inntak til vest for å 

spille hjerter mot øst. Så det ender med ni stikk. Med hjerter ut mer hjerter kan syd få seg en stjeling, 

men det går på bekostning av det andre motspillstikket i hjerter. 

 

N/S: -140 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1NT Pass 2♦ 

2♠ Pass Pass 3♦ 

Pass 3♥ Pass 4♥ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♠K 

 

Her har nord oppvurdert sin 14-poenger til 1NT. Det er en dårlig verdi i disse kortene, ♣J, men 

ruterfargen er så glimrende at åpning 1NT må kunne forsvares.  

 

Syd overfører til hjerter, men vest melder inn. Slik meldingene står i diagrammet er 3♦ gjentatt 

overføring (dette må i så fall være avtalt), og paret ender i 4♥ med nord som spillefører. 

 

Det er elleve enkle stikk her, Ø/V får to sparstikk. Senere får syd kastet en kløver på ruter, og den 

femte ruteren kan godspilles med en stjeling og gir således avkast for syds andre lille kløver.  

 

Hvis nord åpner med 1♦ og syd svarer 1♥ melder vest inn spar, og nord kan enten doble som 

supportdobling, eller støtte hjerteren. Også da bør N/S komme seg i utgang.  

 

N/S: +650 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1♠ 3♥ 

4♠ Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♥K  

 

I gammeldags stil åpnes med 1♣ med 5-5 i spar og kløver og minimum, men det er det ikke mange 

som driver med lenger.  

 

Syds 3♥ er steinhardt sperret, og pass er greit det også. Å melde inn 2♥ er ikke riktig da makker 

forventer en annen og bedre håndtype for den meldingen. 

 

Utgangen 4♠ er normal, og spillefører bør vel gjette sparen, spesielt om syd har vist lang hjerter som i 

vårt eksempel. Det spilles liten til damen, og senere kommer spillefører seg over til vest og spiller ♠10 

som får seile. N/S får kun ett stikk i trumf og ett i ruter. 

 

N/S: -650 

  



 
 

Vest  Nord Øst Syd 

    1♣ 

Pass 1♥ Pass 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass  

 

Utspill: ♠2 

 

Meldingsforløpet er rutinemessig til en standard utgang som vil bli meldt samme hva slags system N/S 

bruker. Vest har et vanskelig utspill, alle farger kan være riktig. 

 

Om spillefører gjetter alt riktig blir det ti stikk. Han har egentlig et valg i ruter (øst kunne hatt knekten 

fjerde), og må også tippe kløveren. Noen spiller kløver til nieren (vest må ikke legge i stor kløver, da 

hjelper han spillefører), men andre vil spille til esset og pådra seg to kløvertapere. Å spille A-K i 

kløver er greit nok spilt, det gir tre kløverstikk om fargen sitter 3-3 eller en av dem har honnør dobbel. 

 

N/S: +400 eller 430 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1♣ Pass 1♦ 

Pass 2♠ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass 

Utspill: ♠10 

 

Nord reverserer, og de ender i 3NT. Noen vil svare 1♥ i stedet for 1♦ - et stilspørsmål. 



 

Lilleslem i kløver er bra, og den kan vinnes. Etter at kløverfinessen ryker i 3NT, og det kommer mer 

spar er det ti sikre stikk. Det kan se ut som om spillefører må gjette hjerteren med A-Q fulgt av finesse 

med tieren for å få elleve, og det er risikabelt. Men spillefører har en sikker måte å gjøre det på. Etter 

at kløverfinessen ryker og spar kommer tilbake kan han lasjere, denne gangen for å få bedre telling og 

for å eventuelt sette opp tempoet for en skvis. Senere vil han ta alle stikkene inkludert ruter ess. Da har 

det gått en ruterrunde, tre runder spar og fem kløverunder, ni kort. På det tidspunktet klarer ikke øst å 

holde både ♦K og fire hjerter. Spillefører ser bare etter om ♦K har blitt kastet, og hvis ikke kaster han 

♦Q fra syd på den siste kløveren. Med fire kort igjen prøver han simpelthen hjerteren fra topp. Sånn 

som det her sitter går da hjerteren fordi øst har blitt skviset! 

 

N/S: +660 

 

 
 

 

Vest Nord Øst Syd 

  1♦ 1NT Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♣K 

 

Nord vinner med ♣A og skifter best til ruter. Det stikket vinnes med kongen, og spar mot hånden løser 

enkelt fargen for tre stikk slik det her sitter. Øst vinner 3+1+3+0= syv stikk 

 

N/S: -90 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 



   Pass Pass 

3♥ 4NT Pass 5♣ 

Pass Pass Pass  

 

Utspill: ♥2 

 

Vest vurderer mellom åpning 3♥ og 4♥, og begge deler har noe for seg. Nord har et valg mellom 

dobler og 4NT som viser begge minor. Hvis han dobler kan det bli gull om makkeren har fem spar, 

men om syd melder spar og de ender på 4-3 tilpasning kan det med disse nord-kortene bli ganske 

stygt.  

 

N/S har slem i både kløver og ruter.  

 

Syd føler nok han har glimrende kort mot makkerens begge minor, men kan ikke helt få seg til å melde 

slem heller. Nord tenker det samme, slem kan stå, men hans makker som har passet må ha to 

nøkkelkort til ham for at slem skal stå. Så dette er sannelig ikke lett etter sperremelding, og det er jo 

derfor man bruker sperremeldinger! 

 

N/S: +420 

  



 
 

  Vest Nord Øst Syd 

    1♣ 

Pass 1♥ Pass 2♣ 

Pass 2♠ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♠10 

 

Det skisserte meldingsforløpet er bra, men det medfører fare for at de «snakker på seg» ruterutspill 

som i dette tilfelle kan føre til bet i 3NT. Folk har en tendens til å spille majorfarge ut, og selv om nord 

viser spar kan ♠10 fra vest være et bra utspill. Det er i alle fall et alternativ siden han ikke har noe 

opplagt ruterutspill.  

 

Syd kunne sagt 1NT over 1♥, en praktisk men ikke helt korrekt melding.  

 

Hvis N/S unngår ruterutspill blir det greit minst ni stikk med 4+0+1+4 stikk, og en viss sjanse for ti 

stikk også om det ikke skiftes til ruter inne på ♣K. Men for å få ti må eventuelt hjerteren tippes.  

 

N/S: +600 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass Pass 1♣ 1♥ 

Pass 2♥ Dbl 3♥ 

Pass Pass Dbl Pass 

3♠ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass 

 

Kanskje bør nord hoppe til 3♥ i disse soneforholdene, hvis makkerparet spiller med et slikt hopp som 

sperr. Da kan det hende syd tør å stampe i 5♥ til slutt. Det går så vidt bra, men kunne blitt dyrt hvis 

forsvaret hadde hatt muligheten for å få tatt bort tre trumf fra nord. Øst kommer aldri til å gi seg her, 

og vil før eller siden få presset frem en sparmelding fra makkeren.  

 

I 4♠ blir det normalt ti stikk. Det blir vanskelig å vinne mer da N/S kan ta to ess og en kløverstjeling. 

Selv om de ikke gjør det (for eksempel hjerter ut og mer hjerter som øst må stjele) vil det mest 

sannsynlig ende med tre stikk til N/S. Kanskje noen til og med går bet, men med disse ressursene vil 

det som oftest bli ti stikk ut av dette. 

 

N/S: -620 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1♥ 1♠ 2♠ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass 

Utspill: ♠Q 

 



Syds 2♠ er såkalt cueraise (godløft) og er minst invitt med hjerterstøtte. Nord liker ikke ♠K så godt, 

men han har tross alt 15 poeng og god fordeling så han melder utgangen.  

 

Etter dette utspillet blir det elleve stikk. Nord vinner utspillet vinnes med kongen, så ned med ♦K (♦A 

skal gi avkast for spar) og liten kløver (eller esset og en til). Spillefører ønsker å stjele kløver på den 

korte trumfhånden. Øst vinner og spiller mer spar til syds ess. Så gir ♦A avkast for en spar, og idet en 

kløver etter hvert trumfes hos syd kommer den andre kløverhonnøren deisende og spillefører taper kun 

ett stikk til, til trumfesset. Trumf ut hadde vært bedre for Ø/V. Da får de tid til å ta bort alle trumfene 

hos syd, og spillefører får ikke trumfet kløver i det hele tatt. Han vinner trolig ti stikk likevel med to 

kløvertapere og en taper i trumf. Elleve stikk i 4♥ vil gi en meget god score til N/S.  

 

N/S: +650 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 1♣ 

1♠ 2♥ 2♠ Pass 

Pass Dbl Pass 3♣ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦K 

 

Syd har for gode kort for en sperreåpning, litt lite for åpning med 1 i farge. Men kortene har 

stikkpotensiale så 1♣ er greit, for å passe blir litt for tamt. 

 

Om syd melder 3♣ direkte over østs 2♠ vil nord tro syd er sterkere. Det er fare for å komme for høyt i 

dette spillet etter åpning av syd. Om de stopper i 3♣ og vest spiller ut spar, ikke uaktuelt etter dette 

meldingsforløpet, fyker 3♣ hjem. Men om vest klarer å spille ut ♦K bør det bli bet. Han fortsetter etter 

styrke fra makkeren med damen som vinner stikk, og vest kan så trygt skifte til trumf. Da vil 

spillefører tape ett stikk i hver av fargene spar, hjerter og trumf samt to ruterstikk. Men det er ganske 

sannsynlig at vest tråkker på kontrakten ved å spille spar (om han har fått sparstøtte), uten at vest har 

gjort noe direkte galt. 

 

Hvis Ø/V får spille sparkontrakt har de normalt åtte stikk, men det kan bli ni også om de unngår mer 

enn en hjertertaper. 

 

N/S: -100 

 



 
 

 

Vest Nord Øst Syd 

    Pass 

Pass Pass 1♠ Pass 

1NT Pass 2♠ Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♦K 

 

Litt tamt av syd dette. Han har nesten til å gå innpå med 2♦ over 1♠, men det er en riktig tynn farge 

han har. Og i neste melderunde går det an å tenke på å si 2NT – begge minor – over østs 2♠. Men vest 

som ikke støttet sparen kan godt ha mer i minorfargene, og da kan å aksjonere med syds kort bli 

kostbart.  

 

I sparkontrakt blir det åtte eller ni stikk. Spillefører kan dra ♠J og løse den fargen uten taper siden syd 

har tieren dobbel, men i praksis vil det da bli tatt dobbelfinesse senere, eller de fleste stedene vil ikke 

spillefører dra spar knekt (damen kan sitte singel også). Ved å gjøre alt riktig blir det kun en taper i 

hjerter, en i ruter og to i kløver – ni stikk. De fleste vil få åtte. I minorkontrakt N/S er det sjanser for 

åtte stikk, og om N/S er med i meldingene kan de kanskje få presset Ø/V opp i 3♠. 

 

N/S: -110 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

1NT 2♠ 3NT Pass 

Pass Pass  

 

Utspill: ♠4 

 

Nord har ikke noen opplagt innmelding, det er ikke mye futt i den sparfargen. Men det er sekskorts 

farge med to honnører, så mange vil melde seg på. 

 

Mange spiller med Lebensohl 2NT i denne situasjonen, og da har ikke øst noen annen god melding 

enn 3NT. Selv om han hadde kunne avgitt en invitt ville vest med 17 poeng meldt utgang. 

 

Det er lett å si at nord burde spilt ut spar konge her, men det er fordi man ser alle kortene. Med så tynt 

under K-Q er honnør ut ofte feil fra slike farger mot grandkontrakt, for eksempel om makkeren har 

knekt dobbel eller singel. Her er liten spar ut veldig uheldig, for spillefører får to stikk i den fargen. 

Om han så på et tidspunkt tar kløverfinesse blir det ni stikk, 2+2+1+4 og en meget fet +600! 

 

N/S: +600 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1♣ Pass 1♠ 

2♥ Pass 3♥ 4♣ 

Pass Pass Pass 

 

Igjen ser vi at syd meldte 1♠ i stedet for 1♦. Mange melder 1♦, men det er ganske vanlig blant etablerte 

par å hoppe over ruteren og vise majorfarge i denne meldesituasjonen. Det gjør det verre for vest å 



melde hjerter, men han kaster seg kanskje innpå med disse kortene uansett utenfor sonen. Mange kan 

som nord doble som supportdobling (tre-korts støtte) i denne meldesituasjonen, men det bør ikke være 

obligatorisk. Det bør kunne passes med flate minimumshender som her. Over østs 3♥ er en mulighet 

for syd å doble som er opplysende, bra kort hvor han ikke har noen riktig god melding. 

 

Ø/V vil heppe vinne 3♥ her selv om det er kun fire tapere. For nord kan spille tre runder trumf, og da 

får ikke spillefører trumfet mer enn en kløver, og det blir kun syv stikk i hjerterkontrakten. Hvis syd 

hadde doblet over 3♥ kunne kanskje nord vurdert å passe, og tatt en veldig fet +300 med beste 

motspill. I 4♣ blir det nok bet (kanskje to bet) om ikke motspillet glippe. Der er det også få sikre 

tapere (3), men det er ikke nok stikk. 

 

N/S: -100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1♥ Pass 

2♦ Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 2NT Pass 

3♥ Pass 4♣ Pass 

4♦ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♠Q 

 

Ø/V sniffer på en ganske bra slem her, men det er knallhardt. Vest får vist kortene sine veldig bra. Øst 

må være veldig fristet etter dette, for han har tre ess og trumf dame. Det skal imidlertid ikke mye til av 

skjevsits før det blir vanskelig å vinne mer enn ti-elleve stikk i dette spillet.  

 

Syd finner et godt, men langt i fra opplagt utspill. Men han vet vest har kortfarge i kløver og 

ruterfarge, så å angripe i spar har mye for seg. Det tar denne gangen bort et inntak til vest. Det er 

fortsatt mulig å vinne tolv stikk, men da må det spilles eksakt: to store hjerter fra øst, så A-K i ruter og 

ruter til stjeling som setter opp fargen. Syd som ikke har flere ruter har heller ikke flere trumf. ♥K tar 

ut nords siste trumf og er inntak til ruterstikkene. Det blir 1+5+5+1= 12 stikk. Men sitter en av 

rødfargene litt skjevt blir det ikke mange stikk med den planen. I utgang er det flere spilleplaner som 

vil føre til ti sikre, og kanskje elleve. Det er sannsynlig at de som vinner tolv stikk i utgang vil få et 

veldig bra spill. 

 

N/S: -650 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

    1♥ 

Pass 2♥ 3♦ Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♥2 

 

Syd er sikkert litt fristet til å melde 3♥, men pass er greit nok. Han har bra motspillkort og tror ikke 3♥ 

står egen vei. Østs ruterkontrakt ender med åtte eller ni stikk. Om nord tar to hjerterstikk og spiller 

spar (syd kan be om det med å legge ♥10 under damen i andre hjerterrunde) får syd to sparstikk. Men 

pga. vest sin åtter får da spillefører godspilt to sparstikk hos vest som han etterhvert kan kaste to 

kløvere på. Hva med kløver tilbake fra nord etter to hjerterstikk er tatt? Da får spillefører godspilt tre 

kløverstikk, og det er syd som kommer inn. Øst får senere kastet en spar på kløver. Betemotspillet er 

kløverskift i andre stikk! N/S får da satt opp kløverstikket sitt, og nord har fortsatt inntak i hjerter til å 

spille spar gjennom. Dette er et meget vanskelig motspill å finne, så ruterkontrakter vil ende med ni 

stikk mange steder.  

 

N/S: -110 

 

 
 

Vest Nord  Øst Syd 

Pass Pass 1♣ Dbl 

Pass 2♦ Pass 3♣ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♠4 



Nord har akkurat så vidt til et hopp som svar på syds opplysende dobling. Da går syd videre med sine 

15 poeng og spør om kløverstopper. De ender i en litt hardmeldt 3NT. Det er åtte toppstikk i denne 

utgangen, før utspillet. Liten spar i utspill er uheldig og gir spillefører for ♠J, det niende stikket på et 

sølvfat. Det ville blitt vanskelig for øst å unngå at han dytter på ett stikk senere uansett, han er moden 

for innspill. Men å vinne utgang med dette vil selvsagt gi en meget god score til N/S. 

 

N/S: +400 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1♣ Pass 

1♥ Pass 1♠ 2♣ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦4 

 

Øst har en marginal hånd for åpning, og det er fine majorkort som eventuelt kan være argumentet for å 

ikke passe. Da (over1♣) har syd en ekkel hånd med gode kort og kløverfarge, men 1NT kan være et 

alternativ som ville fungert bra her. Om man passer og så melder kløver senere er det naturlig. Å doble 

andre gangen er et alternativ. Gjør syd det kan det hende nord blir spillende ruterkontrakt. 

 

Her vil det bli noen delkontrakter i hver retning, og de fleste vil gå bet. I 2♣ bør det bli minst en bet, 

ofte to, siden det er to spartapere, en taper i hjerter, slik det sitter to rutertapere og også to trumftapere! 

I praksis vil antagelig Ø/V være nødt til å gi spillefører ett stikk en eller annen plass, og det ender med 

syv stikk. I 1NT har muligens N/S en større sjanse for å gå i pluss. 

 

N/S: -50 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 1♠ 

Pass 2♣ Pass 2NT 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass  

 

Utspill: ♦K 

 

Dette er en normal og helt grei utgang. Men siden trumfen sitter 4-1 blir det en bet. 

 

N/S: -100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

    1♠ 

Pass 2♣ Pass 2♦ 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦5 

 

Meldingene vil gå på forskjellige måter alt etter systemavtaler. Mange vil ende i en ganske hardmeldt 

3NT, og øst har et helt forferdelig utspillsvalg. Alt kan være feil, eller riktig.  

 

Ruter ut er fint for spillefører, det ruller opp hele fargen. Idet han vinner med knekten over vests nier 

og senere spiller esset som feller tieren, kan han ta finesse med ♦8, og det blir fire stikk i fargen. 



Spillefører vil gå på hjerteren. Det vil bli umulig å nekte han ni stikk nå (1+2+4+2), og det kan kanskje 

bli ti stikk noen steder også. Med kløver ut blir det noe verre, og da må det treffes godt i spilleføringen 

for å vinne kontrakten. Noen vil nok gå bet her, og det vil bli en del N/S-par som spiller delkontrakt. 

Vunnet utgang vil gi et bra pluss-spill for N/S. 

 

N/S: + 400 

 

 


