
MESTERTREFF, mandag 6. desember 2021 

Diagrammer og analyser 

 

Av GeO Tislevoll 
 

               

 

Meldesystem, utspill og signaler  
 

I denne gjennomgangen brukes de foreslåtte meldingsforløpene stort sett et naturlig meldesystem med 5-

korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav (med forklaring for de som 

spiller 2-over-1 som kun rundekrav som fortsatt er ganske vanlig).  

 

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. Vi forsøker å se 

på hvilke vurdering som kan gjøres, bør gjøres og ikke alltid hva som blir den riktige avgjørelsen. For det er 

ikke sjelden slik at det ene like gjerne kan bli bra som det andre, og ingen kan kategorisk si hva som er 

riktig! Dog legger vi noen føringer på hva vi tror er den riktige avgjørelsen i det lange løp for de 

situasjonene som oppstår.  

 

Det er ikke brukt noen GIB-analyse (computeranalyse) som er morsomt nok, men slike analyser 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 forslag til hvordan meldinger og spill/motspill 

går med naturlige og ganske fornuftige avgjørelser – praktisk bridge. I noen spill kan det likevel være et 

usannsynlig resultat i vår analyse, for å få frem et poeng i den kontrakten som er foreslått. Det er ofte det 

kan skje mange forskjellige ting, og vi forsøker å angi mulige andre kontrakter. Det blir interessant å se på 

alle resultatene etter turneringen er spilt og se hva som faktisk skjedde rundt omkring.  

 

En antatt score angis som + eller – for N/S.    

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  1(  1)     J7                  

Nord /       K43                 

Ingen        876                 

             AKJ72               

        K53  +---+ Q4            

        J86  |   | QT52         

        AQ54 |   | KJ932         

        Q96  +---+ 84           

             AT9862            

             A97               

             T                   

             T53      

 

 

 

 Vest Nord    Øst Syd 

   1♣ P 1♠ 

 P       1NT P 2♠ 

 P P P 

   

Utspill:    6     

     

     

     

     

   

Mandagens turnering startet med noe som er ser ut som en delkontrakt, men N/S kan på grunn av den snille 

sitsen vinne 4♠. Meldingsforløpene kan bli nokså forskjellige alt etter om øst passer eller går innpå med 1    

over nords åpning 1♣. Det er ikke så dumt å melde utenfor sonen med en 4-5 hånd og bra farge selv om 

mange mener det ikke har så mye for seg å melde inn 1    . Det blir mest sannsynlig sparkontrakt N/S uansett, 

men vest vil garantert være med til 3     om øst melder inn, og noen får kanskje spille den kontrakten.  

 

Med riktig spill i sparkontrakt blir det minst ti stikk. Dobbeltfinessen i spar lykkes, og på et tidspunkt tas en 

vellykket kløverfinesse. I så fall kan syd bli kvitt hjertertaperen på kløver og taper kun ett stikk i spar og ett i 

ruter. Scorene vil variere med fra noen få utganger, så en del som noterer +200 N/S (elleve stikk i 

delkontrakt) til noen N/S-par som får dårlig score for å sitte mot ruterkontrakt (+50 N/S mot 3    ).  

   

 

N/S:  +200

                    

  2(  2)     A853                

Øst /        - 

  K108             

Nord-Syd     K97652           

                           

      JT9764 +---+ K             

      972    |   | QJT8643       

      2      |   | Q653          

      QT8    +---+ 3            

             Q2                  

             AK5                 

             AJ974               

             AJ4     

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

                  3             3NT 

 P P P  

     

 Utspill:    2  

     

     

     

     

     

   

Syd får et meldeproblem her over øst sin sperreåpning. Men det er nesten ikke annet å gjøre enn å melde 

3NT. Derfra kan det skje mye rart. Vest kan godt finne å si 4     – ikke urimelig fordi de er gunstig sone. 

Det kan bli kostbart om nord dobler hvis det er «take-out» i deres avtaler, for da passer syd. Hvis han spiller 

ut trumfesset og fortsetter med to runder trumf mot hjerterkontrakt blir det nitrist for spillefører. Det ender i 

så fall med kun fem trumfstikk, fem doblede bet (-1100).  

 

Det er imidlertid langt i fra sikkert at nord passer på 3NT om ikke vest melder 4    , og det er heller ikke 

sikkert nord dobler om vest sier 4    . Nord kan se for seg slem. Slem er ganske bra, for kløveren kan jo godt 



være uten taper en annen dag. Og om det er en kløvertaper som her, vinnes likevel slem om ruteren tippes. 

Så her kan de det bli slem med bet, eller slem med hjemgang. 

 

I 3NT går det an å få tolv stikk hvis ruteren tippes. Men med hjerter ut må spillefører gå på kløveren og gi 

bort ett stikk der. Idet det kommer mer hjerter blir de risikabelt å ta ruterfinesse. Å gjette på ruter dame hos 

øst er ikke umulig siden han har singel kløver. Men han behøver ikke har ruterlengde likevel, han har jo vist 

lang farge i hjerter. Om ikke ruterfinessen tas riktig vei blir det normalt elleve stikk idet spillefører tar 

stikkene sine: to i spar (kongen ramler), to i hjerter, to i ruter og fem i kløver.  

 

Det forventes stor variasjon i resultatene her. Som sagt noen slemmer med bet og noen vunnet, utganger i 

grand, hjerterkontrakter doblet med forskjellig antall stikk avhengig av motspillet, og noen minorutganger. 

  

N/S: +660 

  

  3(  3)     QJ97 

Syd /        KQ987 

Øst-Vest     6 

             AJ5 

        K84  +---+ AT3 

        T4   |   | J6 

        A853 |   | KJ92 

        Q973 +---+ K862 

             652 

             A532 

             QT74 

             T4 

 

 Vest Nord Øst Syd 

    P  

 P 1    P 2    

 P P P    

  

 Utspill: ♣6     

     

     

     

     

     

     

  

Etter en frisk start på sesjonen kommer så et roligere spill. Men det kan godt hende Ø/V kommer med i 

meldingene hvis øst slenger inn en litt frisk opplysende dobling. Ø/V bør dog ikke være med for høyt siden 

det ikke sitter så pent for dem, og de er i faresonen.  

 

Noen vil sikkert havne i 3     her. Kanskje direkte, om N/S bruker et støtteopplegg hvor fire-korts trumf 

vises med det samme, for eksempel «Bergen Raises», eller om Ø/V er med til 3 i minor og N/S lar seg 

presse til 3    . Hvis Ø/V får spille 3 i minor bør det bli to bet og +200 til N/S. 

 

I hjerterkontrakt bør det normalt bli kun to tapere i minorfargene og to i spar. Om ikke Ø/V får tak i 

kløverstikk i tide kan en kløver forsvinne hos syd på spar. Men det kan også bli et valg i spar etter liten til 

damen og esset, om vest klarer å legge liten i andre runde spar. Mest sannsynlig ramler det inn ni stikk i 

hjerterkontrakten. 

 

N/S:   +140

 

 

 

 

  



4(  4)       KQ95                

Vest /       Q                   

Alle         64                  

             T97643              

   4         +---+ AT8           

   AKT976543 |   | J             

   A         |   | KQT9732       

   52        +---+ AK            

             J7632               

             82                  

             J85                 

             QJ8      

  

 Vest Nord Øst Syd 

 2♣ P 7NT P 

     

 Utspill:    8     

     

     

     

     

     

     

  

 

Nei, det foreslåtte meldingsforløpet er ikke ment som en spøk, men det kommer neppe til å gå slik ved 

mange bord.  

 

Her har vest en hånd som ikke er beskrevet i noe system. Ni-korts farge med AK10 i spissen og ett ess ved 

siden av! 

 

I noen bridgeforbund sier regelverket at det forbudt å åpne med sterk, kunstig 2♣ med mindre man har et 

visst antall HP (noen steder må man ha minst 14 HP). Det er en hårreisende regel, at man ikke får åpne med 

kravåpning når man har utgang på egen hånd. Det har vest her, nesten alltid vil han vinne utgang i hjerter 

samme hva øst har. Husk at honnørpoeng er bare veiledende, det er stikk som til syvende og sist teller. 

 

Hvis vest velger å åpne med 2♣ gidder simpelthen øst ikke mer. Hvis ikke 7NT står nå kan det være det 

samme. 

 

Hvis vest åpner med noe annet vil det bli vanskeligere. Noen åpner kanskje med 1    . Å åpne med 4    er helt 

feil, vest har omtrent tre stikk for mye for det.  

 

Hvis Ø/V kommer inn i en Key-Card Blackwoodsituasjon med hjerter som trumf, må vest vise trumf dame. 

Det gjør man med ekstra lengde fordi det med ti trumf til sammen normalt ikke er behøvelig å ha trumf 

dame.  Her har han jo ikke bare en ekstra hjerter, men en haug med ekstra hjertere! Dette er en hjerterfarge 

vest bør betrakte som gående. Hvis øst får vite om gående hjerter (normalt A-K-Q kan de/bør de sikkert 

finne storeslem. Øst har jo massevis av stikk selv!  

 

Det er ikke det av vi oppfordrer til tullete meldingsforløp som foreslått her, men dette spillet er jo helt 

tullete. Det er sjelden man ser spill hvor de har 19 stikk til sammen (1+9+7+2)!  

 

N/S: -2220 

 

   

 

 

  



 5(  5)      KQ6                 

Nord /       72                  

Nord-Syd     K653                

             KT73                

        52   +---+ JT987         

        AK8  |   | 653           

        AJ98 |   | 72            

        AJ85 +---+ 942           

             A43                 

             QJT94               

             QT4                 

             Q6     

  

 

 

Vest      Nord   Øst Syd 

 P P 1    

1NT X    2    P  

2♠ X P P 

P 

 

Utspill;    7    

     

     

     

     

     

     

    

Syd har til en åpning, spesielt i tredje hånd. Vest har også helt klart til innmeldingen 1NT. Derfra kan det gå 

litt forskjellig rundt omkring, men nord bør straffedoble 1NT. Hvis øst passer (det er feil) bør syd også 

passe, han har tross alt ok motspillkort og en fin farge. Men øst tar selvsagt ut, den elendige hånden gir i alle 

fall noen stikk i sparkontrakt. Her har han brukt overføring. Det er sjelden det er så viktig å få kontrakten på 

grandhånden som når man er i ferd med å bli straffedoblet. Utspill opp til grandhånden gir ofte et ekstra 

stikk. 

 

Det er ikke helt opplagt å doble 2♠ med nords kort, men veldig fristende, spesielt siden det er parturnering.  

 

Motspillet bør gå greit. N/S har tre trumfstikk, får ganske raskt satt opp ett hjerterstikk, og om ikke 

motspillet blir klønete vil N/S få to stikk i hver minorfarge også. Det blir hele tre bet, og +500 blir et 

kanonspill til N/S, kanskje ren topp? Selv +300 vil gi meget god score.   

 

Hvis N/S ender opp med å spille kontrakt bør de helst holde seg på to-trinnet. Det kan kanskje gå an å vinne 

åtte stikk i grand som N/S. 

 

N/S: +500 

 

  



  6(  6)     AKQJT753 

Øst /        KQT 

Øst-Vest     4 

             Q 

        9642 +---+  

        9863 |   | J54 

        QT9  |   | KJ8652 

        76   +---+ AJT5 

             8 

             A72 

             A73 

             K98432  

 

Vest Nord       Øst         Syd 

   P 1♣  

 P 4NT P 5    

 P 6♠ P P 

 P 

     

 Utspill: ♣A  

 

 

  

 

Her kommer nok en veldig uvanlig hand. Det er sjelden bruk for spesifikke avtaler for slikt som er så lite 

frekvent, men en avtale når det gjelder direkte 4NT er på sin plass. Og her er det antall ess nord ønsker å 

finne ut. Noen bruker direkte 4NT som Key-Card Blackwood med åpningsfargen som trumf. Den avtalen er 

latskap, for hvis man ønsker å bruke Key-Card med den fargen kan man sette trumfen først. Så den sjeldne 

meldingen direkte 4NT over makkers åpning kan avtales som vanlig, gammeldags Blackwood! Kun til bruk 

når det er bare antall ess som er relevant.  

 

Her får nord vite om to ess og melder lilleslem. Han kan kanskje ta sjansen på 6NT, for det er som regel tolv 

toppstikk i grand her. Men syd behøver jo ikke ha kløver konge, og i så fall kan de ta to kløverstikk med det 

samme mot NT-kontrakt. Hvis syd hadde vist tre ess kunne nord sagt 7NT vel vitende om at det er tretten 

toppstikk. Hvis syd har kun ett ess stopper nord i 5♠.  

 

Hvis man er sikker på avtalene for dette er det greit å gjøre det enkelt med så uvanlige kort. Men hvis det er 

fare for at 4NT blir oppfattet som Key-Card er det farlig. Syd viser tre, for han har jo kløver konge (en ess-

verdi i kløverkontrakt). Og om det er tre virkelige ess bør jo nord melde storeslem, men da tar det beten med 

kløver ess. 

 

Hvis nord starter med 1♠ går det muligens an å få satt spar som trumf for å finne ut om antall ess. Men etter 

gjenmelding 2♣ kan det fort bli litt klønete? 

 

N/S: +980 

  

  



  7(  7)     3           

Syd /        J9                  

Alle         QT843               

             AT652               

       AJ752 +---+ KQ9           

       32    |   | AQ7           

       J9    |   | A652          

       9843  +---+ KJ7           

             T864                

             KT8654              

             K7                   

             Q    

 Vest Nord Øst Syd 

    P  

 P P 1     2    

 P P X P 

 2♠ P P P 

 

Utspill:    J 

     

     

     

     

Syd vil ved noen bord åpne med svake 2    . Det er ikke å anbefale med fire spar ved siden av, og disse 

kortene kan en annen gang være veldig bra i sparkontrakt. Idet nord har passet kan syd tillate seg et svakt 

innhopp.  

Her (i vårt melde-eksempel) har Ø/V gjort det veldig bra og har unngått en utgang som normalt går bet med 

25HP. Vest har nesten til å doble negativt over 2    , da havner de i utgang, for øst sier helt sikkert 3NT. Hvis 

hjerter kommer ut fra syd mot 3NT blir det ni stikk om kløveren tippes så det niende stikket blir kløver 

konge. Spilles kløver til knekten kan syd skifte til ruter konge og bete 3NT selv etter hjerterutspill. 

Andre vil sikkert spille 4♠. Der kan N/S enkelt bet ved å ta en kløverstjeling, og det blir umulig å unngå to 

tapere i rødfargene etterpå. Selv om de ikke finner kløverstjelingen og spillefører klarer å spille kløver til 

kongen blir det vanskelig å bli kvitt vests siste kløver, og det blir nok to kløvertapere til slutt.  

I delkontrakt i spar blir det antagelig ni stikk hvis det på et tidspunkt spilles kløver til kongen.   

N/S: -110 

 

  8(  8)     JT4                 

Vest /       KQT52               

Ingen        AK7                 

             T6                  

     A76     +---+ Q852          

     A43     |   | 76            

     -       |   | J982          

     AKQJ742 +---+ 853           

             K93                 

             J98               

             QT6543            

             9                  

 Vest Nord Øst Syd 

 1♣ 1    P 2    

 3NT P P P 

 

Utspill:    A    

     

     

     

     

     

     

Igjen er det en meget spillesterk hånd (vest), og noen vil vurdere åpningen 2♣.  

 

Det er sikkert en del som vil mene det er dristig av vest å si 3NT i vårt meldeforslag, men det er en god 

sjanse å ta. Det eneste han trenger er at øst har en ruterstopper, og her er det nesten. Spillefører har jo ni 

bombesikre stikk så snart han kommer inn. Spillefører er uheldig at ikke ruter yi er hos nord, da er 3NT 

nedlegg! Etter ruter ess ut tar forsvaret to bet i løpet av sekunder.  

 



Det er imidlertid ikke sikkert alle spiller ut ruterhonnør, men velger å starte med hjerter konge. Da tar 

spillefører ni stikk like raskt! Å spille ut ruter ess her er fornuftig. Hvis det ikke ser bra ut med ruterspill kan 

hjerteren normalt raskt godspilles ved å skifte til kongen. 

 

Det vil helt sikkert bli en del 3NT-kontrakter, både med hjemgang og to bet. 

 

Det blir sikkert noen delkontrakter i kløver på dette spillet, og det vil alltid bli noen som prøver 5♣ også. 

Utgang i minorfargen er bra, for en hjerter kan trumfes hos øst, og øst har et potensielt godt kort; spar dame. 

Men siden spar konge sitter hos syd blir det nok en bet i 5♣ med en hjertertaper og to tapere i spar. 

 

 N/S: +100 

 

  9(  9)     7 

Nord /       KT95 

Øst-Vest     987 

             AKQ97 

       K62   +---+ 54 

       732   |   | AQ84 

       KQT63 |   | AJ42 

       J2    +---+ 865 

             AQJT983 

             J6 

             5 

             T43 

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

  1♣ P 1♠ 

 P 2♣ P 4♠ 

 P P P 

 

Utspill:    K    

     

     

     

     

     

     

     

Det er ikke ofte gjenmelding 2 i minor er riktig med kun femkorts farge, men her er det nok beste melding.  

 

Her er N/S uheldig. 4♠ er en bra kontrakt, normalt kun avhengig av hjerterfinessen, eller at spar konge sitter 

dobbel i saks.  

 

På den utspilte ruter konge bør øst legge svakhet selv om han har esset, for det kan være viktig at vest skifter 

til hjerter med det samme med den truende kløverfargen på bordet. Med tre små ruter på bordet har det ingen 

ting med Lavinthal å gjøre om øst legger for eksempel ruter knekt. Dette er en styrke-/svakhet-posisjon.  

 

Denne gangen spiller det ingen rolle om vest fortsetter med ruter eller skifter til hjerter, for vest har 

trumfkongen og får en sjanse til. Om motspillet ikke svikter blir det bet. Skulle vest spille ruter i stikk to, og 

inne på trumfkongen fortsette med ruter forsvinner to hjerter på kløveren og det blir utgang til notering. Men 

vest bør kjenne sin besøkelsestid. Han ser jo også den truende kløverfargen, så det haster med å få tatt 

motspillstikkene.   

 

N/S: -50 

   

  



 10( 10)     -                    

Øst /        KQ87                

Alle         QT87                

             KQT92               

       A86   +---+ T942          

       J62   |   | A53           

       95    |   | J6432         

       J7653 +---+ A             

             KQJ753              

             T94                 

             AK                  

             84       

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

   P 1♠ 

 P  2♣ P 2♠ 

 P 2NT P 3♠ 

 P 3NT P P 

 P    

     

 Utspill:    2    

     

   

Det er ikke rett frem å få ni stikk her, og det blir sikkert flere som går bet i 3NT. Og noen vil spille utgang i 

spar som er nokså håpløst, to tapere i trumf og to ess i sidefaregene må Ø/V få for. 

 

Grandkontrakt har bedre sjanser. Det sitter snilt, både kløver knekt og hjerter knekt sitter i saksen. Men det 

er ikke så enkelt med overganger. Det kan også bli et kjedelig valg i hjerter om øst ligger unna med esset 

hvis det på et tidspunkt spilles hjerter til kongen. 

 

Det går ikke bra å spille på sparen. Prøves det må man over til syd (må skje i ruter) for å spille stor spar, og 

over en gang til for å spille god fargen. Da blir det ikke flere inntak til den godspilte sparen. Så dette er et 

vanskelig spill, og de som får hjem 3NT vil helt sikkert få en skyhøy score. 

   

N/S: +600 

 

 11( 11)     Q85                 

Syd /        T6                  

Ingen        AQ8                 

             AJT65               

        J72  +---+ T643          

        9832 |   | QJ75          

        64   |   | T73           

        9842 +---+ KQ            

             AK9                 

             AK4                 

             KJ952               

             73     

  

  

Vest Nord Øst Syd 

   1     

P 2♣ P 3NT  

P P 

P 

 

Utspill:    9    

     

     

     

     

     

   

Idet syd viser 18-19 med hoppet til 3NT er det langt i fra sikkert at det er riktig å passe med nord sine kort. 

Men de har maks 32 balanserte poeng til sammen. Kløverfargen er god, så å høyne til 4NT som en invitt 

(kvantitativ høyning) er ikke helt urimelig. Da spørs det om syd er optimist eller ikke. Han har bare 18, men 

en bra femkorts farge. Så her vil det bli en del som spiller utgang, andre vil være i slem. 

 

Er slem bra?  

 

Ja, hvis en ser kun på N/S sine kort er det en god 6NT som avhenger kun av dobbeltfinessen i kløver. Som vi 

ser med åpne kort, mislykkes den! Dette er et sånt irriterende spill hvor man kanskje spiller 6NT og tar 



dobbelfinesse i kløver (75% sjanse) og går bet, så forteller GIB-analysen på spill stensilen at 6NT «står». 

Men det er med åpne kort, og å toppe kløveren er helt feil hvis man ser på prosent-sjansene. 

 

Idealkontrakten er 6    , men den tviler jeg på mange finner. I ruterkontrakt kan man ta en kløverfinesse, så 

spille esset senere. Her faller den andre honnøren, men hvis ikke kan kløveren trumfes god i ruterkontrakt. 

 

I 3NT er det helt naturlig å forsøke kløverfinesse to ganger. Enkelte vil stusse på resultatet her, +430, for det 

er jo enten elleve eller tolv stikk. Men med hjerter ut blir spørsmålet om spillefører skal ta sine elleve, eller 

forsøke å få tak i det tolvte ved hjelp av den andre kløverfinessen. Med hjerter ut og hjerter og mer hjerter 

idet øst er inne første gangen har de godspilt hjerteren. Hvis den andre kløverfinessen tas tidlig, kan det bli 

kun ni stikk! Men spillefører bør i alle fall ta alle stikkene før han forsøker den andre kløverfinessen til slutt. 

De som velger å ta sine elleve sikre stikk får tolv stikk i fanget fordi den andre kløverhonnøren faller. I 

parturnering er det ingen ting å si på å gå for det ekstra overstikket, selv om det denne gangen fører til en 

elendig score for kun ti stikk. 

 

N/S: +430  

 

 12( 12)     Q97654 

Vest /       T9 

Nord-Syd     53 

             954 

        AT3  +---+ KJ2 

        Q843 |   | A762 

        A9   |   | T762 

        KQJ8 +---+ T3 

             8 

             KJ5 

             KQJ84 

             A762 

 Vest Nord Øst Syd 

 1NT P P 2    

 P P 2    P 

 P P 

 

Utspill:    K    

     

     

     

     

     

   

Det er kanskje en litt tvilsom aksjon av øst her, men å melde kan godt bli riktig. Vest vet at øst neppe har 

fem siden han ikke overførte første gangen, så han kan korrigere 2     til 2♠, eller 2NT hvis han ikke har 

hjertertilpasning, og med 7 HP tåler øst det.  

 

Hvis spillefører stikker med ruter ess og spiller hjerter til esset og mer hjerter kan det bli ti stikk her. Han 

taper i så fall kun ett stikk i trumf, ett i ruter og til kløver ess.  

 

I 2    ville det fort blitt mange bet. Mest sannsynlig får ikke spillefører mer en fem stikk. Og hvis syd passer 

ut 1NT blir det normalt ni stikk. Syd kommer tidlig inn på kløver ess, eller på hjerter konge og spiller ruter 

konge. Da har forsvaret to ruterstikk (tieren blir stopper), ett i hjerter og kløver ess. Får spillefører tak i ti 

stikk i hjerterkontrakt får Ø/V en god score på spillet, for det er ikke verdier nok til å melde utgang her. 

 

N/S: -170 

 

  



 13( 13)     KQT4                

Nord /       J87                 

Alle         AQJ                 

             Q95                 

       A9    +---+ 87653         

       KQ942 |   | AT6           

       98    |   | K7543         

       KJ82  +---+ -              

             J2                  

             53                  

             T62                 

             AT7643   

  

 Vest Nord Øst Syd 

  1NT P P 

 2    P 3    P 

 P P 

 

Utspill: ♠K    

     

     

     

   

 

Det går antagelig an å få ti stikk i hjerterkontrakten, og det er ikke helt umulig å melde utgang med øst sine 

kort. Men det sitter snilt og skal lite til før det blir vanskelig å få mer enn ni stikk.  

Sparutspillet stikkes, så i gang med ruterfargen med det samme. Siden esset sitter foran kan fargen 

godspilles siden den sitter 3-3. Men mange kløvere skal parkeres, og det ender nok opp med minst en taper 

der. Mye avhenger av hva nord gjør idet han kommer inn. Han tar vel sparstikket sitt først. Skifter han til 

kløver kan et kort kastes fra øst og kløver konge blir godspilt. Senere kan to kløver trumfes hos øst. Men 

med trumfskift blir det litt verre. Ruteren kan godspilles, men for å hente de stikkene må det tas tre runder 

trumf og det blir 1+5+3-0= 9 stikk. 

 

N/S: -140 

    

 14( 14)     QJ32                

Øst /        JT74                

Ingen        AQJ7                

             A                   

       AKT76 +---+               

       AK832 |   | 65            

       8     |   | T965432       

       K5    +---+ QT96          

             9854                

             Q9                  

             K                  

             J87432  

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 1♠ 1NT 2     P 

 2    P P P 

 

Utspill:    4 

 

 

  

    

   

 

Her vil det skje mye rart. Noen på østs eller syds plass kan finne på å sperremelde, men igjen av dem har 

riktige kort for å gjøre det. Ikke alle vil si 1NT som nord, men gjør han det kan syd finne på å være med til 

3♣. Vest tar en forsiktig linje, for husk østs 2     viser ikke særlig med kort i denne situasjonen, kun en lang 

farge. Det vil garantert bli mange som blir for optimistiske med vests kort, og det er unektelig en fin hånd. 

Det er imidlertid ikke trumftilpasning og da vil det ikke gå bra for de som står på for mye som vest. 

 

Mot hjerterkontrakt er trumfutspill best. Nord vet at det vil være muligheter for spillefører til å trumfe spar 

hos blindemann. Uten trumf ut får spillefører trumfet to spar hos øst og får meget bra kontroll på 

hjerterkontrakten. Med trumf ut blir det to sparstikk, en stjeling hos øst, og antagelig tre trumfstikk, eller fire 

ved å få godspilt et kløverstikk som kan presse ut trumf hos nord. Uten trumf ut kan kanskje 2     vinnes, 

men det bør bli minst en bet. Ruterkontrakt er bra Ø/V, men siden ruteren sitter 4-1 blir det fire tapere i den 

fargen og minst en bet i 3    . Hvis N/S er med vil det bli dem som går bet.  



 

N/S: +50  

 

 15( 15)     QJ943 

Syd /        AJ52 

    873 

             K 

        875  +---+ K6 

        T9   |   | 7643 

        AKQJ |   | 954 

        AQ43 +---+ T752 

             AT2 

             KQ8 

             T62 

             J986 

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

    P 

 1NT 2♣ P 2    

 P 2♠ P P 

 P    

 

Utspill: ♣5     

     

     

     

     

   

Her bruker nord Landy mot 1NT, begge major. Syds 2     er spørsmål om lengste farge så man kan finne 5-3 

tilpasning. Hvis syd ikke har det på repertoaret, må han gjette hvilken major han skal melde. Dette blir et 

udramatisk spill i sparkontrakt. Siden sparfinessen går blir det kun tre rutertapere og en kløvertaper, ni stikk. 

 

N/S: +140 

 

 16( 16)     97                  

Vest /       Q975                

Øst-Vest     AJT9                

             KJ9                 

       AJT53 +---+ 8642          

             |   | AT84          

       Q875  |   | K62           

       Q873  +---+ 54            

             KQ                   

             KJ632               

             43                  

             AT62     

 

 Vest Nord Øst Syd 

 P 1    P 1    

 1♠ 2    2♠ 4    

 P P P    

Utspill: ♠A 

     

     

     

     

   

 

Det er ikke opplagt å åpne med nords kort, men det blir nok utgang i hjerter selv om han passer. Det er en 

bra utgang, men trumfsitsen gjør at det blir to tapere i den fargen, i tillegg til spar ess og en uunngåelig 

rutertaper betyr det at det blir det minst en bet i 4    . Hvis spillefører bommer på kløvervalget kan det bli to 

bet. 

 

Hvis Ø/V blir for ivrige her, og vest kanskje stamper i 4♠ blir det en såkalt fantomstamp (stamp mot utgang 

som ikke står). I 4♠ blir det to bet slik det sitter. 

 

N/S: -50 

 

  



 17( 17)     J7                  

Nord /       A9874               

Ingen        QT3                 

             T74                 

        Q43  +---+ AKT8652       

        K62  |   | QT            

        9842 |   | J             

        K65  +---+ Q92           

             9                   

             J53                 

             AK765               

             AJ83        

 Vest Nord Øst Syd 

  P 1♠ X 

 2♠ 3    3♠ P 

 P P 

 

Utspill: ♦A    

     

     

     

      

       

Det er ikke helt utenkelig å melde 4♠ med østs kort etter å ha fått støtte. Noen kan bli presset i 4♠ også, om 

N/S er med til 4   . Det er normalt bet i 4    , men kan gå an å få fatt i ti stikk. I hjerterkontrakt er det kun en 

hjertertaper om det spilles på intrafinessen. Det er hjerter mot knekten. Hvis øst legger tieren presser knekten 

ut kongen, og damen kan toppes ut. Hvis øst hopper på med hjerter dame kan spillefører dra knekten som 

fisker opp kongen mens tieren faller! Men det er med åpne kort.  

 

I sparkontrakt er beste motspill to runder ruter som øst stjeler. Uten hjelp fra motparten blir det to 

kløvertapere og en hjertertaper, altså ni stikk. Men det skal ikke mye unøyaktighet til før det blir ti stikk. 

Hvis syd for eksempel spiller hjerter blir det to hjerterstikk til spillefører, og en kløver kan kastes på hjerter 

konge. Her blir det sparkontrakter med ni og ti stikk, noen i utgang. 

 

N/S: -140  

 

 18( 18)     64 

Øst /        732 

Nord-Syd     AQT9 

             A953 

        K5   +---+ AJ73 

        JT94 |   | K 

        K765 |   | J42 

        KQ8  +---+ JT642 

             QT982 

             AQ865 

             83 

             7 

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 1    P 1♠ P 

 1NT P P 2    

 P P 2NT P 

 P P 

 

Utspill:    2    

     

     

 

Syd traff bra da han balanserte med 2    . I hjerterkontrakt er det mulig å få mange stikk siden spar knekt 

sitter i saks, og en spar kan trumfes hos nord. Sparfargen blir godspilt. Så det ser ut som om det kan bli kun 

to tapere i spar og to trumftapere, men med kløver ut mot hjerterkontrakt kan syd bli kortet i trumf. Det 

vinnes nok likevel åtte stikk ganske greit.  

 

Så øst gjorde det riktige da han var med en gang til. Det blir nesten umulig i praksis å hindre spillefører fra å 

få åtte stikk i NT.  

 

N/S: -120 

 

  



 19( 19)     KQ7                 

Syd /        962                 

Øst-Vest     JT765               

             T6                  

        A4   +---+ 963           

        T53  |   | Q7            

        KQ42 |   | A3            

        AKJ4 +---+ Q98753        

             JT852               

             AKJ84              

             98                  

             2       

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

    P 

 1NT P 3NT P 

 P P  

 

Utspill: ♦5   

     

     

     

     

     

 

Tøft meldt av øst, men om han kun inviterer vil vest melde utgang med maks for sin grandåpning. Med åpne 

kort går 3NT bet med fem hjerterstikk til syd, men nord har ingen god grunn til å treffe det utspillet. Med 

ruter ut blir det raskt ti stikk. 

 

N/S -630  

 

 20( 20)     KJ94                

Vest /       QT87                

Alle         KJ65                

             Q                   

       873   +---+ AT52          

       6     |   | J92           

       A982  |   | 43            

       K5432 +---+ J987          

             Q6                  

             AK543              

             QT7                 

             AT6    

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

 P 1    P 1    

 P 2    P 4    

 P P P 

 

Utspill: ♣2    

     

     

     

     

    

 

 

  

Et udramatisk spill hvor N/S får de opplagte elleve stikkene i 4    . Skulle noen gjøre et slemforsøk 

bråbremser de i 5     siden det mangler to ess.  

 

N/S: +650 

 

  



 21( 21)     85 

Nord /       8 

Nord-Syd     AKQT95 

             QT76 

      942    +---+ QJ763 

      AKQJT5 |   | 7632 

      J72    |   | 6 

      3      +---+ J98 

             AKT 

             94 

             843 

             AK542 

  

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

  1    P 2♣ 

 2    3♣ 4    5♣ 

 P P P  

 

Utspill: ♥A    

     

     

     

     

     

     

     

   

Dette er en glimrende lilleslem, men ikke lett å melde når øst finner den gode meldingen 4    . Hvis øst sier 

kun 3     er det en sjanse hvis syd dobler som i en sånn meldesituasjon ikke er straffedobling, men mer som 

et spørsmål om hjerterstopper. Hvis vest da sier 4     blir det fortsatt vanskelig å finne slem, men om vest 

passer på doblingen kan nord si 4     - singelton. Da har syd en sjanse til å melde slemmen, for nords 4     

viser en god hånd, og hvor er honnørene hans? De må være i ruter. Men uansett er det tøft å melde slem, og 

de som gjør det får en meget god score.  

 

N/S: +620 

 

 22( 22)     AJ                  

Øst /        J742                

Øst-Vest     AT97                

             A96                 

        T843 +---+ K652          

        Q853 |   | KT96         

        J4   |   | K52           

        752  +---+ QJ           

             Q97                 

             A                   

             Q863                

             KT843 

 

  

 Vest Nord Øst Syd 

   1     P 

 P 1NT P 2NT 

 P 3NT P P   

 P 

 

Utspill:    10   

     

     

     

     

   

Hva syd melder her er avhengig av hva nords NT-melding betyr i fjerde hånd. Mange bruker 12-14 der, og i 

så fall har syd kun til en invitt. Nord har i så fall maksimum og legger på til utgang. Hvis de bruker sterk NT 

kan nok nord likevel forsvare å si 1NT (15-17), og i så fall går syd rett i utgang. 

 

Det var et lumsk og godt utspill øst fant, men 3NT går fint likevel. Kløveren løser seg jo, og det vil enkelt 

bli minst ni stikk. På fem runder kløver får øst det veldig tungt da han må gjøre tre avkast. Han må holde tre 

hjerter slik at de kan få tre hjerterstikk idet han kommer inn på en av kongene sine og spiller liten hjerter til 

vests dame, så liten hjerter gjennom nord.  

 

Her kan det nok ende opp med ti stikk ved noen bord. 

 

N/S: +400 

 



 23( 23)     KT875               

Syd /        AT82                

Alle         97                  

             K8                  

     32      +---+ A             

     Q       |   | KJ653         

     KQT6542 |   | AJ83          

     Q75     +---+ A62           

             QJ964               

             974                 

             JT943   

  

Vest Nord Øst Syd 

   P 

3     P 3    P 

3♠  P 5    P 

P P      

Utspill: ♠5   

     

     

     

   

Noen vil forsøke 3NT her. Det går for så vidt bra, men det blir ikke mer enn ni stikk i grand med spar ut.  

 

Øst melder 3    som naturlig kravmelding for å finne ut om det skal spilles hjerterkontrakt. Vests 3♠ sier ikke 

at han har spar i denne situasjonen, men er mer en melding som sier han ikke synes det ser noe særlig ut å 

melde 3NT. Det ville han normalt gjort med en sparstopper. Nå har øst et valg, 3NT eller 5    .  

 

I 5    blir det overstikk siden spillefører får godspilt hjerterstikk som gir kløveravkast, og N/S får kun for 

hjerter ess. En optimistisk øst kan kanskje vurdere slem i dette spillet. 

 

N/S: -620  

 

 24( 24)     752 

Vest /       A5432 

Ingen        JT8 

             J9 

       KT9   +---+ AQ63 

       KQT   |   | 86 

       K2    |   | AQ64 

       K8653 +---+ QT2 

             J84 

             J97 

             9753 

      A74 

 

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

 1♣ P 1♠ P 

 1NT P 3NT P 

 P  P 

 

Utspill:    2  

     

     

     

     

     

     

     

   

Noen vil sikkert åpne med 1NT med vest sine kort, 14 bra HP og femkorts farge. Det blir uansett 3NT som 

blir kontrakten.  

 

Hvis spillefører bommer på kløvervalget blir det fort bare ti stikk. Hvis kløveren løses med kun en taper blir 

det elleve stikk. 

 

N/S: -460 

 


