
MESTERTREFF, torsdag 9. 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)     62                  

Nord  /      Q532                

Ingen        KJ                  

             Q9852               

        A875 +---+ Q94           

        A64  |   | JT            

        654  |   | AQT732        

        643  +---+ KJ            

             KJT3                

             K987                

             98                  

             AT7                  

  

 Vest Nord Øst Syd 

  P 1♦ X   

 1♠ 2♥ 3♦ P 

 P P 

 

Utspill: ♦9   

     

     

     

     

     

   

Syd avgir en litt tynn, men fornuftig nok opplysende dobling. Da er nord med og konkurrerer, og jeg synes 

det er greit å si 2♥ fremfor å melde kløverfargen. Hvis det stater slik kan det hende noen får spille 

delkontrakt N/S, og enkelte på østs plass vil sikkert doble 2♥ som støttedobling (trekorts spar). Da kan 

kanskje Ø/V ende i en litt shaky 2♠-kontrakt. 

 

Det sitter veldig gunstig for Ø/V. Trumfen løser seg enkelt uten taper i ruterkontrakt. Om motspillet ikke 

feiler får de to sparstikk, ett stikk i hjerter og ett i kløver. Spillefører har ingen grunn til å bomme 

kløvervalget, i alle fall ikke her som syd har vist flest poeng av motspillerne. Så hvis alt gjøres riktig blir det 

ni stikk.   

 

N/S:  -110

                    

  2(  2)     T4                  

Øst  /       KJ97                

Nord-Syd     76432               

             J4                  

        QJ86 +---+ A953          

        AQT3 |   | 865           

        K8   |   | 5             

        Q32  +---+ AT865         

             K72                 

             42 

  AQJT9               

             K97                  

                  

 Vest Nord Øst Syd 

   P 1♦ 

 X 1♥ 2♠ P   

 P 3♦ P P  

 3♠ P P P  

 

Utspill: ♥4     

     

     

     

   

        

Et interessant delkontraktspill hvor mye forskjellig kan skje. Noen liker ikke å melde major som svar med 

firekortsfarge sånn som nord gjorde her etter motpartens dobling. Den som dobler over 1 i minor har jo ofte 

majorfargene (som her 4-4), men det er ikke sikkert han har fire kort i begge. Så egen side kan godt ha 

majorkontrakt likevel. Hvis nord i stedet støtter til 3♦ - sperr – blir det annerledes, men øst sier antagelig 3♠. 

Over nords 1♥ viser øst sine verdier med det samme med hoppet til 2♠. Svar på opplysende dobling er 

definert slik at hopp viser ca. 9-11, og det har øst i sparkontrakt. Med en sunn doblingsstil vet øst at 

makkerens dobling viser minst tre spar, som oftest fire. Så å melde for eksempel 2♣ i stedet for 2♠ er ikke 

det beste selv om det godt kan gå bra.  

 

De to siste meldingene, 3♠ fra vest og før det 3♦ fra nord er ikke opplagte, men fornuftige nok. N/S kan 

faktisk vinne 3♦ fordi begge de sorte essene sitter foran syds konge, og hjerteren sitter slik at den løser seg 



enkelt med kun en taper. Det kan dog bli bet i 3♦ om øst skifter til liten kløver idet han er inne på spar ess, 

for da får spillefører et kinkig valg.  

 

Mot 3♠ fant vår syd et godt utspill. Om spillefører går opp med hjerter ess i stikk en vil han tape to 

hjerterstikk, ett trumfstikk, til ruter ess og ett kløverstikk – en bet. Det må spilles nøyaktig for å vinne 3♠. 

Hjerter dame (eller 10) i første stikk, nord vinner. Da vil ikke nord få tak i det andre hjerterstikket, han har 

ikke noe inntak. Spillefører kan slippe unna med en taper i hver farge siden kløveren vil bli godspilt, og ruter 

konge gir avkast for en hjerter hos øst. Å vinne denne delkontrakten vil gi Ø/V en meget god score på spillet.  

 

N/S: -140 

  

 3(  3)      KJ6 

Syd   /      T765 

Øst-Vest     3 

             J9642 

       T     +---+ 98432 

       QJ842 |   | K9 

       J9862 |   | 754 

       K5    +---+ AT3 

             AQ75 

             A3 

      AKQT 

             Q87 

              

  

 Vest Nord Øst Syd 

    2NT 

 P 3♣ P 3♠ 

 P 3NT P P 

 P 

 

Utspill: ♥2     

     

     

     

     

 

Nord tar sjansen på utgang mot syds 20-21. Her er det vanlig Stayman som har blitt brukt, og nord vil være 

fristet til å høyne til 4♠ som helt klart kan være best om syd har fem spar. Puppet Stayman ville avklart om 

åpneren har fem kort i en major, eller bare fire. Faktisk er 4♠ en ganske bra kontrakt spesielt hvis en ser kun 

på N/S sine kort, men det bør bli bet der sånn som det sitter.  

 

Noen vil kanskje spille ut hjerter dame mot normalkontakten 3NT. Det gjør det ofte litt klønete for forsvaret 

når makkeren har honnør dobbel, og kan være helt fælt om han har honnør singel. Denne gangen er liten 

hjerter i utspill best.  

 

Øst legger kun nieren på liten hjerter fra nord. Øst kan jo se at om han bruker kongen så vokser nords tier 

opp. Og om syd har bedre hjerter (for eksempel A-J) har han to stoppere uansett om øst legger kongen, så å 

bruke nieren er muligheten for forsvaret. Om syd lasjerer eller stikker med det samme spiller ingen rolle hvis 

det videre motspillet klaffer. 

 

La oss si spillefører stikker med det samme og spiller spar. Siden øst har fem kan han ikke spille alle sparene 

da han i så fall setter opp ett sparstikk til øst. På andre runde spar må vest gjøre et avkast og kvitter seg med 

en ruter. På tredje runde spar har imidlertid ikke vest noe godt avkast. Hvis han kaster en ruter til får 

spillefører fire ruterstikk. Vest må derfor kaste en hjerter. Forsvaret har fortsatt beten om de får til motspillet, 

men det er krevende. Hvis spillefører nå går på kløveren med liten mot bordet må vest legge liten fra kongen 

dobbel for å beholde kongen som inntak. Husk vest ser ikke syds kort. Men har virkelig syd A-Q i kløver og 

spiller fargen på en sånn måte? Neppe. 

 



Øst vinner med kløver ess over knekten (eller tieren hvis spillefører prøver nieren) og tar for hjerter konge. 

Så kan vest få komme inn på kløver konge og ta beten med to hjertestikk til. Ø/V får i så fall et godt spill for 

en bet med tre hjerterstikk og to kløverstikk.  

 

Noen går nok (minst) to bet! For eksempel vil sikkert enkelte bruke sparinntaket til nord for å ta ruterfinesse 

som godt kan være riktig. Gjøres det ganske tidlig risikeres å tape fire hjerterstikk, to kløverstikk og til ruter 

knekt!  

 

Så galt behøver det ikke gå. Og det blir sikkert noen som vinner 3NT også. Enten får de heldig ruterutspill, 

eller hjerter dame ut som kløner det til for forsvaret. Hvis spillefører på grunn av for han heldigere utspill får 

tid på seg og treffer kløveren kan det bli mange stikk.  

 

N/S:   -50

 
 

  4(  4)     J97643              

Vest /       54                  

Alle         AJ42                

             4                   

        K82  +---+ 5             

        KJ9  |   | QT862         

        K96  |   | T8            

        QT63 +---+ J9752         

             AQT                 

             A73                

             Q753                

             AK8      

  

 Vest Nord Øst Syd 

 1♣ 1♠ P 2♣  

 P 2♠ P 4♠  

 P P P   

  

Utspill: ♣6    

     

     

     

     

     

  

Det er kanskje litt tvilsomt å melde inn 1♠ med bare 5Hp, men det er en ok 6-4 hånd. Alternativene er pass 

og 2♠. Uansett vil vel N/S havne i 4♠ her. I vårt meldeforslag skjer det etter et såkalt cueraise (god løft) hvor 

innmelderen med 2♠ fortalte om minimum for sin innmelding. 

 

Det blir ikke noe drama i spilleføringen her. En hjerter kan kastes på kløver. Spillefører taper ett stikk i spar 

og ett i ruter. Det nytter ikke å unngå rutetaper slik det sitter fordi spillefører mangler både nieren og tieren. 

Sjansen er at kongen dobbel sitter i saks så liten til knekten fulgt av esset kan felle kongen. Hvis spillefører 

drar ruter dame (feil spilt) vil vest dekke (å ikke dekke er feil) for at Ø/V skal få ruterstikk. Da vokser nieren 

til stikk i tredje ruterrunde. Og spilles damen roter spillefører bort ett stikk om kongen faktisk sitter dobbel 

foran. 

 

N/S: +650  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5(  5)      Q962                

Nord  /      8652                

Nord-Syd     84                  

             QJ7                 

        AJ8  +---+ K73           

        AQ3  |   | J4            

        KT92 |   | A53           

        T65  +---+ AK932         

             T54                 

             KT97                

             QJ76                

             84     

 Vest Nord Øst Syd 

  P 1NT P  

 3NT P P P   

 

Utspill: ♦7     

     

 

     

     

     

 

Det ble ikke noe heldig utspill syd fant her, men slikt skjer. Hjerterutspill fra syd er ikke noe bedre for 

forsvaret. Med ruter ut kan det bli veldig mange stikk, spesielt om spillefører tar dobbelfinessen i kløver. 

Med fem kløverstikk, to i spar og tre i ruter gir hjerterfinessen det tolvte. Går spillet slik må syd holde 

ruteren og gi opp hjerterlengden, og nord må passe på hjerteren med sin åtter som stopper mot vests tredje 

hjerter (det går tidligere i spillet hjerter knekt-konge-ess).  

 

Tolv stikk vil imidlertid gi god score til Ø/V. Det går an å få tolv med svart farge ut også. Hvis det tas fem 

kløverstikk, er det 2+2+2+5 = 11 sikre stikk. Ett ekstra stikk kan godspilles i ruter.  

 

Mange vil spille kløveren annerledes, men dobbelfinessen har mye for seg her hvor det er bra med 

overganger. Det blir sikkert flere som får elleve stikk en tolv, og noen får kun ti stikk. Vi antar her at øst som 

fikk lillefingeren med ruterutspillet tok omtrent hele hånda, og noterer seg for en skyhøy score for 3NT med 

tolv stikk. Vi tipper det gir rundt 80%.  

 

N/S: -490  

 

  6(  6)     43 

Øst  /       AQ95 

Øst-Vest     T864 

             KJ3 

       T9    +---+ AK2 

       KT84  |   | J73 

       AKQJ9 |   | 752 

       A7    +---+ Q842 

             QJ8765 

             62 

             3 

             T965 

 Vest Nord Øst Syd 

   P 2♠   

 X P 3NT P  

 P P    

 

Utspill: ♠Q     

 

 

 

  

 

Å si 3NT er hardt meldt av øst, men makkerens dobling på totrinnet er normalt basert i en ordentlig, bra 

åpningshånd. Og 2NT som svar på denne doblingen er for veldig mange Lebensohl. Hvis paret bruker 2NT-

svar på dobling av 2 i major som naturlig kan øst si det, men da legger nok vest på til 3NT. 

Hvis syd spiller ut liten spar er det en liten gave, for da vinner tieren første stikk. Selv med spar dame utspill, 

det beste syd kan finne på er det åtte sikre stikk og det niende kommer enten i hjerter eller for kløver dame. 

 

N/S: -600  

 



  7(  7)     KT976               

Syd   /      6                   

Alle         QJ3                 

             AK74                

        A32  +---+ QJ5           

        9842 |   | KT7           

        K92  |   | A875          

        963  +---+ QT2           

             84                  

             AQJ53                

             T64                  

             J85    

 Vest Nord Øst Syd 

    P  

             P            1♠              P            1NT  

             P            2♣              P            2♠     

             P             P               P    

 

Utspill: ♥7     

     

     

     

  

Dette blir en vanskelig kontrakt å spille. Det ville blitt litt bedre å spille grandkontakt her, men å si 2♣ med 

nords kort andre gangen er korrekt.  

Hvis spillefører tar hjerterfinessen i første stikk, vil han få ganske bra kontroll. Om han stikker med esset og 

spiller trumf avhenger mye om han bruker kongen eller tar finessen. Det kan godt være riktig å la ♠8 løpe, 

for eksempel om vest har en honnør dobbel. Idet første spar kanskje går åtteren rundt il knekten blir det 

vanskelig å unngå tre tapere i trumf. Kanskje kan spillefører får brukt kløver knekt om inntak til å få spilt 

mer spar mot nord, men han må gjette da og. Det er sannsynlig at mange går bet med N/S sine kort, og de 

som klarer å gå i pluss vil få en pen score på spillet.  

N/S: -100 



  8(  8)     K743                

Vest /       Q5                  

Ingen        T98754              

             6                   

       Q96   +---+ J852          

       AJ643 |   | T             

       K2    |   | Q3            

       A74   +---+ KQJ985        

             AT                  

             K9872               

             AJ6                 

             T32                  

 Vest Nord Øst Syd 

 1♥ P 1♠ P 

 1NT P P P 

 

Utspill: ♦10     

     

 

 

 

Noen vil kanskje vurdere å støtte sparen med vests kort. Det blir en interessant kontrakt som må spilles 

forsiktig. Det kan fort bli åtte-ni stikk! 

 

Idet vest sa 1NT andre gangen ville vært best å komme seg i kløverkontrakt, men da må Ø/V ha et system 

for det etter gjenmeldingen 1NT. Mange bruker Check-Back, men det er jo mulig å ha avtaler så man i alle 

fall kan komme seg over fra 1NT til 3♣ med slike kort. Det ville vært verre i 1NT om vest hadde hatt et par 

små kløver så kløverfargen ikke kunne blitt utnyttet i NT. Her er det greit nok, for etter ruter ut har 

spillefører ett stikk i den fargen, seks kløverstikk og hjerter ess, totalt åtte stikk. 

 

I kløverkontrakt kan det bli ti stikk og en enda bedre score, men det blir kun ni om N/S får med seg to 

spartikk pluss en stjeling og ruter ess.  

 

N/S: -120  

 

  9(  9)     AK6 

Nord  /      KQ42 

Øst-Vest     QJ 

             KQJ4 

     43      +---+ J85 

     6       |   | T97 

     AKT8632 |   | 954 

     732     +---+ T986 

             QT972 

             AJ853 

             7 

             A5 

 Vest Nord Øst Syd 

  2NT P 3♥ 

 P 3♠ P 5♥  

 P 6♥ P P 

 P    

     

Utspill: ♦A     

     

     

   

 

Vanskelige kort å melde hvis ikke N/S har gode avtaler for svarene på 2NT, og en måte å få vist sleminvitt 

med begge major. Her gjorde syd en praktisk vurdering og hoppet til 5♥ som naturlig sleminvitt etter at han 

først hadde vist sparfarge med sin overføringsmelding.  

 

Det er selvsagt ingen garantier når meldingene går slik som dette, men i dette tilfellet var N/S gode og 

heldige og fant den fine lilleslemmen. Motparten må ta ruterstikket sitt, hvis ikke blir det tretten stikk i 

hjerterkontrakt.  

 

N/S: +980  

   

   



 10( 10)     AJ5                 

Øst  /       T9                  

Alle         95432               

             AKQ                 

       Q73   +---+ T962          

       AKQ76 |   | 854           

       AT6   |   | J7            

       J2    +---+ 9874          

             K84                 

             J32                 

             KQ8                 

             T653       

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 1NT P P P 

 

Utspill: ♣A     

     

     

     

     

     

   

 

Motspillerne kan ta syv stikk direkte her, men da må de spille godt imot. Nord kan ta sine tre store kløvers, 

spille spar til syds konge, han tar for kløver 10 og spiller spar. Det gir en bet på direkten. Men det er ikke 

mange som får til det. Nord skifter kanskje til ruter til damen og esset. Nå må egentlig spillefører bare ta sine 

seks stikk, for om han slipper dem inn i ruter for å godspille det syvende stikket kan de i teorien ta to bet. På 

fem runder hjerter må imidlertid N/S kaste, og det skal ikke mye unøyaktighet til før spillefører får ett stikk 

til mot slutten.  

 

Ideelt sett, en bet i 1NT, i praksis fort syv stikk. 

 

I en eventuell hjerterkontrakt har Ø/V tre tapere i spar, en i ruter og to i kløver, så 2♥ bør gå en bet med 

riktig motspill.  

 

N/S: -90  

 

 11( 11)     AKJ85               

Syd   /      8                   

Ingen        AJT643              

             J                   

      Q6     +---+ T432          

      KJT963 |   | AQ52          

      Q72    |   | K             

      KT     +---+ Q954          

             97                  

             74                  

             985                

             A87632     

  

 Vest Nord Øst Syd 

    P 

 1♥ 2♥ 2♠ P 

 3♥ 4♦ P P 

 P    

     

Utspill: ♥A     

     

     

   

 

    

Her vil sikkert mange være i 4♥ ganske raskt, men det kan føre til at nord melder 5♦ som fort fyker hjem i 

praksis! Og jeg tror ikke det blir så veldig mange som spiller 4♦ her. Det blir vel flest 4♥-kontrakter, og noen 

5♦-kontrakter. I 4♥ er det fire topp-tapere. 

 

Med hjerter ut og mer hjerter mot ruterkontrakt, eller kløverskift, kan spillefører denge ned trumfesset som 

ser naturlig ut før han forsøker å godspille sparfargen med stjeling hos syd. Her går det veldig fint, damen 

faller andre gang i spar, og en spar kan trumfes med ruter 9. Forsvaret får da kun ett stikk i trumf og ett i 

hjerter.  

 

N/S: +150 



 12( 12)     J5 

Vest /       QJ9 

Nord-Syd     A632 

             K983 

        K732 +---+ AQ9 

        532  |   | KT87 

        J875 |   | T4 

        QJ   +---+ AT52 

             T864 

             A64 

             KQ9 

             764 

  

  

 Vest Nord Øst Syd 

 P P 1♣ P 

 1♠ P 1NT P 

 P P  

 

Utspill: ♠6  

     

     

     

     

     

  

  

Slik det sitter i ruter blir det umulig for N/S å få full uttelling (fire stikk) der. De har bare tre ruterstikk. De 

har også to hjerterstikk. Spillefører har tre enkle kløverstikk og tre i spar. Det ender nok med minst enda ett 

stikk, og hjemgang i kontrakten 1NT.  

 

N/S: -90  

 

 13( 13)     AK87                

Nord  /      AJ97                

Alle         98                  

             KQ2                 

       9643  +---+ Q52           

       QT6   |   | 5432          

       J     |   | Q653          

       A8764 +---+ J3            

             JT                  

             K8                  

             AKT742              

             T95   

  

 Vest Nord Øst Syd 

  1NT P 3NT 

 P           P               P 

 

Utspill: ♥5  

     

     

     

     

     

     

   

 

Her går det godt an å tråkke feil i ruterspillet. Hvis en finesse tas først, og det så toppes etterpå får ikke 

spillefører særlig uttelling i den fargen. Men det er mange stikk i andre farger og. Han har fire stikk fra taket 

i hjerter slik det sitter, tre mulig stikk i spar, og kløver ess sitter foran K-Q. Det bør bli elleve stikk, men en 

mulig feilslått operasjon i ruterfargen kan gjøre at noen ikke får mer enn ti, kanskje bare ni stikk! Med en 

god spilleføring blir det elleve stikk i NT.  

 

N/S: +660  

    

  



 14( 14)     AKT72               

Øst  /       8                   

Ingen        KJ65                

             JT2                 

        8    +---+ J65           

        K643 |   | AJ5           

        T432 |   | Q97           

        K987 +---+ 6543          

             Q943                

             QT972               

             A8                  

 

     Vest Nord Øst Syd 

   P 1♥ 

 P 1♠ P 2♠ 

 P 4♠ P P 

 

Utspill: ♣4 

 

 

    

   

                               AQ  

 

N/S unngår trøbbel her om syd holder seg i skinnet og nøyer seg med 2♠ andre gangen. Hvis han synes 

kortene er verd 3♠ og melder det i andre melderunde, kan nord bli litt sleminteressert. Slem er ikke så aller 

verst, men siden kløverfinessen ikke lykkes vil det bli bet i 6♠. 

 

Utgang er normalkontrakten. Det tapes kun ett stikk i kløver og ett i hjerter. Det kan ofte være nødvendig å 

trumfe to ruter hos syd med slike kort, og i så fall må det spilles forsiktig. Men her kommer ruter dame i 

tredje ruterrunde, og da blir enkelt elleve stikk over alt. 

  

N/S: +450  

 

 15( 15)     A98 

Syd   /      6 

Nord-Syd     J864 

             87654 

        KJT7 +---+ Q653 

        AT94 |   | 752 

        AKT  |   | 32 

        A2   +---+ KQ93 

             42 

             KQJ83 

             Q975 

             JT 

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

    P 

 1♦ P 1♠ P 

 4♠ P P P  

    

Utspill: ♥K     

  

    

     

     

     

     

   

Et udramatisk spill. Nord liker makkerens hjerterutspill siden han selv har singelton, men det er han som 

kommer inn på trumfesset og får ikke spilt inn syd. Senere må spillefører tape to hjerterstikk og vinner 

utgangen akkurat. Det kan bli ti stikk i grand i dette spillet også, men det er heldig. Det er normalt ett ekstra 

stikk i trumfkontakt med slike 4-4 tilpasninger og dobbelton(er) (en stjeling, ekstra trumfstikk), men her kan 

kløveren gi fire stikk i grand og det blir normalt 3+1+2+4= 10 stikk i grandkontrakt også. 

 

N/S: -420 

 

  



 16( 16)     A                   

Vest /       72                  

Øst-Vest     AJ6543              

             Q872                

       K9632 +---+ J74           

       A8    |   | KQT6          

       KQ2   |   | T98           

       A94   +---+ K65           

             QT85                

             J9543                

             7                   

             JT3      

 Vest Nord Øst Syd 

 1NT 2♦ X P  

 2♠ P 3♦ P  

 3NT P P P 

 

Utspill: ♦3     

     

     

     

     

   

 

Det er en litt hardmeldt utgang dette, men Ø/V har tross alt 25 HP til sammen. De er viktig å unngå 4♠ her, 

for den har nesten ingen sjanse. Det blir fryktelig vanskelig i 3NT også om nord velger å spille ut en liten 

kløver, et bra alternativ. 

 

Med ruter ut vinnes for tieren. Hvis det spilles spar fra øst nå går det neppe så bra. En plan som kan fungere 

godt er hjerter til esset og liten spar mot knekten. Esset kommer på. Nord godspiller ruteren sin, eller kanskje 

han skifter til kløver. Men han vet jo ikke at syd har så bra kløver så det er langt fra sikkert han finner det 

motspillet.  

 

Spillefører kan senere enten spille liten spar til knekten som presser ut damen, og senere har han en markert 

finesse med spar K-9 over syds gjenværende 10-x. Det gir tre sparstikk til spillefører. Eller om han er inne 

på bordet spilles spar knekt til damen og dukk fra hånden. Da blir de også etter hvert tre sparstikk som 

sammen med tre i hjerter, to i ruter og to i kløver gir hele ti stikk totalt! Det er i så fall et fantastisk resultat. 

For i dette spillet tror jeg faktisk mange går bet i utgang. Vi antar at «vår» vest finner en vei til i alle fall ni 

stikk i 3NT etter ruter ut, og selv +600 til Ø/V vil gi dem en bra prosentscore.  

   

N/S: -600 

 

  



 17( 17)     K84                 

Nord  /      3                   

Ingen        Q75                 

             JT8642              

       T932  +---+ Q6            

       Q5    |   | KJT8764       

       AK982 |   | T64           

       KQ    +---+ 3             

             AJ75                

             A92                 

             J3                  

             A975        

 Vest Nord Øst Syd 

  P 3♥ X 

 4♥ P P P 

 

Utspill: ♣A     

     

     

     

     

     

   

         

Det er ikke sikkert det alltid blir riktig å si 4♥ med vests kort, men noen ganger kan jo øst ha litt bedre kort 

og det kan stå i utgang. Men her blir det en bet i 4♥ selv om N/S ikke tar to sparstikk. Hvis spillefører får 

kastet en spar på kløver blir det i stedet en taper i ruter. Om N/S tar sparstikkene forsvinner en ruter hos øst 

på vests kløver. Så det blir en bet uansett.  

 

Det ble ikke galt av vest å melde utgangen, for alternativet er vel at han passer og hører 4♣ fra nord. Blir det 

kontrakten vinner N/S +130, for de taper kun ett stikk i kløver og to i ruter i kløverkontrakt. 

 

N/S: +50  

 

 18( 18)     KT 

Øst  /       63 

Nord-Syd     AJ9832 

             AJ9 

      754    +---+ J63 

      K85    |   | QJT7 

      K      |   | QT65 

      KQ8762 +---+ T4 

             AQ982 

             A942 

             74 

             53 

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

   P P 

 1♣ 1♦ 1♥ 1♠ 

 2♣ 2♦ P P 

 P    

     

Utspill: ♣10     

     

 

 

 

     

   

Noen kan finne på å åpne med 1♠ med syds kort. Da vil det bli et helt annet meldingsforløp, og N/S kommer 

i så fall i utgang. Det sitter snilt for N/S i kløver og spar, men ikke i ruter. Så det blir vanskelig å få hjem 

utgang i grand, eller 4♠. Utgang i spar har best sjanse og kan kanskje fyke hjem. 

 

Her i vårt forslag får på en måte alle sagt fra om sitt før det ender i en fredelig delkontrakt. N/S kan spille bra 

i sparkontrakt også.  

 

Det blir ni eller ti stikk i ruterkontrakt. Med forsiktig spill bør spillefører unngå å tape mer enn to trumfstikk 

og ett stikk i kløver. 

 

N/S: +130  

 

  



 19( 19)     AKQ743              

Syd   /      A753                

Øst-Vest     -                   

             983                 

       J6    +---+ T9852         

       864   |   | KT92          

       96543 |   | KQ7           

       AJ6   +---+ 2             

             -                    

             QJ                  

             AJT82               

             KQT754       

  

  

 Vest Nord Øst Syd 

    1♣ 

 P 1♠ P 2♣  

 P 2♥ P 3♦ 

 P 3♠ P  3NT 

 P P P 

 

Utspill: ♥8   

     

     

     

     

  

Meldingene vil gå forskjellig alt etter N/S sine avtaler. Her var 2♥ rundekrav. Så lenge syd åpner som han jo 

har til, vil de ende i utgang. 

 

Det blir ikke noen fest for N/S dette, kortene sitter dårlig sammen og kløveren gir ikke full uttelling. Det 

ville ikke vært særlig bedre i sparkontrakt heller. Dette er et spill hvor de aller fleste vil gå bet i utgang. Flere 

steder vil det bli mange bet! Med det gode hjerterutspillet blir det helt håpløst med overganger. Men øst må 

ikke finne på å skifte til ruter som ikke behøver å se så dumt ut (husk øst ser ikke syds ruterfarge). Det skal 

flere feilskjær til fra Ø/V om 3NT skal kunne vinnes. Det blir normalt fra en til tre bet i en sånn utgang siden 

kløveren ikke løser seg med en taper.  

 

Utgangen som har best sjanser er 5♣. Men det er to kløvertapere og det skal spilles godt om N/S skal vinne 

utgang her, et resultat som i så fall vil gi en kanonscore.  

 

N/S: -100 

 

 20( 20)     AQT97               

Vest /       A54                 

Alle         743                 

             T9                  

        K3   +---+ J854          

        JT83 |   | Q972          

        KT6  |   | Q52           

        K652 +---+ A3            

             62                  

             K6                  

             AJ98               

             QJ874   

  

 

 Vest Nord Øst Syd 

 P P P P   

     

     

     

     

    

 

 

 

 

Hvem skal åpne her? Ingen av de tre første har åpningskort. Syd har på en måte nok, men med 11 poeng, en 

makker som har passet i åpning og kun 2-2 i major er det ofte best å passe i siste hånd.  

 

N/S kan trolig vinne 2♠, og Ø/V har 2-3♥ i kortene. Hva som blir resultatet hvis syd åpner i siste hånd er 

uklart. Hvis det åpnes blir det et elendig spill for dem som eventuelt går bet i en kontrakt.  

 

N/S: 0 

  



 21( 21)     AQ985 

Nord  /      - 

Nord-Syd     KT4 

             KQ763 

        7432 +---+ KJ6 

        8764 |   | T52 

        98   |   | Q753 

        842  +---+ AJT 

             T 

             AKQJ93 

             AJ62 

             95 

 Vest Nord Øst Syd 

  1♠ P 2♥ 

 P 3♣ P 3♥ 

 P 3NT P P 

 P    

     

 Utspill: ♦3    

     

     

   

 

Dette blir en fin utgang i grand, og med ruter ut fra øst blir det veldig mange stikk. Ruteren kan faktisk 

teoretisk sett rulles opp for fire stikk uten ruter ut også, men med ruter ut blir det enklere. Spillefører kan få 

hele tolv stikk med ett i spar, seks i hjerter, fire i ruter og ett i kløver. Plus 690 vil gi en meget pen score til 

N/S.  

 

Det vanligste blir kanskje likevel «bare» +660 (?), og noen kommer til å spille 4♥ hvor de blir elleve eller 

tolv stikk. 

 

N/S: +690 

 

 22( 22)     A85                 

Øst  /       KQT                 

Øst-Vest     QT73                

             JT3                 

       JT962 +---+ 43            

       J64   |   | 8752          

       K     |   | A964          

       K854  +---+ Q72           

             KQ7                 

             A93                 

             J852                

             A96 

  

 

  Vest Nord Øst Syd 

    1♦ 

 P 2NT P 3NT 

 P P P  

 

Utspill: ♥8 

     

     

     

     

     

     

   

Det vil sikkert bli noen som melder inn 1♠ med vest sine kort. Det er litt i overkant å gjøre det kanskje, de er 

tross alt i ugunstig sone. Hvis vest melder blir det antagelig også 3NT spilt av nord til slutt.  

 

Jeg har sansen for å melde grand med nords kort, ikke noe omvendt minor eller slikt med så trillrund hånd. 

Her inviterte nord (2NT= ca. 11-12), og syd la på til utgang med sine 14. 

 

Med hjerter ut stikker vel spillefører hos nord og spiller ruter. Hvis han spiller ruter til knekten blir det litt 

feil, for idet vest stikker knekten med kongen får øst to ruterstoppere. I så fall vil det ikke bli mer enn ni 

stikk, og han må senere få tak i to kløverstikk for å vinne utgangen. Hvis hjerterutspillet stikkes hos syd, så 

ruter mot nord, løser ruteren seg enkelt for to stikk. Da bør det kunne bli ti stikk ved senere å ta 

dobbelfinesse i kløver. Ruteren kan løses ved å starte med tieren eller damen fra nord også, hvis det senere 

tippes hvem av dem som har fire ruter.  

 

N/S: +430 



 23( 23)     742                 

Syd   /      A42                 

Alle         K74                 

             QJ63                

      KQJ965 +---+ T8            

      T853   |   | Q96           

      A9     |   | J653          

      2      +---+ KT75          

             A3                  

             KJ7                 

             QT82                

             A984   

  

 Vest Nord Øst Syd 

    1♣ 

 1♠ 2♣ P P  

 2♠ X P 3♣ 

 P P P    

  

     

     

     

     

     

   

 

I vest sin sparkontrakt er det kun syv stikk, men det er ikke så lett å passe ut nords dobling med syds kort.  

 

I kløverkontrakten vinner syd ni eller ti stikk. Hvis forsvaret presser syds trumf med en tredje runde spar blir 

det fort to trumfstikk til øst. Ruteren bør løses med kun en taper siden knekten sitter i saks, og hjerterfinessen 

går bra.  

 

N/S: +110 

 

 24( 24)     AKT3 

Vest /       J86 

Ingen        A92 

             987 

      Q9     +---+ J764 

      AK97   |   | Q3 

      5      |   | QT873 

      AJT643 +---+ K5 

             852 

             T542 

             KJ64 

             Q2 

  

 Vest Nord Øst Syd 

 1♣ X 1♦ 1♥ 

 2♣ P P P 

 

Utspill: ♠A     

     

     

     

     

     

   

Det blir greit å spille denne kontrakten. Spar knekt kommer til å bli godspilt og gi avkast for en hjerter. 

Forsvaret bør ikke få mer enn to sparstikk og ett i ruter, om da ikke spillefører finner på noe lurt i kløver og 

ender opp med en taper der. 

 

N/S: -130 

 

 


