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Tullbroskolan ligger centralt i Fal-
kenberg, men eleverna samlas i BK 
Falkenbergs lokal varje torsdagsefter-
middag – på skoltid. Ove Olsson från 
klubben håller teoridelen kort och 
sedan spelar man så många brickor 
som det hinns med under 1,5 timme. 
 Projektet är ett samarbete mellan 
Tullbroskolan, Svenska Bridgeförbun-
det och BK Falkenberg. En liknande 
satsning har tidigare gjorts i Varberg 
med gott resultat.
 Eleverna har haft möjlighet att välja 
en profil där 1,5 timme i veckan av-
sätts för det specifika ämnet. Profiler-
na förekommer även under heldagar 
vid två tillfällen varje termin. Bridge 
är ett av 12 olika aktiviteter i profil-
menyn. Någon elev har säkert valt 
bridge, av den enkla anledningen att 
ointresset är (ändå) större för övriga 
valmöjligheter. Men här är de i vart 
fall – och efter varje lov finns möjlig-
heten att göra ett nytt val. Lejonparten 
har dock velat vara kvar och lära sig 
mer bridge.
 Att lära sig bridge är ett perfekt sätt 
för unga att träna på samarbete, social 
samvaro, problemlösning och utveckla 
sitt logiska tänkande!
 Till en början lärdes Minibridge* 
ut. Nu har man övergått till ”riktig” 
bridge med budgivning och spel.
 Denna torsdag, när Bridge kommer 
på besök, försöker Ove uppmuntra 

eleverna till att våga slå en mask. Den 
användbara bridgefinessen verkar inte 
sjunka in särskilt djupt. Vadå, det är 
väl inte så konstigt; 14-åringar har ju 
tusen tankar i huvud – och inte alla 
handlar om bridge…
 Till sin hjälp har Ove ytterligare 
klubbfunktionärer, så att man kan 
vara en ledare vid varje bord. Denna 
eftermiddag är Sven-Olov Unnesson, 
Olof Johansson och Lennart Jonsson 
behjälpliga tillsammans med junioren 
Ludvig Ericsson, som spelat bridge i 
två år trots att han är ett år yngre än 
eleverna.
 Det är högt till tak och säkert något 
mer högljutt än under BK Falkenbergs 

ordinarie speltillfällen. Det är också 
många facktermer i bridge att hålla 
reda på.
 – Ha, jag vann med spaderdrott-
ningen, utbrister en tjej!
 Spelet avslutas som sig bör med saft 
och bullar.
 Det krävs en hel del förberedelser 
och engagemang för att dra igång 
skolbridge. 
 – Viktigt att tänka på, är att det är 
klubben som har ansvaret för eleverna 
om de har lektion i bridgelokalen, sä-
ger Suzanne Lemborn, Tullbroskolans 
rektor och själv duktig bridgespelare.

* Läs om Minibridge på sid 30-31!

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Årskurs 8 och 9 på Tullbroskolan har fått chansen att förkovra sig i bridge 
på skoltid.
 Att lära sig spela bridge passar perfekt in i skolans mål, att ge alla elever 
en god självkänsla i sitt livslånga lärande.

Bridge på skolschemat

Ove Olsson lär ut bridge till Tullbroskolans elever. T v ses Suzanne Lemborn.

J U N I O R E R  B R I D G E  P Å  S K O L S C H E M A T
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Vill du veta mer om skolbridge?
Ta då kontakt med någon av följande:

•  Suzanne Lemborn, Falkenberg
 070-5687670, suzanne.lemborn@falkenberg.se

•  Janne Malmström, Varberg
 070-536 94 54, janne.malmstrom@telia.com

•  Micke Melander, verksamhetschef i Svenska Bridgeförbundet
 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se
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Ingen av Ludvigs kompisar valde att 
fortsätta på bridgens slingriga vägar.
 – Det var bara jag som fortsatte, 
berättar Ludvig.
 — Mamma tyckte jag hade läggning 
för bridge, så hon och jag gick en ny-
börjarkurs i BK Falkenbergs regi.
 Nu är Ludvig en frekvent besökare 
på klubben i Falkenberg, då han spelar 
bridge fyra gånger i veckan.
 – Det var i början lite svårt att hitta 
partners, särskilt när jag försöker bli 
bättre genom att spela med mer ruti-
nerade. Nu har i och för sig lillsyrran 
också börjat, så när hon kan lite mer 
kan vi spela ihop, säger Ludvig.

ÅKER FYRA MIL FÖR JUNIORSPEL

I Falkenberg finns inte många junio-
rer, så på söndagseftermiddagarna 
åker Ludvig de fyra milen norrut, till 

BK Albrekts i Varberg som arrangerar 
juniorspel. 
 – Det är kul att träffa andra unga 
spelare, tycker Ludvig.
 BK Albrekts har även arrangerat ett 
juniorläger som Ludvig deltog i. På 
ett annat juniorläger i Stockholm fick 
han träffa juniorer från andra delar av 
landet.
 Den största framgången – hittills är 
kanske bäst att tillägga –är tiondepla-
ceringen i SM för nybörjare vid förra 
sommarens Bridgefestival i Örebro.
 Helst spelar Ludvig stark klöver 
och favoritkonventionen är XY-sang.
 Hans långsiktiga mål är att bli en 
så bra bridgespelare som möjligt. Ett 
mera näraliggande mål är att erövra 
ruternålen, vilket det krävs 15 mästar-
poäng för. I skrivande stund har Lud-
vig spelat ihop 10 mästarpoäng. 

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

För två år sedan, när Ludvig Ericsson gick i femte klass, 
nappade han på en sportlovsaktivitet som verkade kul – 
bridge. Nu går Ludvig i sjuan och har spelat bridge i två år.

Ruternålen nästa mål 
för falkenbergsjunior

I påsk är det äntligen 
dags för Riksläger igen! 

Huvudledare för lägret är Erika 
Rodin. Övriga ledare är Kristin 
Nedlich samt ytterligare en ännu 
inte namngiven.

Program
Torsdag 13 april kl 20.00  
Välkomsttävling
Fredag – söndag 
Frukost kl 09.00 och därefter blir 
det bridge, bridge och bridge varvat 
med föreläsningar och andra roliga 
övningar – så länge som någon är 
vaken!
Måndag 17 april
Frukost kl 09.00, sen hemfärd.

Övrig information
Juniorer från hela världen får delta 
i lägret. Hjälp gärna till att sprida 
denna information till alla era 
juniorvänner såväl i Sverige som 
utomlands. För att få en inbjudan på 
engelska maila rwi@svenskbridge.se.
Lägret är självklart alkoholfritt!

Kostnad
Kostnaden 1 200 kr betalas senast  
25 mars. Anmälan senast 15 mars via 
e-post till carina@svenskbridge.se

Frågor
Kontakta vår lägerchef Erika Rodin 
via: rodin.erika@gmail.com

RIKSLÄGER 2017
13–17 april

Hotell Vesterhavet • Falkenberg



Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2017, med utgivning i början av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2017. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2016 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): .....................................................Datum:  ................................................................
Klockan: ........................................................................................................................................
Adress/Spellokal: ..........................................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): .................................................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ..............................................................................
      Vi erbjuder partnergaranti. Vi har jourspelare. Gästspelare kan komma ensam utan föranmälan!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 
E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE

AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   
För mer information om bridge: Christer Cedergren  0171- 377 69 • Kalle Persson 0750-808 907

  Resor för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Malta - succéresan för 9:e året i rad, Nu 13 dagar!
Med fantastiskt väder, gästvänlighet och över 7 000 år av spännande histo-
ria, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår mycket kunniga 
svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn. En av våra mest omtyck-
ta bridgeresor - för både tävlande och mindre rutinerade.

Medlemspris: ca 13 990 kr 13 dgr,  5 nov 2017              
• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Malta t/r • Logi inkl frukost
• 7 måltider • Utfärd Valetta  • Utfärd Birgu

Neum - Bosnien-Hercegovinas vackra kuststad
Kombinera bridgespel med avkopplande spa och kulturella upplevelser. Till-
sammans med Zlatko Papac får vi uppleva detta vackra land. Vi bor i Neum 
och gör utfärder till Dubrovnik, Mostar, Vjetrenicagrottan och gör en båttur i 
Pelješacviken. Med på resan är vårt bridgeledarpar Christer & Britt Cedergren.

Medlemspris:14 950 kr  12 dgr, 30 sep 2017
• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Dubrovnik, Sarajevo-Arlanda      
• Logi inkl frukost      • 16 måltider • 1 vinprovning        
• Utfärder enligt program  

Välkomna att kombinera bridgespel med kulturella upplevelser! 
ReseSkaparna har samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som ger alla 
medlemmar ett förmånligt pris. Våra bridgeresor leds av våra erfarna bridge-
ledare Christer Cedergren och Kalle Persson. Bridge spelas varje dag med en 
bordsavgift som betalas på plats. Ange medlemsnummer vid bokning.

Håll utkik efter 

Svensk bridge 

nyhetsbrev för utför-

ligare program

Annons ReseSkaparna svensk bridge jan 2017.indd   1 2017-01-16   16:37:35
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U T B I L D N I N G  M I N I B R I D G E

I MiniBridge ”genar” man. I princip 
kan man säga, att man hoppar över 
budgivningen och snabbt kommer in 
och tränar spelteknik samt lär sig alla 
andra moment med honnörspoäng, 
träkarl, spelförare o s v. 
 Vi vet att MiniBridge fungerar. 
Istället för att sitta och höra på tim-
meslånga föredrag har vi nya spelare 
som är igång och spelar efter bara 
fem minuters introduktion. Detta är 
extremt viktigt, speciellt när vi talar 
om yngre spelare som vill spela kort, 
snarare än att höra på ännu en lektion 
från skolbänken.
 Den budgivning som sker i Mini-
Bridge görs genom att respektive spe-
lare muntligen får berätta hur många 
honnörspoäng man har. Den framtida 
träkarlen kommer även att få berätta 
om antalet kort i respektive färg på sin 
hand. När väl spelföraren är utsedd 
och man valt att spela med eller utan 
trumf startar själva kortspelet.
 En starkt bidragande faktor till att 
materialet uppkommit är ”Juniorlå-
dans” idéer om hur vi ska få fler att 
spela bridge.

EN UTVECKLING AV FOLDERN

När väl grunderna i foldern sitter kan 
man även tänka sig att utveckla spelet 
än mer mot bridge. Det gör man 
enklast genom att spelföraren får säga 
hur många stick man tror sig kunna 
ta för att sedan få bonus i t.ex. 3 sang. 
På så vis har vi kommit förbi det stora 

hindret i bridge, budgivningen. Sam-
tidigt kommer spelarna att förstå att 
man med fler hp normalt bör klara att 
ta fler stick – och då kan man begära 
bonus. När man väl övergår till bridge 
ser man kanske inte budgivningssprå-
ket som något abstrakt och krångligt 
utan som ett hjälpmedel för att få 
många poäng.

HUR SKA MAN ANVÄNDA  

MATERIALET MINIBRIDGE

Det finns ännu ingen perfekt lösning 
för hur materialet ska användas utan 
man får pröva sig fram. Framförallt 
ska spelet ses som en introduktion till 
bridge och ge kortspelsglädje. I Sve-
rige har vi en stark kultur av man ska 
lära sig att bjuda, men vi vill med detta 
säga, att låt MiniBridge ta sin tid. Att 
lära sig att spela korten bra är minst 
lika viktigt som att lära sig att bjuda. 
Dessutom är det så, att man lär sig 
att bjuda i MiniBridge genom att det 
finns olika gränser som ger bonus. 
 MiniBridge handlar om att få en 
känsla för kortspelet och framförallt 
att spela med en träkarl, vilket inte är 
så vanligt. Man lär sig förstå när det 
är bra att spela korta respektive långa 
färger, när man ska trumfa ut eller när 
man ska stjäla. Att snabbt kunna dela 
ut korten helt fritt är något positivt.

ETT PERFEKT KOMPLEMENT  

TILL EN BRIDGEKURS

Efter de första lektionerna i en grund-

kurs i bridge är det svårt att träna 
på egen hand. Här är MiniBridge ett 
utmärkt sätt att träna sitt kortspel. 
Det är bara att dela ut kortleken och 
köra igång. Du måste inte längre spela 
preparerande givar utan det är bara 
din tid och ork som kan stoppa din 
träningslust.  

TÄVLA I MINIBRIDGE

Att tävla i MiniBridge är en utomor-
dentligt bra idé och lätt att genomföra. 
I den enklaste formen av MiniBridge 
så kommer alla att spela samma 
kontrakt på varje bricka. Om man 
arrangerar en lagmatch räcker det med 
att räkna antalet stick och det lag som 
vunnit flest stick vinner.  

NÄR SKA MAN GÅ ÖVER TILL BRIDGE?

Det här steget kommer att gå lättare 
om man spelat tillräckligt mycket 
MiniBridge. De grundläggande 
förutsättningarna finns när det gäller 
begrepp och vetskap om hur spelet går 
till. Samtidigt vill vi säga att bara för 
att man övergår till bridge så behöver 
man inte sluta med MiniBridge. 
 En stor skillnad som spelarna 
kommer att upptäcka är att de inte 
längre alltid hamnar i rätt kontrakt. 
Man hamnar kanske i 3c när man 
borde spelat 43 och liknande. I 
MiniBridge får du mer eller mindre 
alltid träna på att spela rätt kontrakt, 
vilket är en stor fördel.
 Det är äntligen dags för en giv! 

MiniBridge – vägen till bridge…  
TEXT: PER LEANDERSSON, STOCKHOLM, & JANNE MALMSTRÖM, VARBERG

Hur ska man lära ut bridge till nya spelare? Problematiken är densamma 
oavsett om man vänder sig till unga som gamla rävar! 
 Bridgeförbundet har tagit fram ett nytt material som kallas MiniBridge.
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  s 7 3 2 
  3 kn 2
        12 hp 2 E K 10 9
  c E 5 2
    
    
 7 hp           4 hp
   
  s E D 10 6
        17 hp 3 E 8 5
  2 D kn 7 4
  c K kn 3

Syd inleder budgivningen. Det är 
MiniBridge som gäller och spelarna 
bjuder medsols enligt följande: 17 – 7 
– 12 – 4. 
 Hade det varit bridge hade budgiv-
ningen gått 1NT-3NT. 
 Eftersom Syd har fler hp än Nord, 
är det Syd som blir spelförare. Dess-
utom har man ingen gemensam  
hög färg att spela utan man väljer  
3 sang för att även kunna få bonus. 
 Väst spelar ut hjärterkung och det 
är dags att planera spelföringen. Syd 
kan räkna in följande säkra stick: ett 
i spader, ett i hjärter, fyra i ruter och 
två i klöver. Det saknas alltså ett stick. 
 Var hittar spelföraren det nionde 
sticket?
 Maska i spader? 
 Maska i klöver?
 Det är nu dags att använda bridge-
logik och spelföraren börjar med att 
erinra sig vad motståndarna sa i bud-
givningen. Väst angav 7 hp och med 
hjärterkung i utspel som lovar hjärter-
damen, så har redan 5 hp exponerats. 
 Kan Väst ha klöverdam? 
 Ja, för 5 + 2 = 7 hp. 
 Kan Väst ha spaderkung?
 Nej, för 5 + 3= 8 hp.
 Vi vet nu alltså, att vi ska maska i 
spader och inte i klöver.
 Förutsätt istället att budgivningen 
gått: 17 – 5 – 12 - 6.
 Ja, nu blir det ett helt annat spel 
istället. Väst har redan exponerat 5 hp, 
vilket gör att det är Öst som har spa-

derkung, spaderknekt och klöverdam. 
Spelföraren kan alltså först maska med 
tian och sedan med damen i spader – 
och vara helt säker på att det kommer 
att gå bra. 
 Det blir minst 11 stick.
 Visserligen är informationen i 
MiniBridge klart tydligare än i bridge, 
men att träna sin logik kommer att 
vara enklare i MiniBridge så länge det 

U T B I L D N I N G  M I N I B R I D G E

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. 

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

Så fort spelaren till vänster om 
spelföraren spelat ut sitt första 
kort lägger träkarlen upp alla  
sina 13 kort på bordet i prydliga 
kolumner. Spelföraren spelar både 
sina egna och träkarlens kort.  
Träkarlen får inte lägga sig i  
spelet, utan gör bara vad spel- 
föraren säger. 

Den spelare som vunnit före- 
gående stick startar nästa stick. 
I bridge är esset det högsta kortet 
och tvåan det lägsta. I varje stick 
får du spela vilket kort du vill, 
högt eller lågt, i den utspelade 
färgen.

I spel utan trumf är det alltid det 
högsta kortet i den spelade färgen 
som vinner sticket. I trumfspel kan 
du vinna stick genom att spela ett 
kort i trumffärgen när du inte har 
något kort i den spelade färgen. 
Kan du inte följa färg får du dock 
lägga precis vad du vill. 

Om flera spelare trumfar i samma 
stick vinns sticket av den som 
spelat den högsta trumfen.  
Observera att du inte är tvungen 
att spela trumf när du inte kan  
bekänna färg. Du får lägga vilket 
kort som helst i de övriga färgerna.

Varje spelare ska sedan i tur och 
ordning spela ett kort i varje stick 
tills alla kort är spelade. Spelarna 
behåller sina kort och placerar de 
spelade korten framför sig i en 
rad (med bildsidan nedåt), som en 
etta om sticket vunnits och som 
ett minus om sticket förlorats.. 

Segrare 
När alla 13 stick är spelade gör du 
en notering om vilken giv det var 
och hur många stick respektive 
sida vann. Resultatet jämför du 
sedan mot de andra bord som 
varit med och spelat. På så sätt 
vet du om ni vunnit eller ej då 
vart och ett av paren summerar 
alla sina vunna stick.

Protokoll finns på nästa sida.

Rättvist spel
I tävlingsbridge spelas det vid 
minst två bord. Genom att 
använda sig av en bricka, en 
rektangulär plastbricka med fyra 
fickor, markerad med Nord-Syd-
Öst-Väst, kan du efter spelet 
lägga in korten i brickan. 

På så vis kan övriga bord spela 
med exakt samma kort och 
jämföra resultaten för att se 
vem som vunnit, vilket gör att 
turmomentet elimineras och du 
kan aldrig säga att du haft dåliga 
kort.

MiniBridge
Minibridge är ett bra sätt att introduceras i bridgens 
fascinerande värld.

Denna folder på sex sidor ger kortfattad information 
om bridge och instruktioner om hur minibridge spelas. 
I foldern finns även protokoll, där resultatet kan 
noteras.

Foldern ”MiniBridge” kan beställas kostnadsfritt på 
www.bridgeforlaget.se. Endast eventuell frakt debiteras.

Ny folder!

gäller att räkna ut vem som har de 
olika honnörerna. 
 Introducera inte bridge till era 
vänner, jobbarkompisar och studie-
kamrater. Invitera med MiniBridge 
istället, så ökar chansen att ni får vän-
nerna dit ni vill – till bridgen.
 En MiniBridge-folder på varje 
arbetsplats med minst en bridgespe-
lare kan väl vara ett första mål…
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S P E L T E K N I K  M O T S P E L

Syd spelar 4s i partävling. Hjärter ut. 
Du ser detta:

  s 8 3
  3 10 9 6
  2 K D kn
  c K kn 6 5 3
    s 10 5 2
    3 K D 7 2
    2 9 7 6
   c D 9 8

Syd sticker din dam med esset, och 
spelar ruteress, - kung och -dam. På 
damen sakar han hjärter.
 Spader till dam och Västs kung. 
Mera spader till spelförarens knekt. Så 
spaderess, då partnern sakar ruter.
 Klöver mot bordet. Väst grubblar 
lite, och lägger sen lågt. Spelföraren 
tar kungen, och spelar mera klöver till 
sin tia och partnerns ess.
 Ruter till Syds stöld – och trumfen 
i botten.
 Nu är det två kort kvar. Du har 
hjärterkung och klöverdam. Båda är 
höga, men du tvingas saka en av dem 
när Syd spelar sin sista trumf.
 Vilken väljer du – och framförallt: 
Varför?
 Fullständig analys kommer nedan. 
Så stanna till här, och tänk noga efter 
innan du läser vidare.

HAR DU VARIT UPPMÄRKSAM?

Koncentration är A och O i bridge. 

Koncentration och uppmärksamhet. 
Nästan alltid är det så att den som 
sakar fel när det är få kort kvar inte 
har varit uppmärksam nog.
 Mitt sätt att följa med är så här. 
”Det har gått tre varv spader. På den 
tredje sakade partnern.” Jag lägger 
alltså på minnet hur många stick som 
spelats i varje färg, och lägger också på 
minnet eventuella ”konstigheter” i nåt 
av sticken. (Det ”konstiga” här var att 
partnern inte bekände tredje varvet.) 
Det här gör jag precis hela tiden. Nu 
har jag gjort det i så många år, så det 
går i princip utan ansträngning. Om 
jag, mot slutet av spelet, kommer i ett 
knepigt läge ”kör jag bara om” spelet 
inne i huvudet – och sen vet jag exakt 
vad som har hänt.
 Så nu vet jag ju allt om spadern! 
Bordet hade två, jag hade tre, partnern 
hade två. Spelföraren hade alltså sex, 
och har spelat tre av dem. Han har 
således tre kvar. Enkelt, va?
 Läxan är alltså: Koncentration och 
uppmärksamhet.
 Så fort träkarlen kommer upp gör 
man sig en skiss inne i huvudet av 
hela sitsen. Skissen baseras på bud-
givningen, träkarlen, egna kort, och 
utspelet. Efterhand som spelet fortgår 
får man mer och mer information. Då 
modifierar man efterhand sin skiss. 
Detta innebär att man mot slutet av 

spelet kan spela med ”öppna kort”!
 Läxan är alltså: ”Se” hela sitsen inne 
i huvudet.
 Så vid det här laget vet du (eller 
borde veta!) att hela sitsen antingen är
sits A:

  s 8 3
  3 10 9 6
  2 K D kn
  c K kn 6 5 3
s K 7   s 10 5 2
3 kn 8 4 3   3 K D 7 2
2 10 8 5 3 2   2 9 7 6
c E 2  c D 9 8
  s E D kn 9 6 4
  3 E 5
  2 E 4
  c 10 7 4

eller sits B:

  s 8 3
  3 10 9 6
  2 K D kn
  c K kn 6 5 3
s K 7   s 10 5 2
3 8 4 3   3 K D 7 2
2 10 8 5 3 2   2 9 7 6
c E 4 2  c D 9 8
  s E D kn 9 6 4
  3 E kn 5
  2 E 4
  c 10 7

Är det A) ska du spara på klöverdam, 
är det B) ska du spara på hjärterkung.
 När Syd spelade klöver första 
gången hade Väst problem. Och det är 
ett problem: Lägger jag lågt kanske jag 

TEXT: MAX ÖDLUND, STOCKHOLM  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Här ett motspelsproblem från igår. Det kan vara lite arbetsamt 
att följa med, eftersom vi tillsammans kommer att spela 11 stick. 
Jag föreslår att du tar fram en riktig kortlek och lägger upp Nords 
och Östs händer och sen vänder ner stick för stick.

Motspelsproblem
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Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1957 eller tidi-
gare. 

SM LAG
V E T E R A N

Kval pågår tisdag-onsdag 1-2 au-
gusti. Lag som avancerar spelar 
onsdag kväll 2 augusti och tors-
dag 3 augusti. Anmälan ska ske på 
förbundets hemsida eller på plats 
i Örebro. Sista anmälningsdag är 
31/7 kl 20.00. I tävlingen spelas 
om mästarpoäng enligt gällande 
bestämmelser. Startavgiften är 
1.600 kr per lag. Spelavgiften 
ska vara betald före spelstart. 
400 kr i rabatt vid betalning se-
nast 28/7. Vi ses i Örebro!
 ”TAKE” – mästare 2016

aldrig får för esset (om spelföraren har 
singel). Tar jag esset kanske jag hjälper 
spelföraren, som eventuellt gissat fel 
om jag i tempo lagt lågt. Allt detta kan 
Väst fundera över så fort träkarlen 
kommer upp.

SNABBA UTSPEL

Ni som spelat mycket med/mot mig 
har säkert märkt hur det går till när 
jag ska spela ut. Fi bjuder ostört 
1s-3s;4s. PANG! Så har jag spelat 
ut! Detta sker inte för att jag tar ett 
kort på slump, och inte för att jag 
skulle ha nån slags turbohjärna. Nej, 
när min högerytter säger 1s och jag 
passar, sitter jag inte och vilar. Jag 
funderar över vad jag ska spela ut, om 
kontraktet skulle råka bli 1s. Så säger 
min vänsterytter 3s. Nu ”vet” jag att 
öppnaren kommer att välja mellan 
pass och (oftast) 4s. Så jag tänker och 
tänker! När öppnaren till slut lägger 
upp sina 4s (surprise, surprise!) har 
jag ju redan tänkt klart.
 Läxan är alltså: ”Tjuvstarta” med 
funderandet! Sitt inte och vila medan 
det är nån annans tur att bjuda eller 
spela, utan fundera över vad som 
eventuellt kommer att hända så små-
ningom. När/om detta sen inträffar 
har du ju redan tänkt klart!
 Medan du försöker rita upp hela 
sitsen inne i huvudet är en jättebra 
tanke denna: Om min uppfattning 
om sitsen är korrekt, har i så fall såväl 
spelföraren som partnern spelat rim-
ligt? Svarar du nej på den frågan bör 
skissen modifieras.
 Läxan är alltså: ”Om det sitter som 
jag tror, har spelföraren (och partnern) 
spelat rimligt?” Om nej: Modifiera 
bilden.
 Här ser vi lätt att sits B) är omöjlig! 
För Syd hade i så fall, på tredje rutern, 
sakat klöver och inte hjärter. Plätt-
lätt...

 Ett annat sätt att här komma fram 
till rätt svar är att titta på hjärtern: 
Partnern spelade ut en hjärter. Lite 
senare tvingades han saka en hjärter. 
Vilka hjärter har han spelat, och i 
vilken ordning?
 Spelade han först trean och sen 
fyran vet vi (om vi enats om 10-12) 
att han var född med tre eller fem. 
Spelade han först fyran och sen trean 
vet vi (om vi enats om 10-12) att han 
hade två eller fyra.
 En sista tanke: Om sitsen hade varit 
sits B) hade Väst, för att underlätta 
för dig, vänt i klöver efter klöveresset. 
Eller åtminstone sakat sin sista klöver 
på sista trumfen.
 Läxan är alltså: Var uppmärksam! 
Massor med information strömmar 
in under spelets gång! Använd denna 
information!
 Det här är svåra grejer, jag vet. Men 
vi vill ju alla lyfta spelet ett snäpp 
eller två. Bridge blir bara mer och 

mer intressant när man får en djupare 
förståelse.
 Så skärp dig som attan framöver! 
Efter en spelkväll vill jag att du ska 
känna dig utmattad och så uppe i varv 
att du inte kan somna!

Max Ödlund, författare till ”Max 
Bridge”, ”Hjärnjogging I” och ”II” 
lär oss tänka rätt i motspelet.

S P E L T E K N I K  M O T S P E L
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Den 5-6 november samlades 88 hän-
givna medlemmar och stödmedlem-
mar i Rådhushallen i Malmö för att 
spela en barometer med 70 brickor 
som en silvertävling. Thomas Winther 
gjorde en lysande insats som tävlings-
ledare och såg till att allt gick rätt till. 
Rondpriser delades så klart ut och de 
första 20 placerade paren fick priser.  
Vid dag tvås slut stod Magnus We-
gestål och Martin Gårdrup, med mo-
derklubb Malmö BK, som vinnare av 
Pri-Bris jubileumsfest. Stort grattis!
 På lördagskvällen samlades alla 
för en festmåltid i Rådhuskällaren. 
Dagarna bjöd på många härliga skratt 
och fantastiska minnen. 
 Klubben startades i januari 1936 
och har funnits i samma lokaler i cen-
trala Malmö sen oktober samma år. 
De senaste 5-7 åren har ett uppsving 
skett, då klubben utökade antalet spel-
dagar, höll utbildningar och påbörjade 

med trivsel-
kvällar på fre-
dagar en gång i 
månaden.
 – Att som 
ideell förening 
fortsätta ha stor 
uppslutning 
efter så många 
år bygger på 
starkt enga-
gemang från 
medlemmarna. 
Men det är också ett bevis på att vi har 
det väldigt trevligt ihop och att spelet 
fortsätter utvecklas, säger Stig Neda-
vaska, klubbens ordförande. 
 Med 80 år på nacken har klubben 
genomgått många förändringar men 
står stadigt i sin passion för bridgen. 
I de tidiga åren användes den trogna 
klubblokalen även till schack och 
priffe, men de gamla protokollen vitt-

nar om att detta 
över tid avskaf-
fades till förmån 
för klubbens 
stora passion – 
bridge. Att de 
gamla protokol-
len finns spa-
rade och vittnar 
om historiens 
vingslag och 
samhällets för-
ändringar genom 
bridgespel är en 

fantastisk tillgång. I protokollen kan 
man bl a följa de långa diskussionerna 
som ledde fram till att kvinnor väl-
komnades att spela vid bordet i mitten 
av 1950-talet. 
 Intentionen med jubiléet var att så 
många medlemmar som möjligt skulle 
kunna delta. Därför gick klubben in 
och sponsrade en stor del av kostna-
den, så att medlemmarna kunde delta 
till ett reducerat pris. Återbäring till 
medlemmarna helt enkelt och en yp-
perlig jubileumspresent – att få fira 
tillsammans!

Pri-Bri firade 80 år
TEXT & FOTO: VERONICA WALLINDER, MALMÖ

När en av Malmös äldsta bridgeklubbar fyllde 80 år ställde klubben  
till med ett oförglömligt firande i dagarna två.

Vinnarna Magnus Wegestål och Martin Gårdrup.  
T h ses tävlingsledare Thomas Winther. 

L A N D E T  R U N T  P R I - B R I  8 0  Å R
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Juniorlandslagstruppens aktiviteter behöver finansieras, men en 
trist sanning är att det saknas medel att göra det ledningen vill.

HJÄLP TILL att bättre kunna finansiera truppen!
SAMLA IN pengar på klubben!
SÄTT IN ett valfritt belopp på bankgiro 5666-0434!

Pri-Bri firade 80 år Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 46-47. 

Nytt år igen!
 Snart har vi som ni förstår avverkat 
alla kända problem. Därför hoppas 
jag som vanligt att ni skickar in idéer 
och bidrag till nya. Adressen borde ni 
kunna nu: bridgeproblem@yahoo.

PROBLEM 1

Vi inleder med en lätt uppgift, ett 
åttakorts dubbeldummyproblem:
Spader är trumf och Väst är inne och 
ska försöka ta alla stick.

  s —
  3 kn 10 9
  2 kn 10 9
  c kn 10
s —   s 5 4 3 2
3 E 2   3 4 3
2 E 2   2 4 3
c E 4 3 2  c —
  s —
  3 K D
  2 K D
  c K D 9 8

PROBLEM 2

Nord öppnade med 1s. Två pass 
följde till Väst som bjöd 23. Öst höjde 
ett steg och Väst bjöd utgången i hjär-
ter. Kanske kunde han ha föreslagit  
3 sang, men då hade spelet inte 
hamnat här.

s K 7   s 6 3
3 E K kn 7 6 4   3 D 10 8 2
2 D 7 3   2 K 8 4
c E 5  c K 4 3 2 

Nord spelade ut klöverknekt. Vad är 
bästa spelplan för tio stick? Nord har 
singeltrumf.

PROBLEM 3

Väst öppnade med 13 och hamnade så 
småningom i lillslam sedan motstån-
det konkurrerat upp till femläget med 
spader.

s —   s —
3 K kn 10 8 5   3 E D 7 4 3 2
2 E K 10 3   2 7 5 4 2
c K 7 4 2  c E kn 8

Nord spelade ut spaderess. Vilka sitsar 
kan du gardera dig mot? 

PROBLEM 4

s E K D kn 8 7 3   s 4 2
3 7 3   3 D 9 4
2 E K 3 2   2 10 7 5 4
c —  c E D 8 2

SYD VÄST NORD ÖST
3c D 33 D
pass 4s pass runt

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E

23–30 sept alt –7 okt
Följ med oss återigen till detta 
*****hotell, direkt vid stranden i Pla-
tanias. All inclusive, inga spelavgifter. 
Utresa Gbg-Sthlm-Köpenhamn. 10.800 
kr i D-rum, e-rumstillägg 2.000 kr. Extra 
v. 4.360 kr. Anm.avgift 2000 kr snarast.

TANUMS STRAND
Vårbridge 24-26 mars
Skaldjursfrossa! Spela bridge och njut 
av hotellets fantastiska skaldjursbuffé.
2.850 kr p/p i d-rum, e-rum  +300kr
Anmälningsavgift 500 kr snarast. 
Anmälningsavgifterna skall betalas till
BG 818-8096.

För mer info och anmälan:
Tel 070-483 70 27 / bridgeresor@gmail.com

  Välkomna! – Frölunda Bridgeresor

         KRETA

PORTO PLATANIAS BEACH & SPA
*****

Nord spelade ut ess och kung i 
hjärter. Syd markerade för två. Nord 
fortsatte med spadertio, då Syd sakade 
en klöver. Det är din tur!

PROBLEM 5

Nord har bjudit klöver och kontrak-
tet är 52 av Väst. Nord spelar ut två 
ronder klöver. Syd sakar en hjärter på 
den andra klövern.

s E 3 2   s 7 6 5 4
3 E K 3 2   3 D 4
2 K kn 10 9 7   2 E D 8
c 2  c 10 4 3 2 
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DOUG BENNION:
• SCRAMBLE STAYMAN
Master Point Press; 120 sidor

En fördel när 
du öppnar 
med 1 sang är 
att partnern 
direkt vet din 
poängstyrka 
och att du har 
balanserad för-
delning, d.v.s. 
minst två kort 
i alla färger. Men en nackdel är att han 
inte vet dina färglängder, så om han 
har en begränsad hand med något som 
4-3-4-2, 2-4-5-2 eller 3-4-1-5 får han 
passa och hoppas på det bästa – trots 
att risken är stor att ett trumfkontrakt 
hade gått bättre. 
 Författaren gillar inte den inställ-
ningen och vill i stället svara 2c med 
många olika händer, just för att slippa 
spela 1 sang. Ibland betyder det att 
man hamnar i ett trumfkontrakt på 
4-3, vilket många ogillar. Eftersom 
jag själv är barnsligt förtjust i att spela 
med sju trumf, och därför ofta an-
vänder liknande knep, som de Doug 
Bennion för fram i den här boken, kan 
jag bara hålla med. Det finns mycket 
att vinna på att inte ge upp och passa 
på 1 sang, bara för att man inte har en 
femkorts högfärg och tillräcklig styrka 
för en utgångsinvit. Om inte annat, 
blir det fler spännande budgivningar 
än annars!
 Rekommenderas.

DAVID OAKLEY:
• MULTI-LANDY
Master Point Press; 232 sidor

Att det är vik-
tigt med sang-
försvar är väl 
alla ense om, 
men även att 
sangöppningens 
styrka spelar 
roll. Därför 
använder många 
par ett speciellt 
sangförsvar mot 
stark sang men ett annat mot svaga 
sangöppningar.
 I den här boken rekommenderar 
författaren ett och samma försvar mot 
båda sanggränserna, men poängterar 
att man måste komma ihåg att avsik-
ten med inkliven är olika. Mot svag 
sang är chansen till utgång för den an-
dra sidan ganska stor, så tyngdpunk-
ten ligger på konstruktiva metoder; 
men mot stark sang är utgångschansen 
mindre, så det viktigaste då att för-
söka roffa åt sig ett delkontrakt eller 
ställa till oreda för motståndarna.
 Multi-Landy består av flera delar.
 Multi: att inklivet 22 visar en sex-
korts högfärg, ungefär som en Multi-
öppning.
 Landy: att inklivet 2c visar båda 
högfärgerna.
 Muiderberg: att inkliven 23 och 2s 
visar fem kort i den bjudna högfärgen 
samt fyra eller fem kort i endera låg-
färgen.
 Ovanlig sang: att inklivet 2 sang 
visar minst 5-5 i lågfärgerna.
 Woolsey: att dubbelt tar hand om 
övriga typer: a) en sexkorts lågfärg, b) 

TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ 

en femkorts lågfärg och en fyrkorts 
högfärg, c) en stark hand.
 Resultatet är ett komplett och ef-
fektivt sangförsvar – och det är väl 
förklarat. Då det till stora delar på-
minner om det jag själv spelar, kan jag 
inte annat än rekommendera boken.

EDDIE KANTAR:
• INTRODUCTION TO DECLARER’S PLAY 
• INTRODUCTION TO DEFENDER’S PLAY
Master Point Press; 151/157 sidor

Det här är nytryckningar (faksimil) 
av två böcker som Eddie Kantar skrev 
redan 1968. Som titlarna anger, hand-
lar böckerna om spelteknik och vän-
der sig till nybörjare.
 Båda böckerna är uppdelade i två 
huvudavsnitt: sang och trumfspel. 
Författaren börjar med sang, eftersom 
en del av de tekniker som förekom-
mer där återkommer i trumfavsnittet 
(medan det omvända inte gäller). Vik-
tiga begrepp som godspela, hålla upp 
och farliga motståndare förklaras och 
exemplifieras. 
  Av alla råd i boken finns bara ett 
som jag inte håller med om: att man 
inte ska spela ut för stöld när man har 
trumflängd. På den tiden trodde alla 
att det var ett klokt råd, men moderna 
datorsimuleringar har visat något 
annat.
 Jag har läst många böcker av Eddie 
Kantar och har ännu inte stött på nå-
gon jag inte gillat. Han säger vad som 
ska sägas, och han säger det bra.
 Rekommenderas.

Tre nya böcker

F O R T B I L D N I N G  B O K -  &  D A T A T I P S
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F O R T B I L D N I N G  B O K -  &  D A T A T I P S

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 – 24 april 2017
Alla klubbar anslutna till Svens-
ka Bridgeförbundet är välkom-
na att delta i tävlingen. 

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Omkring 350 par bru-
kar vara med. Klubben avgör 
själv vilket datum inom perio-
den den önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2015-07-01. 

Klubbar anmäler heat via mail 
till ventura@bridgeforlaget.se.

De 24 bäst placerade paren blir 
direktkvalificerade till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 31/7– 
1/8 på Bridgefestivalen i Örebro. 
Silverpoäng delas ut till de främst 
placerade. Förutom medaljer till 
ettan, tvåan och trean sponsrar 
Svenska Bridge förlaget SM-fina-
len, så att alla finalister får pris!
 
Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

SVENSK MÄSTARE
för nybörjare – är det du?

— Emma Karlsson och Fredik Larsson, vinnare 2016 —

0555-130 15 | www.grums.nu 
Telefonöppet även kvällar & helger

11/4, 7 dagar ............. 6.350:-
Påskbridge i Prag!

Bussresa t/r inkl. 2 övern. i Rostock, 4 övern. Prag, 
5 middagar, 2 luncher, 6 frukostar, stadsvandring med 
svensktalande lokalguide, spelledare samt spellokal.

Buss Karlstad-Grums-Sä�  e-Åmål-Vänersborg-Gbg-Skåne
Spelledare: Denny Andreasson, Göteborg

PÅSKBRIDGE 
– på Bohusgården 

i Uddevalla!
Bridge för alla! Mycket bridge! Bridgemate! 

Massor med bronspoäng! 

ALLA VÄLKOMNA!
ANMÄLAN till L-Å Gustavsson, 031-88 10 69, 
0732-485 815, vallenone@swipnet.se

Trivselbridge på Hotell Bellevue i Hjo! 
Välkommen till en trevlig midsommarvecka 
med spel, gemenskap, sång, god mat och 
många skratt! Ankomst kl 13 måndagen 
den 20 juni. I priset ingår 2x festmiddagar, 
1x grillkväll på terrassen, 3x frukostbuffé/
brunch, 3x kaffe & smörgås samt avgift för 
spel i fyra tävlingar. Pris kommer att delas 
ut i samtliga tävlingar. 
Pris från: 2.995 kr per person i dubbel-
rum/3.595 kr i enkelrum. 
Förläng din vistelse över midsommarhel-
gen 23-25 juni – två nätter inkl frukostbuffé, 
2-rätters middag samt midsommarbuffé. 
Från 1.630 kr pp i dubbelrum.

Hotell Bellevue • tfn 0503-120 00 
info@hotellbellevue.se • www.hotellbellevue.se

 

För mer information och anmälan: kristian@hotellbellevue.se 
Tävlingsledare: Calle Ek tfn 0702-70 64 01 
Pris: från 2895 kr per person i dubbelrum/ 3495 kr per person i enkelrum 
Förskottsbetalning: senast 12 juni till Hotel Bellevue, BG 616-6714 
 

Bellevue Hotel & Konferens, Stadsparken, 544 33 HJO ● tfn +46-503-120 00   
www.hotellbellevue.se ● info@hotellbellevue.se 

 

  
Trivselbridge på Hotel Bellevue i Hjo! Välkommen till 
en trevlig midsommarvecka med spel, gemenskap, sång, 
god mat och många skratt… 
 
MÅN 15 juni 
kl 12-13 Ankomst & incheckning 
kl 14.00 Bridgespel 30 brickor 
kl 18.00 Festmiddag 
 
TIS 16 juni 
kl 07-11 Frukostbuffé 
kl 13.00 Bridgespel 30 brickor 
kl 18.00 Grillkväll på terrassen med trubadur 
 
ONS 17 juni 
kl 07-11 Frukostbuffé 
kl 13.00 Bridgespel 30 brickor 
kl 18.00 Festmiddag 
 
TORS 18 juni 
kl 07-11 Frukostbuffé 
kl 10.00 Bridgespel 
kl 13.30 Prisutdelning 
 

Fr 2895 kr pp i dubbelrum/ 3495 kr pp i enkelrum 
I bridgepaketet ingår 3x frukostbuffé, 2x festmiddagar, 
1x grillkväll, 3x kaffe & smörgås samt avgift för spel i 
fyra tävlingar. Endast slutstäd ingår. 
Extra bridgetävlingar måndag, tisdag och onsdag  
kl 20-23, valfritt 24 brickor, 50 kr pp. 

Förläng din vistelse över 
midsommarhelgen 18-20 juni 
 
Två nätter inkl frukostbuffé, 2-rätters 
middag samt midsommarbuffé. Från 
1595 kr pp i dubbelrum. 

Sommarbridge i Hjo 
19-22 juni
Sommarbridge i Hjo 
19-22 juni
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S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  O F F E N S I V A  D U B B L I N G A R

I denna tredje artikel om dubblingar 
i konkurrenslägen siktar vi in oss på 
situationer där vi inte kommit över-
ens om en trumffärg. Det gör vi bäst 
genom att resonera kring ett antal 
budlägen. 
 Liksom tidigare är grundsynen 
att dubblingar av färgbud först och 
främst syftar till ett eget spel – i varje 
fall så länge det är troligt att vi har 
egna möjligheter. Tempot i budgiv-
ningen spelar därför en avgörande 
roll.

JAG NORD DU SYD
12 13  1s 23 
D

I den amerikanska budstilen är s.k. 
support doubles – stöddubblingar – 
populära för att visa trekortsstöd i 
detta läge. Jag tycker det är ett sorgligt 
slöseri med bud som behövs till annat. 
Har man ingenting annat att berätta, 
finns valet mellan 2s och pass. Väljer 
jag att passa, har du fortfarande chan-
sen om du har en positiv hand. 
 Vi utgår följaktligen från att jag 
har betydligt över minimum för öpp-
ningsbudet när jag tar ett nytt initiativ. 
Även om du har dåligt ställt är utgång 
fortfarande en möjlighet. Men vad har 
jag för slags hand?
 Det finns tre typfall. Ett är en över-
stark sanghand med inget eller otill-
räckligt hjärterhåll för 2 sang:

s E 5  3 E 7 3  2 K D 6 4 3  c E kn 8

Det andra är en hand med otillräckligt 
spaderstöd för 3s och oftast längd i 
den objudna färgen:

s E 5 4  3 7  2 K D 6 4 3  c E K 8 6

Det tredje är en enfärgshand som är 
för stark för 32: 

s E K  3 7 5  2 K D kn 6 4 3  c E 8 6

Efter ett svarsbud från dig skulle jag 
bjuda 32 utan spaderkung och behö-
ver dubblingen för att visa någonting 
bättre. 

c  2  3   s

JAG NORD DU SYD
12 13  1s 2c 
D

Även här måste jag ha bra kort men 
variationen är mindre. Har jag klöver 
som andrafärg, bjuder jag förstås inte 
utan överlåter åt dig att ta ställning. 
Med en enfärgshand har jag både 22 
och 32 att tillgå. Så det handlar nästan 
alltid om en hand med intresse för 
spader eller sang:

s D 5 4  3 7 5  2 E K 6 4 3  c E K 6

s E D  3 K 5 4  2 K D 5 4 3  c E 7 6

Notera också att jag kan välja 2 sang 
med bättre håll i Nord-Syds färger.

c  2  3   s

JAG NORD DU SYD
12 pass 13  2c 
D

Vi använder dubblingar för att kom-
plettera naturliga bud. Har jag en 
obalanserad hand med bara ruter 
och spader väljer jag förstås 2s. Så 
antingen har jag en balanshand med 
otillräckligt klöverhåll eller något 
intresse för hjärtern: 

s E K 5  3 D 5  2 K D kn 4 3  c K 7 6

s E D 6 5  3 K 5 4  2 E K 5 4 3  c 6

c  2  3   s

JAG NORD DU SYD
1c pass 1s 23 
D

Ett antal år tillbaka skulle du förvänta 
dig att jag hade någonting i den här 
stilen:

s E  3 E kn 5 4  2 D 4 3  c K D 9 7 6

Men varför skulle jag egentligen 
dubbla med den? För det första ser jag 
ingen given straff. För det andra sak-
nar jag i så fall ett vettigt bud för en 
långt troligare typ av hand: 

s E kn 5  3 5 4  2 E K 4  c K D kn 7 6

TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Ett effektivt vapen i konkurrenslägen är den offensiva 
dubblingen, som emellertid inte tycks vara riktigt  
självklar bland klubbspelarna.

Offensiva dubblingar 3
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Med den första handen passar jag och 
hoppas att du har någonting extra 
som motiverar en balanseringsdubb-
ling. Då vågar jag förstås tro på straff. 
Med den andra handen behöver jag 
dubblingen för att hitta det bästa egna 
kontraktet. 
 Dessutom behöver jag dubblingen 
för en handtyp till:

s 8 5  3 E 4  2 K 4 3  c E K D 10 7 6

3c gör inte alls handen rättvisa och ett 
direkt 3 sang är alltför optimistiskt.  

c  2  3   s

JAG NORD DU SYD
13 2c 22* 3c 
D  * okrav

Har jag en någorlunda minimal öpp-
ningshand agerar jag inte utan ruter-
stöd och då är mitt bud 32. Så dubb-
lingen lovar förstås tillägg. Men det 
finns inte gott om budutrymme och 
därför kan det handla om lite olika 
typer av händer:

s E K 5  3 E kn 7 6 5 4  2 K 3  c 7 6

Hjärterfärgen är för klen för 33 – vi 
ska förstås stanna i 32 om du inte har 
lite extra. 

s E D 5 4  3 E K 7 6 5  2 K 3 2  c 7

Jag vill göra en seriös utgångsinvit i 
ruter. 

c  2  3   s

JAG SYD DU NORD
12 pass pass D 
2c 23 pass pass 
D

Trots motståndarnas aktivitet och 
din tystnad bullrar jag på. Jag tror väl 
inte på utgång efter ditt pass men visst 
måste det vara ett eget spel jag siktar 

på. Ska vi gissa att min hand är unge-
fär denna?

s E kn 6  3 7  2 E D kn 7 5  c E kn 8 2

c  2  3   s

Nu får du själv en hand att bjuda:

s K 8 6 3  3 kn 5  2 E kn 7 6 5 2  c 6

JAG NORD DU SYD
13 2c 22* 3c 
pass pass ?      * okrav

Nog är din hand värd ett bud till. Men 
gör då inte som Öst-spelaren när han-
den förekom. Han bjöd 32 – ”jag har 
ju ändå en sexkortsfärg”. Det fick han 
spela med en straff. Betydligt bättre 
hade det varit att dubbla, särskilt när 
Väst inte var ett dugg intresserad av 
att spela ett eget kontrakt:

s E 8 5  3 E 7 6 5 4  2 3  c D kn 9 5

Vårt negativa 1 sangsvar är ju inte ett 
”riktigt” sangbud, eftersom kraven på 
2-över-1 tvingar svararen att bjuda 1 
sang på många obalanserade händer. 
Detta ställer krav på att vi är överens 
om metoderna när vi får ett inkliv:

JAG NORD DU SYD
  1s pass 
1NT 22 ?     

Vad ska nu en dubbling från dig be-
tyda? 
 Med tanke på att jag inte har spa-
derstöd, ligger det nära till hands att 
du vill straffdubbla med en hand som 
denna:

s E K 8 6 3  3 E D 8  2 K kn 6 5  c 6

Men minst lika svårhanterlig är detta 
slags hand:

s E K 9 5 2  3 E D 4  2 7  c K kn 6 3

Inte vill du bjuda 3c och tappa bort 
hjärtern, eller hur?
 Här måste vi alltså bestämma oss 
för någonting. Jag förordar att vi hål-
ler oss till vår huvudprincip: innan 
våra egna möjligheter är uttömda, är 
det de offensiva ambitionerna som har 
förtur. Följaktligen föredrar jag den 
offensiva dubblingen. Till saken hör ju 
också att jag har ett bud kvar.
 När du passar, kan jag ta min Mats 
ut skolan med en skräphand men jag 
behöver inte mycket för att agera:

s 7 5  3 K 7 3 2  2 9 3  c E kn 8 7 5

Naturligtvis släpper jag inte 22. Med 
längd i de objudna färgerna och mot-
tag i spader dubblar jag och då kan du 
förnöjt straffpassa med den första av 
de händer vi nyss tittade på!
 Det blir mycket enklare om 1 sang-
budet är frivilligt: 

DU NORD JAG SYD
12 13 1NT     

Nu har jag inte en hygglig hand med 
en långfärg, för då hade jag bjudit den. 
Med intresse för de objudna färgerna 
hade jag dubblat. Inte heller har jag 
en balanshand sämre än 7-8 hp, för 
då hade jag passat. Och fyrkortsstöd 
i ruter har jag bara om jag tycker att 
handen passar bättre för sangspel. 
 Du vet följaktligen en hel del och 
det påverkar en eventuell fortsättning:

DU NORD JAG SYD
12 13  1NT 2c 
?

Med en minimihand bjuder du bara 
om rutern verkar spelbar. Allt annat 
än 22 står till buds som naturligt invi-
terande eller utgångskrav. Slutsatsen 
blir följaktligen att en dubbling är in-
riktad på straff. 

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  O F F E N S I V A  D U B B L I N G A R
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TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Vill du testa dig själv? Täck då över den följande texten 
när du kommer till en fråga med fet stil. När du tror dig 
ha det rätta svaret, läser du vidare tills det kommer en 
ny fråga, då du täcker över texten och försöker besvara 
den nya frågan, o s v.

Steg för steg

”Skynda dig ut i trädgården och 
plocka in allt löst!”, säger Barbro när 
du kommer hem från affären. ”SMHI 
har utfärdat stormvarning, och oväd-
ret väntas in i natt.” Du är på god väg 
att undra ifall inte den som lagt saker-
na i trädgården själv borde plocka in 
dem, då det slår dig att ovädret väntas 
bryta loss i morgon, inte i dag. Så du 
följer Wittgensteins berömda sjunde 
sats att ”Vad man icke kan tala om, 
därom måste man tiga.”
 När du är tillbaka inne igen, ringer 
telefonen. Bengt undrar om du vill 
att han plockar upp dig på väg till 
klubben, och det tackar du gärna ja 
till. Bilen är på verkstad och att slippa 
cykla i begynnande storm är skönt. 
Det är årets första partävling, även om 
allt känns precis som vanligt.
 Ett par ronder in i tävlingen, möter 
ni ett ungt mixed-par, som du inte 
känner igen. De hejar glatt och lägger 
upp ett deklarationskort som avslöjar 
att de spelar ganska enkelt: Nordisk 
Standard, 1-3-5-utspel och omvända 
markeringar.
 På rondens första bricka får du 
dessa kort, som Nord, när du är giv 
och bara er sida i zonen:

s kn 6 3  3 7  2 E K 8 6 2  c E D 6 5

Du öppnar med 12, då den kvinnliga 
halvan i paret kliver in med 1s. Bengt 
funderar ett tag, lägger sedan upp en 
stopplapp och följer upp med budet 
2 sang.

VAD MENAR BENGT?

Det finns olika skolor för vad det 
hoppande sangbudet skall betyda efter 
ett inkliv. För er är det ett helt natur-
ligt bud med bra spaderhåll och 11-12 
hp, d.v.s en hand som är för stark för 
att bara bjuda 1 sang. Inget konstigt 
här, inte.

KAN BENGT HA FYRA HJÄRTER?

Troligen inte.
 Ni spelar ju med Negativa dubb-
lingar efter inkliv, och om han haft 
fyra hjärter, spaderhåll och 11-12 hp 
hade han kunnat börja med en dubb-
ling, med planen att följa upp med ett 
naturligt sangbud om hjärtern inte 
passade. 
 Möjligen skulle han kunna göra ett 
undantag med en svag hjärterfärg och 
starka spader, t.ex:

s K D 10 5  3 kn 5 4 2  2 D 3  c K 7 3

Med tre spaderhåll och en klen hjär-
terfärg finns ingen anledning att sikta 

mot ett trumfkontrakt. Med den han-
den svarar han därför hellre 2 sang.
 Öst frågar vad 2 sang betyder och 
du upplyser att det är ett helt naturligt 
bud med 11-12 honnörspoäng och bra 
spaderhåll. Han tackar för upplys-
ningen, passar, och så är det du igen.

SYD VÄST NORD ÖST
12 1s 2NT pass 
?

KAN NI STANNA I ETT DELKONTRAKT?

Ja, visst.
 För det första kan du passa på  
2 sang om du har en ganska jämn hand 
och styrkan inte verkar räcka för ut-
gång.
 För det andra kan du bjuda om 
öppningsfärgen på lägsta nivå. Så om 
du bjuder 32 i det uppkomna läget be-
tyder det att du inte vill spela utgång, 
men att du föredrar ruter framför 
sang. Med den här handen verkar 32 
inte särskilt smart, så det ska du inte 
bjuda.
 Men du har en färg till, så frågan är 
om du ska visa klövern eller inte.

SKA DU DET?

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G
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Ja.
 I likhet med många andra, har 
Bengt och du en överenskommelse 
att bud i ny färg är krav på partnerns 
naturliga och inviterande 2 sang-bud. 
Ni kan alltså inte stanna i 3c om 
du bjuder det, men vinsten med att 
kunna det är liten, och fördelen med 
ett naturligt krävande färgbud är att ni 
gemensamt kan söka er till rätt utgång.
 Därför bjuder du 3c och hoppas att 
du vet vart ni ska landa efter Bengts 
nästa bud.

KAN NI STANNA I DELKONTRAKT  

EFTER DITT KRAVBUD?

Det kan ni.
 Om Bengt prefererar till 32 betyder 
det att han inte är säker på utgång och 
ger dig chansen att stanna på 3-läget i 
din öppningsfärg.
 Men Bengt bjuder inte 32. I stäl-
let kommer ett mycket överraskande 
bud: 3s. När Öst passar, gäller det för 
dig att tolka hans bud rätt.

SYD VÄST NORD ÖST
12 1s 2NT pass 
3c pass 3s pass 
?

VET DU VAD BENGT MENAR?

Det tror du.
 Ni är på 3-läget, och 3 sang är ett 
möjligt slutbud. I så fall följer ni den 
kloka principen att ”tredje färg visar”. 
Du har bjudit ruter och klöver, så när 
Bengt bjuder spader är det ”tredje 
färg” – trots att också Väst bjudit den 
– och visar därför styrka i spader.
 Med tanke på Bengts sangbud visste 
du redan att han var stark i spader.

VARFÖR BERÄTTAR BENGT DET IGEN?

Därför att han är orolig för den fjärde 
färgen.
 Hjärter är en objuden färg, men då 

du berättar om minst nio lågfärgskort, 
och Bengt mer eller mindre har förne-
kat fyrkorts hjärter, är det fullt möjligt 
att det är den högfärgen som är er 
ömma punkt i sang. Så genom att bju-
da 3s och med det visa styrka i spader 
försöker Bengt förmedla budskapet 
att hjärtern kan vara känslig.
 Ha det i åtanke när du funderar på 
ditt nästa bud.

s kn 6 3  3 7  2 E K 8 6 2  c E D 6 5

VAD BJUDER DU?

4c.
 När Bengt är orolig för hjärtern, 
och du har singel i den färgen, är sang 
inte längre att tänka på. Då får det bli 
ett trumfkontrakt – men vilket?
 När läroböckerna hävdar att 26 
poäng räcker till utgång, menar de  
3 sang eller fyra i högfärg. Fem i låg-
färg är ett stick mer än fyra i högfärg, 
så att då kräva en extra kung, eller 29 
poäng, är närmare sanningen än att 
säga att 26 poäng räcker till utgång 
också i lågfärg. Det gör det oftast inte.
 Så om du i detta läge bjuder 4c 
betyder det två saker: a) din hjärter 
är för svag för att 3 sang ska vara ett 
alternativ, och b) du är inte säker att er 
gemensamma styrka räcker till utgång 
i lågfärg.

SKA DU INTE HA FEM KLÖVER NÄR DU 

BJUDER OM FÄRGEN?

Nej. 4c är inget ”ombud av klövern”. 
Det betyder bara att du inte har till-
räckligt bra hjärter för att bjuda sang 
och inte heller tillräcklig honnörs-
styrka för att vara säker på att ni gör 
utgång i lågfärg.

MEN TÄNK OM BENGT PASSAR NÄR RUTER 

VARIT BÄTTRE?

Det kommer han inte att göra.
 Om Bengt har 3-3 i lågfärgerna 
bjuder han ruter på lämplig nivå, ef-

tersom rutern är minst lika lång som 
klövern; men om han har fyra klöver 
passar han eller höjer till 5c. Så vilken 
färg som ska vara trumf vet du ännu 
inte, ej heller om ni ska spela utgång 
eller delkontrakt.
 Det blev utgång, för det tar inte lång 
tid för Bengt att höja till 5c. På det 
följer tre pass, och sedan spelar Väst 
ut hjärteress. Du hoppas att Bengt vet 
vad han gör, men när han börjar med 
att lägga upp fyra starka klöver och tre 
hackor i hjärter kan du pusta ut.

Nord s E K 8 4
(Bengt) 3 9 6 3
  2 9 3
  c K kn 10 9
    
    
 3 E   
   
Syd (Du) s kn 6 3
  3 7
  2 E K 8 6 2
  c E D 6 5

HUR SER DET UT?

Inte så tokigt. Bengt har minimum för 
sin budgivning, men han tyckte det lät 
som om era kort passade bra samman, 
så att höja till 5c var motiverat. 

HAR NI KANSKE BJUDIT FÖR LÅGT?

Troligen inte.
 Det finns bara en säker förlorare, 
men med tanke på Västs spaderinkliv, 
är det troligt att du också förlorar ett 
stick i den färgen.
 När du tackat Bengt för korten, 
begär du hjärtertre från bordet. Öst 
bekänner då med hjärterdam.

VARFÖR GÖR HAN DET?

För att berätta för sin partner att han 
också har knekten. Den informatio-
nen kan vara viktig, ifall Väst behöver 
spela in sin partner för en vända i en 
annan färg genom spelföraren.
 Väst funderar ett tag och vänder 

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  

>
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F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G

sedan med hjärterfem. Öst spelar på 
tian och du stjäl.

SKA DU TRUMFA UT SNABBT?

Nej.
 Trumfar ut gör du om du har stick 
så det räcker och vill hindra motstån-
darna från att stjäla dina höga kort i 
sidofärgerna. Här har du fyra trumf-
stick samt ess-kung i både spader och 
ruter till den hjärterstöld du just tagit. 
Det är nio stick, två mindre än du 
åtagit dig.

VAR KAN DU FÅ DE TVÅ STICK  

SOM SAKNAS?

I ruter har ni sju kort tillsammans. 
Sitter Öst-Västs sex ruter 3-3 kan du 
godspela två ruterstick med en stöld 
på bordet. Problemet är att du också 
behöver en ingång till handen för att 
hämta hem rutersticken. Den finns i 
trumf, men bara om klövern sitter 3-2.

HUR GÅR DET OM RUTERN SITTER 4-2?

I så fall behöver du stjäla två ruter 
på bordet, men det är lättare sagt än 
gjort. Om du börjar med ruteress och 
-kung, ruterstöld (då en av motstån-
darna sakar) och trumf till handen, 
kan du stjäla en andra ruter, men efter 
det kan du inte både trumfa ut och 
hämta hem rutersticken. Handens 
högsta trumfhacka är för klen för det.

FINNS EN ANNAN CHANS?

Om du stjäl bordets sista hjärter innan 
du trumfar ut, är du uppe i tio stick. 
Sedan kan du kanske få det stick som 
saknas i ruter eller spader. Det verkar 
vara en bättre plan.
 Därför spelar du en trumf till bor-
dets nia och stjäl hjärternian med 
klöveress, då båda motspelarna bekän-
ner lågt. På klöverdam bekänner Väst 
igen. När du sticker över med kungen, 

kommer en klöver också från Öst. 
När du trumfar ut med klöverknekt 
bekänner Öst, medan du sakar ruter-
två och Väst sakar spaderfem.
 Då är läget detta:

Nord s E K 8 4
(Bengt) 3 —
  2 9 3
  c 10
    
    
    
   
Syd (Du) s kn 6 3
  3 —
  2 E K 8 6
  c —

VAD GÖR DU NU?

Om rutern sitter 3-3, kan du få ett 
extrastick i den färgen genom att låta 
motståndarna få vinna ett ruterstick 
nu. Sedan faller motståndarnas sista 
ruter när du tar för ess och kung, så 
att den sista rutern blir hög.

BÖR DU SPELA SÅ?

Nej, inte när det finns en plan som är 
ännu bättre. Det är att gå på spadern.
 Efter Västs inkliv kan du placera 
henne med fem spader – och då finns 
ett bombsäkert sätt att ordna ett extra-
stick i spader.

HUR?

Genom att spela spader fyra mot han-
den.
 Skulle Öst ha damen singel, är 
saken klar. Annars spelar du på spa-
derknekt, som tvingar ut Västs dam. 
Med E-K-8 kvar på bordet bakom 
Väst, och två ruteringångar på handen, 
får du tre spaderstick med hjälp av en 
dubbelmask över Väst.
 Öst bekänner med spadertvå och 
Väst sticker knekten med damen. Hon 
fortsätter med hjärteråtta, som tvingar 
bort din sista trumf. Efter ruter till 
esset, spelar du spadertre mot bordet i 
detta läge:

>
Nord s E K 8
(Bengt) 3 —
  2 9
  c —
    
    
    
   
Syd (Du) s 6 3
  3 —
  2 K 8
  c —

Du har tänkt sticka spadertio (eller 
nio) med kungen, återvända till han-
den på ruterkung för att sedan avsluta 
med en spadermask, som du vet kom-
mer att gå.
 Men, vad nu då, Väst bekänner med 
spadersju!

VAD GÖR DU DÅ?

Maskar med spaderåtta.
 Väst har sett vad du tänker göra och 
hoppas att du ångrar dig i sista stund, 
men det gör du förstås inte. Att hon 
skulle ha klivit in med 1s på dam-tia 
fjärde, i stället för 13 på ess-kung 
femte, tror du inte en sekund på.
 Öst sakar på spaderåtta och tilläg-
ger ”den där åttan var bra att ha”. Det 
var den.
 Hela sitsen:

  s E K 8 4
  3 9 6 3
  2 9 3
  c K kn 10 9
s D 10 9 7 5   s 2
3 E K 8 5   3 D kn 10 4 2
2 kn 4   2 D 10 7 5
c 8 2  c 7 4 3
  s kn 6 3
  3 7
  2 E K 8 6 2
  c E D 6 5

”Tur att du hade singel hjärter. Om 
du haft 2-2 i högfärgerna, hade det 
blivit svårare”, tillägger Väst.

HÅLLER DU MED OM DET?

Nej.
 Om vi låter dig få en hjärterhacka 
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>ATT TÄNKA PÅ!

c När partnern öppnar med en 
trick i lågfärg, och nästa hand kliver 
in på 1-tricksnivån, är ett enkelt 
och bra sätt att låta hoppet till 2 
sang vara en naturlig invit med gott 
håll i inklivsfärgen och 11-12 hp.

c När du på partnerns invite-
rande 2 sang-bud bjuder en ny 
färg, är det naturligt och rondkrav. 
Oftast leder det till utgång, men om 
partnern prefererar din första färg 
på 3-läget är det ett svagt bud. Då 
skulle ni kunna stanna där.

c Att 26 poäng räcker till utgång 
stämmer för 3 sang och fyra i 
högfärg. En lågfärgsutgång kräver 
elva stick, så då behövs ungefär en 
kung mer än om ni spelar högfärg. 
Räkna därför med 29 poäng för 5c 
eller 52.

c När ni är på väg mot utgång, 
men inte vet om 3 sang är rätt slut-
bud, följer ni principen att ”tredje 
färg visar”. Om partnern visat ruter 
och klöver och du bjuder 3s är du 
stark i spader och – indirekt – svag i 
hjärter. Detta gäller även om det är 
en färg, som motståndarna bjudit.

c När ni är på väg mot 3 sang, 
och du upptäcker att det saknas håll 
i en färg, är 4 trick i en lågfärg ett 
möjligt slutbud. Partnern får dock 
höja till 5 i lågfärgen om hon har 
tillägg för sin budgivning.

c När du spelar ut ett ess och 
partnern bekänner med damen, 
betyder det att hon har knekten 
(eller att damen satt singel). Det 

kan vara en viktig information om 
du behöver få in partnern snabbt 
för en vända genom spelföraren.

c Om du har stick så det räcker, 
trumfar du ut snabbt. Behöver du 
stjäla något, är det oftast bättre att 
vänta med trumfen tills du har tagit 
de nödvändiga stölderna.

c Om du har 4-3 i den färg, som 
din vänstra motståndare har klivit 
in med, kan du utgå från att hon 
har fem eller sex kort i den färgen.

c Innan du sätter igång och 
försöker godspela en sidofärg med 
hjälp av en eller flera stölder, behö-
ver du förvissa dig om att du också 
har ingångar för att hämta hem de 
godspelade sticken.

Att tänka på
och Öst en spaderhacka, kan motspe-
larna vinna de två första hjärterstick-
en, men efter det får de inte fler stick. 
Spelar de en tredje hjärter får du en 
lågstöld på handen, men sedan kan du 
ta ut ess-kung i både spader och ruter 
och korsstjäla resten med höga trumf.
 Ett bättre motspel är att skifta till 
trumf i andra stick, men då har du de 
ingångar som behövs för att godspela 
ett extra ruterstick och komma åt det: 
ruter ess-kung, ruterstöld, klöveress, 
ruterstöld, hjärter. Sedan kommer du 
in till handen på en hjärterstöld, så att 
du kan trumfa ut och ta hem den höga 
ruterhackan. 

Fråga Bridge!
Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se!

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  

  – Redan för flera hundra 
år sen fanns det ett kort-
spel som svagt påminde om 
bridge.
 – Då är det det som min 
man spelar.

Insänt av Thomas Ålander, Knivsta.



   BR IDG E  FEBRUAR I  20174 4

Många spelförare, även rutinerade 
sådana, gör misstaget att spela på 
för fort i första stick. Ta därför för 
vana, att som spelförare alltid tänka 
en stund – gärna minst 30 sekun-
der – över hur spelplanen ska läggas 
upp, när träkarlen lagt ut sina kort 
på bordet. Denna tankestund visar 
även respekt för motståndarna. Även 
de behöver en liten stund på sig, för 
att analysera utspelet och träkarlens 
resurser. 
 När du lägger upp din spelplan 
ska du räkna dina säkra stick och se i 
vilken eller vilka färger du kan produ-
cera flera. Finns det några hot? Är det 
fråga om trumfspel, kanske det finns 
risk för stöld(er) i motspelet. En an-
nan av de många frågor du som spel-
förare ska ställa dig, är hur utspels-
färgen ska hanteras. Här nedan följer 
några situationer att ta ställning till. 
 Här spelar du ett sangkontrakt:

1)  s kn 10 5
    
    
    s 3   
      

  s E 2

Väst spelar ut spadertre. Vad lägger du 
från bordet?
  Då Väst har dragit i färgen, bör han 
ha åtminstone en av de utestående spa-
derhonnörerna. Här bör man därför 
peta dit tian (eller knekten). Har Väst 

både spaderkung och -dam vinner vi 
första sticket på bordet. Om motstån-
darna har var sin honnör, pressas Östs 
honnör ut av tian och den sticker vi 
med esset. Om vi själva eller motstån-
darna sedan spelar spader måste Väst 
spela ett kort före bordet. Lägger han 
liten kan vi vinna sticket med knekten 
och sticker Väst upp med sin honnör 
lägger vi femman och får sedan stick 
för knekten.
 I exempel 2) spelar du ett hjärter-
kontrakt och Väst spelar ut spadernio.

2)  s E D 10 4
    
    
    s 9   
      

  s kn 8 2

Har Väst bra eller dålig spader? 
 Frågan som ska ställas, är varför 
Väst atackerar en färg där ni är har det 
så gott ställt? 
 Ett så pass högt kort som spader-
nian tyder på att Väst är kort i färgen. 
Väst har troligen en singel eller dub-
belton i spader. Säkrast är därför, att 
sticka upp med esset och om möjligt 
genast börja dra ut trumfen. 

3)  s E D 10 3
    
    
    s 2   
      

  s kn 6 4

Även i exempel 3) spelas ett hjärter-
kontrakt. Väst spelar ut tvåan i sido-
färgen spader.
 Hur är spaderfärgen fördelad hos 
motståndarna, tror du?
 Ett lågt utspelskort antyder styrka 
hellre än kortfärg. Visst, det kan vara 
fråga om en singelton även här, men 
det kan lika gärna vara ett drag från 
kungen. Lägg därför lågt på bordet. 
Får du vinna sticket med knekten är 
sannolikheten stor att Väst har spa-
derkungen. Eftersom det är fråga om 
trumfspel finns risk för stöld. Här 
kan det vara Öst som är kort i sido-
färgen spader, så efter att ha vunnit 
på knekten bör du snabbt försöka 
dra ut trumfen för att inte riskera att 
Väst kommer in och ger partnern en 
spaderstöld. Därefter, kan du vid två 
tillfällen maska ut Västs spaderkung – 
och få sammanlagt fyra stick i färgen.
 Ofta kan du som spelförare räkna 
ut, om utspelet är drag från styrka  
eller om det är fråga om en kortfärg. 
 Om du är osäker över motståndar-
nas utspelsmetoder, är det tillåtet att 
titta på deras systemdeklaration eller 
fråga dem. Kom dock ihåg, att det 
alltid är partnern till den som spelat ut 
du ska fråga. Har Väst spelat ut, frå-
gar man Öst. Har Öst spelat ut, frågar 
man Väst.

Lite lättare...
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång  
ska vi gå igenom vikten av att göra rätt i stick ett.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E


