
MESTERTREFF, tirsdag 7. 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)     Q72                 

Nord /       A87                 

Ingen        73                  

             QJ876               

       9     +---+ KJ43          

       KQ652 |   | J4            

       AJT6  |   | K42           

       K92   +---+ AT43         

             AT865               

             T93                

             Q985                

             5    

 

  

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

  P 1♣ 1♠ 

 2♥ 2♠ P P 

 X P 2NT P 

 3NT P P P 

 

Utspill: ♠5   

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

   

 

Vest valgte å doble opp etter at syd hadde vært innpå med en ganske tynn innmelding og nord støttet. 

Øst må nok ha vært fristet til å passe ut doblingen, men selv om han har fire trumf og to honnører er det 

stusselige spar han har under honnørene. Og øst ville fått kun ett sparstikk i motspill mot 2S doblet. Det 

blir likevel glimrende å gjøre om doblingen til straff siden Ø/V sine kort viser seg å være veldig gode 

motspillsverdier. Hvis vest får spilt trumf tidlig mot 2Sx kan øst få spilt av nord alle tre trumfene, og 

spillefører vil bli sittende med en haug med tapere. Det kan se ut som maks motspill gir tre doblede i 2♠.  

 

Her ble det imidlertid 3NT som trolig vil bli en populær, men ikke heldig kontrakt. Og det med at østs 

spar ikke ser så solid viser seg å være et poeng i den kontrakten og.  

 

Sparutspillet går til nieren, damen og kongen. Spillefører må håpe hjerter ess sitter hos syd. Siden det 

ikke gjør det, kommer nord inn og spiller spar 7. Nå blir østs sparbeholdning effektivt fisket opp og det 

blir en bet med fire sparstikk og ett hjerterstikk til N/S. Øst bør stikke første spar, for om syd har hjerter 

ess går det bra, østs spar knekt tredje er i så fall beskyttet. Om øst ikke stikker første spar fortsetter nord 

med syveren. Øst legger knekten eller kongen, og syd ligger unna. Også da får N/S fire sparstikk idet 

spar gjennom idet nord kommer inn på hjerter ess tar knekken på østs beholdning.  

 

Det som finner kontrakten 4♥ kan få hjem utgang med den snille hjertersitsen. De må gjette ruteren, og 

også få tak i ett sparstikk som gir avkast for en kløver.  

 

N/S: +50   

                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2(  2)      -                   

Øst /        K98762              

Nord-Syd     J987                

             753                 

       AKJ98 +---+ Q76432        

       QT    |   | J5            

       AK    |   | QT           

       KJT8  +---+ 642           

             T5                 

             A43                 

             65432               

             AQ9     

  

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 1♠ P 4♠ P 

 P P  

 

Utspill: ♥7  

     

     

     

     

     

     

     

   

Her er kanskje tirsdagens merkeligste spill. Ø/V har 26 HP og ellevekorts spartilpasning, men i teorien 

kan de ikke vinne utgang! Ø/V på sin side har kun en ni-korts hjertertilpasning, og de kun har 14 HP til 

sammen, men de vinner 4♥ nokså greit, faktisk med muligheter for elleve stikk. 

 

Det er imidlertid ikke mange steder N/S kommer med i meldingene i det hele tatt i disse soneforholdene. 

Og om de gjør det vil de nok gi seg idet Ø/V melder spar på et høyt trinn, for Ø/V er i ugunstig sone. 

 

Vest er veldig disiplinert i vårt meldeforslag. Først åpner han på ett-trinnet med 21 HP hvor noen vil 

velge 2♣ Så får han 4♠ fra makkeren og gir seg uten å tenke på slem! Og det er riktig, forsvaret har to 

toppstikk i hjerter og kløver ess. Og det er som sagt faktisk godt mulig det blir bet i 4♠!  

 

Å melde så disiplinert (vest) kan skje hvis makkerparet har en klar avtale om direkte hopp til 4 i 

makkers majorfarge. Det bør vise en svak hånd med veldig mange trumf (minst fem). For at den sterke 

åpningshånden ikke skal få uløselige meldeproblem etter 1M-4M må avtalen for den meldingen ikke gi 

noe stort sprang fra de svakeste til de sterkeste kortene svarhånden kan ha for den meldingen. 

 

Det kan sikker være noen som havner i 5♠ med minst en bet her. 

  

Det er som nevnt mulig å bete 4♠. Hvis forsvaret tar to hjerterstikk og skiftet til ruter er det et kinkig 

problem, mangel på inntak til øst!  

 

Spillefører tar et par runder trumf, men merk den kjedelig sparkombinasjonen. Eneste inntak til øst er 

spar damen. Han tar for den andre ruterhonnøren og spiller seg over til øst på spar dame. Så må det 

spilles kløver, og damen sitter i saks. Men hvis syd legger kløver 9 vinner vest med tieren og er innspilt 

på hånden. Han må spille unna kløver K-10 slik at syd får for kløver A-Q til slutt - en bet!  

 

Hvis syd går opp med kløver er det han som er innspilt. Rød farge er til dobbeltrenons og stjeles hos 

vest mens en kløver forsvinner hos øst. Og hvis syd inne på kløver ess spiller nok en kløver får 

spillefører tatt finessen. Så noen vil nok vinne 4♠, men det er altså utrolig nok mulig å bete denne 

utgangen. 

 



Det helt spesielle er altså at N/S kan vinne 4♥, og det kan bli fem trekk og om det ikke kommer kløver i 

utspill. 

 

I hjerterkontrakt N/S sitter trumfen behagelig 2-2, og kan ruteren godspilles. Vest kommer inn, så 

kløveren er beskyttet. Spillefører må bare huske på å avblokkere ruter 7 (!) slik at ruter 6 gir inntak i 

tredje ruterrunde. Ø/V får kun to ruterstikk! Med kløver ut fra enten øst eller vest får Ø/V tak i ett 

kløverstikk, men ikke mer.  

 

(Med kløver ut fra vest mot en eventuell hjerterkontrakt N/S kan spillefører legge nieren, og senere er 

vest hjelpeløst fortapt) 

 

N/S: +50  

  

  3(  3)     Q3 

Syd/         T9873 

Øst-Vest     AJ95 

             A4 

        K972 +---+ J854 

        QJ   |   | AK65 

        T874 |   | K2 

        T63  +---+ 972 

             AT6 

             42 

             Q63 

             KQJ85 

  

 Vest Nord Øst Syd 

    1♣  

 P 1♥ P 1NT 

 P 2NT P P  

 P    

Utspill: ♠2 

     

     

     

     

  

Nord inviterer til utgang etter at syd har vist 12-14 NT. Noen vil bruke Check Back Stayman i en eller 

annen variant over gjenmeldingen 1NT. Syd er sikkert litt fristet til å legge på til utgang pga. den fine 

kløverfargen, men han har kun 12 poeng. Og det er i teorien ingen utgang dette. For å bete 3NT på en 

sikker måte må dog vest finne utspillet hjerter dame. Så tar han for knekten, og spillefører må innom 

ruteren for å få mange stikk. Da får Ø/V fire hjerterstikk og for ruter konge.  

 

Med det normale utspillet spar må nesten spillefører legge liten fra nord selv om å stikke med damen 

ville gitt ett andre sparstikk direkte i dette tilfellet. Men å legge damen i første stikk er farlig. Hvis øst 

har kongen og kan dekke nords dame med den, og vest har knekten blir det kun en sparstopper. Ved å 

legge liten spar fra nord i første stikk blir det garantert en ekstra, sikker stopper i spar. Øst legger 

knekten og syd stikker med esset. Nå har syd en stopper til med damen singel mot tieren dobbel siden 

Ø/V har kun en høyere spar. Så tas ruterfinesse. Nå kommer vel spar tilbake, for forsvaret kan ikke gå 

tatt fire hjerterstikk nå, det er en kjedelig blokkering i fargen. Det beste de kan gjøre på dette tidspunkt 

er å ta for spar konge og ta tre hjerterstikk som også holder kontrakten nede på åtte stikk. Men om vest 

vinner med spar konge og spiller mer spar, eller ligger unna andre runde spar (vest vet syds 

sparbeholdning fordi øst brukte knekten i første stikk) blir det minst ni stikk, og muligheter for ti! 

     

N/S: +150  

 

 

 

 



  4(  4)     J62                 

Vest /       AT                  

Alle         A732                

             AT94                

        873  +---+ Q954          

        9765 |   | KJ82         

        Q9   |   | 65           

        KQ87 +---+ J63          

             AKT                

             Q43                 

             KJT84                

             52 

  

 Vest Nord Øst Syd 

 P 1♣ P 1♦  

 P 1NT P 3NT 

 P P P 

 

Utspill: ♠4  

     

     

     

     

 

Noen åpner med 1♣, andre med 1♦ med 4-4 i minor. Uansett vil kontrakten bli 3NT nesten over alt. Øst 

spiller nok ut en major, og noen kan velge det litt mer aggressive hjerterutspillet.  

 

De aller fleste vil toppe ruteren. Det er ingen god grunn til å være lur her uten noen informasjon som 

tilsier at ruterfinesse etter damen er best med ni ruter til sammen. Det vil etter hvert bli tre sparstikk via 

finessen, ett eller to stikk i hjerter, fem i ruter og kløver ess. Noen få vil ende opp med kun ni stikk, 

mange får ti, og det er helt klart mulig å få elleve stikk også hvis man får tak i to hjerterstikk. De som får 

det, vil få en svært hyggelig score på spillet. 

 

N/S: +660  

 

  5(  5)     AK9542              

Nord /       Q8                  

Nord-Syd     A2                  

             KJ9                 

      Q6     +---+ JT73         

      K632   |   | AJ7           

      J      |   | T7654         

      AQT763 +---+ 8            

             8                   

             T954                

             KQ983               

             542 

  

 Vest Nord Øst Syd 

  1♠ P P 

 2♣ 2♠ P P 

 P    

     

 Utspill: ♣8     

     

     

     

     

     

  

Det er ikke helt komfortabelt å passe på 1♠ med syds kort. Noen ganger har makkeren en kjempehånd 

med begge major, og da kan N/S godt ha 4♥ i kortene. Men i det lange løp er det fornuftig å passe. Hvis 

syd svarer 1NT er det stor fare for at N/S kommer for høyt. 

 

Vest kan ikke doble opplysende selv om han har fire hjerter. Å doble kan føre lukt i fortapelsen hvis øst 

skulle finne på å konkurrere med rutermelding. 

 

Nord har fått den beskjeden (syds pass) som gjør at han kan roe ned med 2♠.  



 

Det er ikke alltid å spille ut singelton er så gunstig med sikkert trumfstikk, men her er det tross alt 

makkerens farge. Det spiller for så vidt ingen rolle hva øst spiller ut. Forsvaret vil få to sparstikk, to 

hjerterstikk og ett i kløver uansett hvordan motspillet går. Om øst spiller ut ruter må spillefører skynde 

seg å ta for A-K i trumf (og spille en til) så de ikke får krysstjålet. Det bør bli åtte stikk. 

 

Det er gode sjanser for åtte stikk i kløverkontrakt Ø/V også, men om de melder 3♣ er det en bra sjanse å 

doble med nords kort. Det vil gi minst +200 til N/S. 

  

N/S: +110  

 

  6(  6)     Q3 

Øst /        J754 

Øst-Vest     AKQT94 

             J 

      AJT982 +---+ 76 

      AT     |   | 83 

      83     |   | J75 

      T52    +---+ K98764 

             K54 

             KQ962 

             62 

             AQ3 

  

  

 Vest Nord Øst Syd 

   P 1♥ 

 1♠ 4♣ X 4♥ 

 P P P  

 

Utspill: ♣2    

     

     

     

     

     

     

  

Nords 4♣ er Splinter, singelton og gode kort med hjertertilpasning. 

  

Det spiller ingen rolle hva som spilles ut her. Det blir fem trekk hvis Ø/V får med seg sparstikket sitt når 

vest er inne på trumfesset, hvis ikke kan det bli tolv stikk. Og det bør vest absolutt klare, han ser jo den 

truende ruterfargen hos nord.  

 

Noen kan finne på å åpne med 1NT med syds kort, 14 bra poeng og en bra farge.  

 

Skulle noen havne i en litt merkelig 3NT etter syds grandåpning, og kanskje innmelding 2♠ går det 

veldig bra denne gangen, men det er heldig. Vest spiller nok ut spar knekt mot 3NT. Det vinnes med 

spar dame, og nå kan det spilles hjerter. Siden vest er den som har hjerter ess og syds gjenværende spar 

konge dobbel er beskyttet, blir det hele elleve stikk og et kanonspill for N/S. Men det er vel egentlig 

ikke god bridge? 

 

N/S: +450  

  



  7(  7)     A4                  

Syd/         AK                  

Alle         J543                

             JT975               

     Q75     +---+ 986           

     JT96542 |   | Q73           

     KQ7     |   | T86    

     -       +---+ 6432          

             KJT32              

             8                   

             A92                  

             AKQ8 

  

 Vest Nord Øst Syd 

    1♠   

 3♥ 3NT P P  

 P 

 

Utspill: ♥3    

     

     

     

     

     

     

Ja, vests 3♥ er en sprek melding i sonen. Det gjør det imidlertid veldig vanskelig for N/S å finne en meget 

god kløverslem. Kanskje bør syd gå videre? Men syd vet at vests melding satte press på makkeren, og 

med litt andre verdier (færre ess) kan det godt hende det blir feil av syd å melde over 3NT. 

Det blir ikke vanskelig å vinne 6 kløver for dem som melder det.  

I grandkontrakten blir det etter hjerter ut enkelt tolv stikk om spillefører gir bort ett stikk i spar. Det går 

teoretisk sett an å få tretten stikk ved å spille seg over til syd å la spar knekt seile. Da blir det fem 

sparstikk, fem kløverstikk og tre stikk i rødfargene. 

Hvis N/S får melde i fred har N/S en bedre sjanse, og kanskje noen finner frem til 6♣. 

N/S: +690 

 

  



  8(  8)     A72                

Vest /       AKJ5               

Ingen        AK7           

             864                 

       JT543 +---+ KQ            

       Q983  |   | T62           

       2     |   | J85          

       J52   +---+ AKQT7        

             986                 

             74                  

             QT9643              

             93                  

Vest Nord Øst Syd 

P 1♣ 1NT P 

2♥ X 2♠ P  

P X P 3♦ 

P P P 

 

Utspill: ♠J 

 

     

     

     

  

Vest kunne kanskje brukt Stayman her i stedet for overføringsmeldingen 2♥ hvis makkerparet bruker 

Stayman slik at det kan være svakt med begge major. 

 

Nord dobler opplysende over vests 2♥ som er overføring til spar. Nå er det litt forskjellig hva øst vil 

gjøre. Noen bruker pass fra grandmelderen i en slik situasjon som dobbelton spar for å fortelle det til 

makkeren.  

 

Nord syntes ikke det var riktig å gi seg riktig ennå og doblet igjen. Syd som hadde de svakeste kortene 

rundt bordet ble dermed spillefører. 

 

Det går godt an å få fatt i ti stikk i ruterkontrakt ved å ta en sprek finesse med hjerter knekt slik at 

hjerteren gir at avkast for en taper i en de sorte fargene. Men idet spar ess er slått vekk er det å risikere 

kontrakten, for hvis øst har hjerter dame (sannsynlig) og hjerterfinessen ryker har Ø/V fem stikk å ta. 

Spillefører legger seg på plusscoren 110. 

 

I en eventuell sparkontrakt vil Ø/V tape til trumfesset og ett stikk i ruter, og det blir enten tre hjerterstikk 

til nord, eller to hjerterstikk og en hjerter til stjeling hos syd. Det er bra sjanser for åtte stikk i 

sparkontrakt.  

 

N/S: +110 

 

 

  



  9(  9)     QJ6 

Nord /       AKQT6 

Øst-Vest     K954 

             4 

        AT43 +---+ 98752 

        743  |   | 9 

        T872 |   | AQJ3 

        98   +---+ QJ3 

             K 

             J852 

             6 

             AKT7652 

  

 Vest Nord Øst Syd 

  1♥ P 2NT 

 P 3♣ P  4♥ 

 P  4NT  P 5♦ 

 P 5♥ P P 

 P P  

 

Utspill: ♠2    

      

      

     

   

Dette er egentlig ikke noe godt meldingsforløp, men syd har en vanskelig hånd. Splinter? Men han har to 

kortfarger og åpenbart en sterk hånd mot makkerens åpning 1♥. Syd valgte å si 2NT - Stenberg - 

utgangskrav med hjerterstøtte. 

 

Noen vil kanskje svare 2♣ først, uten at det gjør det så mye enklere. I vårt eksempel viser nord at han har 

kortfarge i kløver, ikke ideelt for syd, men han har fortsatt gode verdier. Han prøver å slå av (4M neste 

gang etter å ha meldt Stenberg sier han ikke er så stolt over sin 2NT). Nå bør nok nord gi seg, men om 

han går på en gang til så stopper de i alle fall i 5♥ siden det mangler to nøkkelkort. 

 

Dette går bra, det vinnes greit 5♥ slik det sitter. Men å spille på fem-trinnet i slike spill er alltid litt skummelt.  

 

N/S: +450 

 

 

 

 10( 10)     K743                

Øst /        K62                 

Alle         A65                 

             J42                 

       6     +---+ A852          

       A5    |   | Q743          

       KT743 |   | QJ8           

       KT865 +---+ 73            

             QJT9                

             JT98                

             92                  

             AQ9      

  

 

  

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 1♦ P 1♥ P 

 2♣ P 2♦ P 

 P P  

 

Utspill: ♠4     

     

     

     

     

     

     

  

N/S kan kanskje slippe unna relativt billig i sparkontrakt, men det er ikke så lett å se hvordan de skal 

kunne komme med i meldingene. Og det blir ikke enkelt å spille heller med 4-1 sits i trumf og fare for å 

miste kontrollen. Det blir vel syv stikk der, kanskje åtte om motspillet ikke er skarpt. 

 

Vest åpner i tredje hånd med sine brukbare kort og to farger. 

 



Mot Ø/V lille ruterkontrakten bør kanskje nord spille trumf ut. Det ville vært bedre enn sparutspillet som 

gir spillefører en fin start på spillet. Han stikker og spiller kløver. Esset sitter foran og fargen behagelig 3-

3. Nå har spillefører tid til å trumfe en kløver og sidefargen hans er godspilt. Da kan det ende opp med 

hele ti stikk da det tapes kun ett i hver minorfarge og ett i hjerter. Det kan bli litt småskummelt sett fra 

spilleførers synspunkt idet de korter han i trumf med sparspill, men det går bra her siden trumfen sitter 3-

2. Og han kan gjøre om til en slags krysstjeling også, men da blir det ni stikk. 

 

Med liten trumf ut kan syd fortsette med trumf inne på kløver ess og esset fulgt av en tredje gjør at 

spillefører ikke får trumfet en kløver hos øst. Det blir likevel ni stikk. Får de tak i det tiende stikket blir 

det en meget god score til Ø/V. 

 

N/S: -130  

 

 11( 11)     JT872               

Syd/         85                  

Ingen        72                  

             AJT5                

        K    +---+ AQ6           

        QJ76 |   | K3            

        QJT9 |   | K86543        

        Q943 +---+ 82            

             9543                

             AT942              

             A                   

             K76     

  

  

 Vest Nord Øst Syd 

    1♥  

 P 1♠ 2♦ 2♠  

 3♦ 3♠ P P 

 P   

 

Utspill: ♦5    

     

     

     

     

   

Syd har her en marginal åpningshånd, men med begge major og fine honnør er 1♥ greit. Og idet 

makkeren viser sparfarge er kortene blitt enda bedre. Nords 3♠ er kun konkurrerende, ikke invitt til 

utgang. Med invitthånd må han doble 3♦.  

 

Å si 3♠ er lettere for nord om N/S bruker støttedoblinger, for da viser 2♠ i denne situasjonen fire trumf, og 

nord vet de har nikortstilpasning. 

 

Sparkontrakt spiller fint her. Det tapes kun tre sparstikk og ett stikk i hjerter hvis kløveren gjettes. Øst må 

ikke rote bort et trumfstikk for forsvaret hvis det spilles spar fra nord. Hvis øst legger damen da blir det 

nitrist idet vest dekker den med sin single konge. Men å legge spar dame i en sånn situasjon er helt feil. 

Øst har jo to sikre trumfstikk senere uansett, og det er heller ikke så sannsynlig nord har spar konge siden 

han som regel ville spilt spar mot nord hvis han satt med kongen femte.  

 

For å få ni stikk må altså kløveren spilles uten taper, og det må tas to finesser (blir ikke igjen noen trumf 

hos syd etter å ha trumfet en ruter og Ø/V har fått sine trumf. Det er klart at noen ender opp med kun åtte 

stikk i sparkontrakt, og å få notert +140 vil gi en pen score til N/S. 

   

N/S: +140  

 

 



 12( 12)     K95 

Vest /       KQ975 

Nord-Syd     9 

             A632 

        842  +---+ AT63 

        A82  |   | JT64 

        AQ72 |   | 63 

        QJ9  +---+ KT7 

             QJ7 

             3 

             KJT854 

             854 

 Vest Nord Øst Syd 

 1♦ 1♥ X P 

 1NT P P P 

 

Utspill: ♥5  

  

Nord har et vanskelig utspill. Å sende i vei en liten kløver ville vært bra, da kan N/S få fatt i ett ekstra 

stikk i den fargen etter hvert.  

 

Med hjerter ut er det spillefører som er et steg foran og vil muligens kunne få satt opp den fjerde sparen. 

Kanskje kan forsvaret forpurre det litt for spillefører ved å skifte til ruter, men det kan fort bli to stikk i 

hver farge her, og åtte i alt. Det skal godt gjøres å ikke få syv stikk i alle fall. Så langt i denne sesjonen 

har vi i våre forslag gitt N/S maks med stikk, og her er det Ø/V som får et godt spill for åtte stikk i grand. 

 

N/S: -120  

 

 13( 13)     KQ                  

Nord /       Q98654              

Alle         AT6                 

             92                  

       642   +---+ JT87          

       KT    |   | J72           

       Q8752 |   | 94            

       AKT   +---+ Q643          

             A953                

             A3                  

             KJ3                 

             J875   

 Vest Nord Øst Syd 

  1♥ P 1♠ 

 P 2♥ P 4♥ 

 P P P 

 

Utspill: ♣4    

     

     

     

     

    

 

Nord har minimum, men med en brukbar sekskortsfarge er 1♥ greit, men om han hadde valgt en såkalt 

konstruktive 2♥ (8-10, eller 11) ville de nok stoppet i delkontrakt. Etter åpning av nord må de nok ende i 

utgang.  

 

Vest bør ikke melde inn 2♦ med den tynne ruterfargen selv om han har 12 poeng.  

 

Nord viser sekskorts hjerter, og de kommer i den litt hardmeldte, men ganske normale utgangen 4♥.  

 

Hvis Ø/V tar de to kløverstikkene blir det nokså automatisk ti stikk etterpå siden riktig hjerterbehandling 

er liten til esset og mer hjerter. Fargen løser seg med kun en taper pga. den snille sitsen. En ruter 

forsvinner etter hvert på spar ess.  

 



Skulle øst finne på å spille ut ruter kan det bli elleve stikk da ruteren er løst og spar ess kan benyttes til å 

kaste en kløver på. 

 

N/S: +620 

    

 

 14( 14)     A7                  

Øst /        T832                

Ingen        KQJ3                

             KJ9                 

       Q43   +---+ KT952         

       654   |   | AQJ           

       A9872 |   | 654           

       Q3    +---+ 82            

             J86                 

             K97                 

             T                  

             AT7654  

  

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 P 1♦ 1♠ P 

 2♠ P P 3♣ 

 P P P    

     

 Utspill: ♠3    

     

     

  

    

  

Syd har ingen god melding idet øst melder inn, og avventer situasjonen. Noen vil nok sikkert melde 2♣ 

siden de har passet først.  

 

Idet Ø/V har stoppet i 2♠ kan ikke syd la dem få spille det. Makkeren har som regel kun to spar, og det er 

sannsynlig å finne noen kløvere hos han.  

 

Kontrakten 3♣ er glimrende. Det spiller ingen rolle hva de spiller ut. Spillefører får beholde en stopper i 

den majorfargen de ikke spiller ut og får på nords ruter enten kastet hjerter på hånden, eller to spar om de 

skulle finne på å spille ut hjerter og mer hjerter. Med spar ut og ruter i stikk 2 må forsvaret få tatt sitt 

sparstikk og for hjerter ess om det ikke skal bli alt for mange stikk. Spillefører taper ett stikk i hver 

majorfarge og til ruter ess. Det er ingen spesiell grunn til å ta trumffinesse i dette tilfellet, så kløveren bør 

løses uten taper.  

 

I sparkontrakt Ø/V kan det bli kostbart på tretrinnet, eventuelt doblet. Det tapes normalt to kløverstikk, to 

ruterstikk og ett i hjerter, det er fem motspillstikk. Dessuten mangler de trumfesset, og kan risikere å tape 

stikk til trumf knekt også. Så å spille 3S doblet blir ingen fest. Selv udoblet kan det fort bli tre bet og -150 

som vil gi elendig score for Ø/V.  

 

De som er litt vel ivrige med å oppjustere 14-poengere til grandåpning kan finne på å si 1NT som nord. 

Da kan det hende de havner i 3NT som ikke blir noen fest om øst spiller ut spar 10 og forsvaret godspiller 

fire sparstikk med det samme. Seks kløverstikk er alt spillefører har i grand etter at sparstopperen er revet 

bort, og det blir det ikke mer, to bet i 3NT.  

 

N/S:  +130  

 

 

 

  



 15( 15)     AJ83 

Syd/         98753 

Nord-Syd     JT4 

             9 

       T75   +---+ 4 

       AK    |   | T6 

       652   |   | AQ983 

       Q8753 +---+ AT642 

             KQ962 

             QJ42 

             K7 

             KJ 

Vest Nord Øst Syd 

   1♠ 

P 2♠ P P   

P   

     

Utspill: ♥K  

 

Nord vil noen steder melde mer enn 2♠ hvis de har avtaler om å meldinger for å kunne å vise 4+ 

trumfstøtte med det samme.  

 

Noen vil vurdere grandåpning her. Det er ikke anbefalt med 4-5 i majorfargene, men for å være ærlig 

ligner disse sydkortene veldig på en grandåpning med slike dobbeltoner.  

 

Uansett bør N/S finne en majortilpasning, og utfordringen er å ikke komme for høyt, for det er fire 

topptapere.  

 

Øst kan også finne på å være med her, han har tross alt en bra hånd med 5-5 i minorfargene. Og Ø/V har 

ni stikk i kløverkontrakt, kanskje ti om ruteren løses med en taper. Så her kan det skje mye mer enn 

akkurat det rolige meldingsforløpet vi her har skissert.  

 

N/S: +140 

 

 16( 16)     AT84                

Vest /       T7                  

Øst-Vest     432                 

             AT97                

       65    +---+ KQ92          

       Q64   |   | AKJ8          

       AK6   |   | Q85           

       KQJ53 +---+ 86            

             J73                 

             9532                

             J1097 

    42 

Vest Nord Øst Syd 

1NT P 2♣ P  

2♦ P 3NT P  

P P P 

 

Utspill: ♠4 

 

Et tilsynelatende udramatisk spill, men med hensyn til scoren er det svært viktig om det blir ti eller elleve 

stikk.  

 

Nord har et vanskelig utspill. At øst meldte Stayman tyder på majorfarge(r) hos han, men han behøver 

ikke ha begge. Alle farger er mulige utspillsfarger. Hvis nord spiller ut ♣7 blir det ekstra kløverstikk til 

spillefører, og elleve enkle. For da vinner ♣8 første stikk!  

 

Med ♣10 ut har fortsatt nord to kløverstoppere. Men vest som benektet major har mange minorkort, så å 

spille ut en majorfarge virker mer normalt.  



 

Hvis det kommer spar i utspill, vinner kongen første stikk. Så kløver, og nord kommer inn. Nå kan det lett 

vinnes elleve stikk hvis spillefører får stikk også for spar dame da han i så fall har 2+4+3+2 = 11. Det 

spørs hva spillefører gjør om nord skifter farge. Prøver han kløveren får nord to kløverstikk og for spar 

ess, kun ti stikk til spillefører. Det gir nok klart under middels for Ø/V, mens elleve stikk i 3NT vil en 

meget pen score. 

 

N/S: -660  

 

 17( 17)     -                   

Nord /       JT9854              

Ingen        98753               

             K8                  

     KQT9853 +---+ A4            

     3       |   | Q72           

     A6      |   | QJ4           

     942     +---+ JT653         

             J762               

             AK6                 

             KT2                 

             AQ7        

 Vest Nord Øst Syd 

  2♥ P 4♥  

 4♠ P P X 

 P P P  

 

Utspill: ♥J     

     

     

     

     

   

         

Her kan det skje mye rart. Noen vil passe som nord, andre vil åpne med 3♥! Slik det her startet må nesten 

vest bare si 4♠ som syd naturlig nok blir doblet. 

 

Det bør bli ni stikk i sparkontrakt. En spar til esset avslører sitsen. Nå må spillefører dra ruter dame. Om 

syd dekker eller ikke spiller ingen rolle, spillefører blir enten inne på ruter dame, eller på ruter knekt i 

neste stikk om syd dekker med kongen, og en markert sparfinesse løser den fargen. Det tapes tre 

kløverstikk og ett stikk i hjerter.   

 

Hvor mange stikk det blir i hjerterkontrakt N/S avhenger av valgene som tas. Det kan bli en hjertertaper, 

og det kan bli tre rutertapere om det spilles liten til kongen, men kun to tapere i den fargen med liten til 

tieren først (eller om øst setter i en ruterhonnør). Om det spilles ut ruter dame må spillefører dukke den 

første om ikke Ø/V skal få tak i to ruterstikk pluss en stjeling med en tredje runde ruter fra øst.  

 

Med maks uttelling tapes kun to ruterstikk, fem trekk i hjerterkontrakt. Men å være med helt til 5♥ 

behøver ikke være riktig.  

 

N/S: +100  

  



 18( 18)     KQ75 

Øst /        K765 

Nord-Syd     93 

             AKT 

        862  +---+ AT3 

        QT9  |   | 83 

        Q542 |   | KJ7 

        654  +---+ J8732 

             J94 

             AJ42 

             AT86 

             Q9 

  

 

Vest Nord Øst Syd 

  P 1♦   

P 1♥ P 2♥ 

P 3NT P P 

P P 

   

Utspill: ♣2     

     

     

     

     

     

   

Teoretisk sett er muligens hjerterkontrakt best her. Men å satse på grand er ikke usaklig i parturnering. 

Nord har en dobbelton, men den er i makkerens åpningsfarge så han foreslo i vårt meldeforslag 3NT. Syd 

har litt her og der, typisk grandhånd og aksepterer det forslaget.  

 

I hjerterkontrakt blir det kun en taper i spar, en i hjerter og en i ruter – ti stikk – ingen ting kan egentlig gå 

galt. 

 

I grandkontrakt avhenger resultatet litt av motspillet. Det er klart at Ø/V kanskje kan få slått hull på 

ruteren, og i så fall kanskje holde 3NT på ni stikk. Men er det lett å skifte til ruter? 

 

Spillefører i grand går på sparen først etter kløver ut fra øst. Idet øst kommer inn spiller han neppe ruter. 

Men selv om han gjør det kan spillefører skifte fot og få godspilt to ruterstikk. Da kan det bli ti stikk i 

grand selv uten mer enn to stikk i hjerter, for A-K! Det blir 3+2+2+3=10.  

 

Så dette er et typisk parturneringsspill selv om det i lagkamp ville blitt glemt med en gang. Alle vinner 

utgang. I parturnering blir det en enorm forskjell på ni eller ti stikk i grand. Utgang i hjerter som nok vil 

være ganske populært vil havne imellom de som får suksess i 3NT og de som ikke gjør det.   

 

N/S: +630 

 

  



 19( 19)     K                   

Syd/         KQ6                 

Øst-Vest     KT975               

             AJ83                

        Q8   +---+ AJT964        

        AT94 |   | J52           

        AQJ4 |   | 8             

        QT6  +---+ K52           

             7532                

             873                 

             632                 

             974        

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

    P 

 1NT P 2♥ P 

 2♠ P 4♠ P 

 P P  

 

Utspill: ♥K   

     

     

     

     

  

Joda, nord kan godt finne på å melde her, han har tross alt 16 HP. Da kan muligens Ø/V velge å 

straffedoble dem, alt etter hva nord melder og i hvilken kontrakt de havner. De fleste vil nok uansett 

havne i 4♠ som Ø/V. Den kontrakten spilles best av vest, for da må nord spille ut og han får ingen hjelp 

fra makkeren samme hva han finner på! 

 

Nord må gi spillefører hjelp på et tidspunkt, selv om han finner det eneste utspillet som ikke er favør, spar 

konge. Det er imidlertid ikke lett å spille ut singel trumf konge som kanskje sitter bak esset og i så fall 

kan gi stikk. Det blir umulig for nord dette, og han får neppe mer enn ett stikk i hjerter og ett i kløver.  

 

N/S: -650 

 

 20( 20)     7542                

Vest /       K                   

Alle         T82                 

             AJ762               

     KQ3     +---+ J9            

     J987543 |   | AT            

     964     |   | AJ753         

     -       +---+ KT94          

             AT86                

             Q62                 

             KQ                  

             Q853  

  

 Vest Nord Øst Syd 

 2♥ P P X 

 P 2♠ 3♥ P  

 P P  

 

Utspill: ♠4  

     

     

    

 

 

 

Selv liker jeg ikke svake 2 åpninger med syv-korts farge, men å åpne med 3 med dette er vel litt brutalt i 

sonen. Slik det sitter blir det fort ti stikk i hjerterkontrakt. Hjerteren ordner seg greit, og spillefører bør 

kunne finne ruteren. Det er ingen grunn til å spille på K-Q i ruter foran slik meldingene gikk her. Så N/S 

får ett stikk i ruter, ett i spar og ett i trumf. Det betyr på ingen måte at dette er en så bra utgang selv om 

noen kanskje havner i 4♥ etter en frisk 3♥ i åpning.  

 

N/S bør ikke være med alt for langt her før det kan smelle. Blir de doblet i for eksempel 3♠ blir det nok et 

pare doblede. Men det er ikke sikkert Ø/V klarer å doble om N/S er med en gang til, og det vil i så fall 

være gunstig for N/S om de eventuelt får spille 3♠ udoblet. Men kommer N/S i kløverkontrakt er det 

større fare for at øst dobler.    

 

N/S: -170 



 21( 21)     AQJ873 

Nord /       T75 

Nord-Syd     3 

             QT3 

       KT6   +---+ 942 

       A9864 |   | QJ2 

       KQ9   |   | AT862 

       K5    +---+ 86 

             5 

             K3 

             J754 

             AJ9742 

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

  2♠ P P  

 2NT P 3NT P   

 P P  

 

Utspill: ♠Q  

     

     

     

     

     

   

Et spill hvor det ikke er unaturlig at Ø/V går bet, men det er faktisk en bra sjanse for at det går bra i 3NT. 

  

Utspillet mot 3NT er ikke opplagt, men nord håper syd har en dobbelton spar og et inntak.  

Det eneste utspillet som er virkelig godt er kløver. Ruter ut fanger opp knekten. Selv om syd ikke legger 

den på, kan spillefører ta tre ruterstikk og spille liten hjerter. Da blir det mange stikk i NT siden kløver ess 

sitter foran, og K-10-6 i spar er en stopper.  

 

Men spar kom ut, og vest vinner med spar konge. Det ser ikke så mørkt ut, men så kommer skuffelsen i 

andre runde ruter. Nå kan spillefører fortsatt vinne ved å spille liten hjerter som vel er ganske naturlig. 

Det avhenger det hele av at syd har hjerter konge og kløver ess som er nokså sannsynlig etter denne 

starten. Syd skifter til kløver og det blir 1+4+3+1 = 9 stikk.  

 

Det er også en fantastisk variant her, men den er mest med åpne kort. Etter spar ut til kongen kan det 

spilles tre runder ruter, så hjerter dame. Om syd ikke dekker spilles (ja, med åpne kort) liten hjerter i neste 

stikk, og kongen kommer på. Så hjerter til knekten og liten kløver mot hånden. Da blir det fem 

hjerterstikk, tre ruterstikk pluss ett for hver av de to sorte kongene! Altså ti stikk i 3NT, men hvis noen får 

det fortjener de en score helt oppunder mønet. Merk at det ikke hjelper å dekke hjerter dame hvis 

spillefører fortsatt spiller med åpne kort, for da går det hjerter dame, konge ess, så en ubesværet finesse 

med hjerter 9 la løpe. Deretter hjerte til knekten og kløver mot hånden – ti stikk! 

 

Med kløver ut blir det nok bet i 3NT samme hva spillefører prøver på. 

 

Dette var mest fantasibridge, og det blir neppe så mange som vinner utgang. Og i en eventuell 4♥ blir det 

ikke enkelt. Men med spar ut går det absolutt an å få skrapet sammen til ni stikk i 3NT ved å gi dem ett 

stikk i hjerter etter å ha oppdaget rutersitsen. 

 

N/S: -400 

 

  



 22( 22)     AJ643               

Øst /        J2                  

Øst-Vest     K973                

             52                  

       9     +---+ Q8            

       AT4   |   | Q953          

       QT52  |   | AJ64           

       KT984 +---+ Q73          

             KT752               

             K876                

             8                   

             AJ6 

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

   P 1♠  

 P 3♠ P P  

 P 

 

Utspill: ♣10  

     

     

     

     

     

   

Her har øst 11 poeng, men dette er lurvete greier. Noen åpner likevel! 

 

Syd har derimot en skarpere 11 poenger og begge majorfargene. Etter hans åpning er det en del som 

melder inn med vests kort. Det er ikke å anbefale med kun K-10 i toppen på en femkorts farge og kun 11 

poeng.  

 

Det blir uansett sparkontrakt her, og det er noen som vil si 4♠ direkte med nords kort. Vår nord nøyde seg 

med en utgangsinvitt (gammeldags «limit raise»), og selv med god fordeling besinnet syd seg så de 

stoppet i 3♠. 

 

På utspillet ♣10 må øst huske å legge ♣Q da tieren ut kan være fra nettopp dette, honnør-10-9. hvis syd 

har alt i kløver er damen fortapt uansett.  

 

Forsvaret får ett stikk i kløver, ett i ruter og to i hjerter. Godt spill til N/S, for noen vil nok være i 4♠ med 

bet her. Det er dog ikke en så dårlig utgang, og den ville hatt en bra sjanse om øst hadde hatt hjerter ess. 

 

N/S:+140 

 

  



 23( 23)     J98653              

Syd/         J983                

Alle         KJT                 

             -                   

       AQ72  +---+ 4             

       K6    |   | Q72           

       43    |   | A862          

       J7642 +---+ AK983         

             KT                  

             AT54                

             Q975               

             QT5 

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

    P  

 P P 1♣ P  

 1♠ P 1NT P   

 P P 

 

Utspill: ♥4   

     

     

     

   

 

Her har syd en litt bedre 11 poenger enn den øst hadde i spill 22, men pass er vel greit. Noen åpner alltid 

med slikt. Nord har i tredje hånd lyst til å melde, men er det riktig?  

 

Hvis nord åpner med 2♠ kan det hende øst dobler, eller han kan finne på å melde 3♣. Det kan føre dem 

for høyt, enten til 3NT eller 4-5♣ som ikke er bra, spesielt fordi det er en uheldig kløvertaper med denne 

ti-kort tilpasningen.  

 

Hvis nord passer er N/S i ferd med å bli utmeld, og de kan vinne 9-10 stikk i spar- og hjerterkontrakt.  

 

Øst får et valg i andre runde, og noen sier sikkert 2♣. Det er best her, men i det lange løp vil også 1NT 

fungere bra selv med singel spar.  

 

I 1NT vinner hjerter konge første stikk. Så kommer de dårlige nyhetene i kløver, men det blir bra med 

stikk likevel. Syd får for kløver dame og skifter best til ruter. Nå har spillefører syv sikre og vinner ett til 

ved å ta sparfinesse. Det kan nok være risikabelt siden både hjerter- og ruterfargen er vidåpen på det 

tidspunktet. Men ved å ta resten av kløveren som de må kaste på først får man ofte en pekepinn på om å ta 

sparfinesse  er farlig.  

 

N/S: -120  

 

 

 

  



 24( 24)     65 

Vest /       K762 

Ingen        J 

             AQJT43 

      Q      +---+ JT9432 

      Q3     |   | 9 

      KQT982 |   | 7654 

      K752   +---+ 96 

             AK87 

             AJT854 

             A3 

             8 

  

  Vest Nord Øst Syd 

 1♦ 2♣ P 2♥  

 P 4♦ P 4NT 

 P 5♥ P 6♥ 

 P P P 

 

Utspill: ♦K   

     

     

   

 

Dette er knallhardt, men godt meldt av N/S. Det er ikke alle som bruker 2♥ som krav her etter makkerens 

innmelding. Hvis det ikke er det, må kanskje syd melde hoppmelding, 3♥ - alt etter makkerparets avtaler.  

 

Over 2♥ meldte nord 4♦ som er Splinter, kortfarge med fin hjertertilpasning og gode kort for 

hjerterkontrakt. Syd tror da på slem, og gikk på med Key-Card Blackwood. Nord viste to nøkkelkort og 

syd satset litt da han meldte slem. 

 

Det er ingen tapere, men syd må bli kvitt to spar og en ruter. Da kan det ikke tas to runder trumf, for i så 

fall blir det kun tro trumf igjen til å dekke rutertaperen og de to mulige taperne i spar.  

 

Det enkleste her er å ta kløverfinessen som sannsynligvis vil lykkes etter vests åpning. Da blir det ganske 

greit tretten stikk, men det er selvsagt ikke noen storeslem dette. N/S skal være meget fornøyd med å 

finne lilleslem som vil gi en meget god score.  

 

N/S: +1010 

 

 


