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Meldesystem 

I denne gjennomgangen brukes et 

naturlig meldesystem som baserer 

seg på 5-kort major, beste minor, 

15-17 grand og 2 over 1 som 

utgangskrav. I motspill brukes 

norske utspill mot farge, invittutspill 

mot grand og lite kort som styrke. 

Spill 1: Nord/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

 Pass Pass Pass 

1ru Dbl 1sp 2hj 

Dbl Pass 3sp Pass 

Pass Pass 

 

Om øst skal melde to eller tre spar 

er vanskelig å si. Øst må avgi en 

tvunget melding og 2 spar kan i 

nødstilfeller være på 4-korts farge 

og 7 poeng. Derfor synes jeg 3 spar 

er på sin plass med 5kort og 9 

poeng, i tillegg til en singleton og en 

konge fint plassert bak den 

opplysende doblinga. Husk også at 

øst har passet i åpning, og er derfor 

begrenset til ca. 10 poeng. 

Resultat: 3sp Ø = 

Spill 2: Øst/Nors-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

  2hj Pass 

3hj Dbl Pass 4sp 

Pass Pass Pass 

 

Øst-vest fikk satt press på 

motparten som til slutt kom i en litt 

hardmeldt 4 spar. Syd, som akkurat 

har til 3,5 spar, melder optimistisk 

utgang. Grunnen til det er at han 

vet makker er pressa og vil neppe 

ha sjansen til å løfte 3 spar til 

utgang med en litt bedre hånd enn 

minimum. 

 

Kontrakten er absolutt spillbar. 

Utfordringen er å finne trumfdama, 

noe som kanskje er ekstra vanskelig 

når det er sperreåpneren som har 

den. Jeg tipper nok at over 50 % av 

spillerne som var i 4 spar gikk bet 

(så fremt øst velger å åpne svake 2 

ved de fleste bord). 

 

Resultat: 4sp S -1 

 



Spill3: Syd/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1hj 

Pass 3hj Pass Pass 

Pass 

 

Vanskelig for Øst-vest å være med 

når de har 11 poeng hver. Nords 3 

hjerter var en god melding, og når 

makker har fin fordeling og litt 

ekstra, blir det enkelt 9 stikk og 

hjemgang. 

 

Med andre soneforhold har vel øst 

kanskje til en opplysende dobling på 

3 hjerter, men dere ser hva som 

skjer da? Riktig, vest melder vel 4 

spar og det blir ikke særlig morsomt 

slik det sitter. 

 

Resultat: 3 hj S = 

 

 

 

 

Spill 4: Vest/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1kl 1sp 3kl Pass 

3sp Pass 4kl Pass 

5kl Pass Pass Pass 

 

Et vanskelig spill der man må ta 

stilling til hvor svak makker kan 

være. Hvis vi ser på kortene til vest 

er det eneste bordet må ha for at 

det skal være spill for 5 kløver er et 

ess og 109 i hjerter. Derfor er 5 

kløver et greit bud av vest, som 

denne gangen er litt heldig med 

bordet. 

 

3 grand kan i alle fall ikke være 

riktig når makker ikke har et ekstra 

sparhold å bidra med. 

 

Resultat: 5 kløver V = 

 

 

 

 



Spill 5: Nord/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1sp 3ru 

Pass Pass Dbl Pass 

3sp Pass Pass Pass 

 

Øst kan vel ikke forvente at makker 

har det store å bidra med når han 

først passer tre ruter, for deretter 

vise frem støtten i spar. Selv om 

bordet til og med har 4-kort støtte 

denne gangen blir det tungt å vinne 

kontrakten slik kortene sitter.  

Minst to tapere i spar og en taper i 

hver av de andre fargene holder 

kontrakten nede på maks 8 stikk. 

 

Resultat: 3sp Ø -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 6: Øst/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

  1kl Pass 

1ru Pass 1hj Dbl 

Pass 1sp Pass 2sp 

Pass Pass Pass 

 

Det er vel litt unødvendig kanskje å 

løfte makkers 1 spar til 2, men noen 

stikk må det da nesten bli når 

motparten er så passiv. I tillegg er 

det jo i gunstig sone. Neste gang 

kan det jo være at vest blir fristet til 

å melde på 3-trinnet, og da er de 

fort for høyt når det tilsynelatende 

sitter skeivt imot. 

 

Kortene sitter forholdsvis fint for 

spillefører, og det blir nok en del 

stikk. Utspiller føler seg litt innspilt, 

og starter nok best med en liten 

trumf. 3 sparstikk, 3ruterstikk og 

kløveress må gi stikk. Det åttende 

stikket kommer fort på et eller 

annet vis også 

Resultat: 2 sp N 7-8 stikk. 



Spill 7: Syd/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1hj 

1sp 2hj 2sp 4hj 

Pass Pass Pass 

 

Hvordan man spiller dette kommer 

litt an på hva man får ut. Kommer 

det to runder spar ut, kan man 

enten prøve å stjele to kløver i 

bordet, eller stjele god ruteren. 

Begge deler er vellykkede planer og 

gir 12 stikk. 

 

Resultat: 4 hj S +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 8: Vest/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1gr Pass 2hj Pass 

2sp Pass 3gr Pass 

4sp Pass Pass Pass 

 

Utspill: Ruter 3 

 

Jeg blir veldig overasket om ikke 

dette resultatet blir kopiert ved 

mange bordet. 26 honnørpoeng og 

5-3 tilpass i spar, og et naturlig 

ruterutspill som gjør at det blir 2 

sure bet for øst-vest. Noen velger 

kanskje å melde pass på 3 grand, 

men det blir enda verre når 

sparfinessen ryker, og kløveren 

sitter 6-3 imot. 

 

Resultat: 4 sp V -2 

 

 

 

 

 

 



Spill 9: Nord/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 1sp Pass Pass 

Dbl Rdbl Pass 2sp 

Pass Pass Pass 

 

Redoblingen i nord viser en eller 

annen form for sterk hånd med 

minst 5 spar. Syd velger først som 

sist å støtte til 2 spar før motparten 

gjør han utmeldt, og da dør 

meldingsforløpet. 

 

Nord må spille forsiktig for å få 

maks antall stikk her. Ved å legge 

ned en sparhonnør og deretter 

fortsette med LITEN spar, har man 

sikret seg et ekstra inntak til å ta 

hjerterfinessen. Da blir det 4 

sparstikk, 3 hjerterstikk, ruteress og 

kløveress. 

 

Resultat: 2 sp N +1 

 

 

 

Spill 10: Øst/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1hj Pass 

2hj Pass 4ru* Pass 

4sp Pass 4gr Pass 

5ru Pass 6hj Pass 

Pass Pass 

 

4ru=Renons, sleminvitt. 

 

2hjerter viser 6-9(10), og når vest 

har 9 poeng der 8 av dem er utenfor 

makkers renonsfarge, tar han med 

seg et cuebid med 4 spar. Når øst 

får et ess (hjerter konge eller kløver 

ess) i tillegg til kontrollmelding i 

spar, bør sjansen for 12 stikk være 

meget gode. Derfor avsluttes det 

hele med 6 hjerter. 

 

 

Resultat: 6 hj Ø = 

 

 

 

 



Spill 11: Syd/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass Pass 1sp Pass 

2sp Pass 4sp Pass 

 

Øst kunne også hoppet til 3 grand, 

eller oppvurdert hånden til en 20-21 

grand. Dårlig med overganger og 

sur sits i spar gjør at det ikke er 

mulig å spille hjem utgang øst-vest. 

 

Resultat: 4sp Ø -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 12: Vest/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1sp Pass 1gr 2hj 

Pass 3hj Pass Pass 

Pass 

 

Nord-Syd har mange stikk i hjerter 

når det sitter så fint som det gjør. 

Hvis syd tar sjansen på at begge 

honnørene i spar sitter i vest, blir 

det et avkast etter at 

dobbelfinnessen er tatt. Det er 

heller ikke unaturlig av vest å spille 

spardame ut, og det gjør jobben en 

god del enklere for syd. 

 

Resultat: 3hj S 9-10 stikk. (9 eller 10 

avhenger hvor mange sparstikk syd 

går for). 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 13: Nord/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1sp 2hj 

3hj Dbl 4sp Pass 

Pass Pass 

 

Vests 3 hjerter er god løft i spar og 

viser eksakt 3-kort støtte. Øst har 

fin fordeling og singleton i 

motpartens farge og melder utgang. 

 

ED i ruter sitter foran, i tillegg til 

trumfen 3-2 gjør at det er ingen 

problem for øst å ta 11 stikk.  

 

Resultat: 4sp Ø +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 14: Øst/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1ru 

Pass 1hj Pass 2kl 

Pass 3ru Pass 3sp 

Pass 3 gr Pass Pass? 

Pass 

 

Syd har meldt fordelingen sin, og 

nord har med sin 3 ruter vist 3-4 

kort støtte og 10-11 poeng. Syd må 

over 3 grand bestemme seg for hva 

som er best av 3 grand og 5 ruter, 

og velger fornuftig pass.  

 

5 ruter er nok den beste kontrakten 

i lagturnering, men sjansen for 10 

stikk er såpass god i grand at man 

bør være der i parturnering. En 

alternativ kontrakt kan være 6 

ruter, som i praksis står på at 

kløverknekt sitter i vest. Litt 

hardmeldt, men det er spill for 

slem. 

 

Resultat: 3 grand N +1 



Spill 15: Syd/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

1sp Pass Pass 2hj 

Pass Pass Pass 

 

Ikke lett for syd å ta et valg i disse 

soneforholdene, men det kan være 

like farlig å melde pass som å holde 

opp meldingene. Praktisk bridge å 

melde sin 5-kort major i 

parturnering, som makker riktig nok 

velger å passe. 

 

Trumfen sitter ikke pent, men det er 

mange stikk ved siden av trumfen. 3 

trumftapere, en i kløver og en i spar 

er helt sikkert. Hvis ruteren blir 

sniffa riktig er det vel mulig å vinne 

kontrakten. (Det er burde også 

være mulig siden spillefører etter 

hvert før greie på at vest har 9 

majorkort og øst har 9 minorkort). 

 

Resultat: 2hj S = 

 

Spill 16: Vest/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass Pass 1sp Pass 

3ru* Pass 4sp Pass 

Pass Pass 

 

3ru = Splinter (kortfarge i ruter, 

minst 4-kort støtte og invitt til 

utgang) 

 

Trumfen sitter fint, så hvis 

spillefører spiller kortene i riktig 

rekkefølge slik at kløveren er 

godspilt imens det fortsatt er 

overganger i bordet, blir det 11 

stikk.  

 

Resultat: 4sp Ø +1 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 17: Nord/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1ru Pass 

1sp Pass 1gr Pass 

2ru* Pass 2sp Pass 

4sp Pass Pass Pass 

 

2ru= Falsk utgangskrav. Populært 

kalt XYZ eller XY-grand i Norge. 

Internasjonalt kalles konvensjonen 

two-way checkback.  

 

Så lenge spillefører må spille 

kløveren selv i dette spillet, er det 

ikke å unngå å gi bort to kløverstikk 

til motparten. 

 

Resultat: 4 sp V +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 18: Øst/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass 

1gr Pass 2hj Pass 

2sp Pass 3kl Pass 

3sp Pass 4sp Pass 

Pass Pass 

 

For de som liker å åpne tynt, er vel 

øst sin hånd en åpningshånd, men 

jeg er verken junior eller liker tynne 

åpninger, så derfor blir det en klar 

pass i øst etter min mening.  

 

Etter grandåpning i vest og 

overføring er vegen kort til 4 spar, 

som blir endestasjon. Selv uten 

hjerter ut rekker motparten å ta 

sine 3 majorstikk. 

 

Resultat: 4 sp V = 

 

 

 

 

 



Spill 19: Syd/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass Pass 1gr Pass 

2hj Pass 2sp Pass 

Pass Pass 

 

Syd har et veldig naturlig utspill i 

kløverkonge som stikkes. Her er det 

viktig å ikke røre trumfen før man er 

nødt. Etablere stikk i de røde 

fargene, og trumfe kløvertaperne 

på den korte hånda er det som er 

riktig medisin her.  Når bordet er fri 

for kløver er det greit å spille trumf. 

 

Resultat: 2sp Ø +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 20: Vest/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass Pass 1gr 2sp 

3gr Pass Pass Pass 

 

Her tror jeg nok flere spillere velger 

å melde 2 kløver i syd for å melde 

begge major. Med 6-4 heller jeg 

mer til å vise langfargen min slik 

som vist i meldingsforløpet over. 

Las oss si at vi melder 2 kløver som 

begge major og makker melder 2 

hjerter. Så havner vi på 4-3 tilpass i 

stedet for 6-2 i spar (Ja vi kan melde 

2 spar makkers 2 hjerter, men det 

bør vise en sterke hånd enn dette). I 

tillegg er det mer sperreeffekt med 

å melde langfargen sin i stedet for 2 

kløver.  

 

Resultat: 3 grand Ø 9-10 stikk 

 

 

 

 

 



Spill 21: Nord/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 1sp Pass Pass 

Pass 

 

Et litt kjedelig spill som ender med 

at nord får et overstikk i 1 spar. 

 

 

 

Resultat: 1 sp N +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 22: Øst/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1sp Pass 

2sp Pass Pass Pass 

 

Sikkert mange som synes det er 

passivt av øst å gi seg allerede på 

to-trinnet, men denne gangen sitter 

det fint, som det av og til gjør.  

 

Jeg tror det er oftere man går bet i 

3 eller 4 spar hvis man melder mer 

på korta til øst, enn at man vinner 

utgang. Derfor er jeg helt sikker på 

at det er best å melde pass på to 

spar.  

 

Resultat: 2sp Ø +2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 23: Syd/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass Pass Pass 

 

Så kommer spørsmålet da om vest 

skal åpne eller ikke. Spillestil er vel 

det som avgjør. 

 

Resultat: Pass rundt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 24: Vest/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1kl Pass 1hj 

Pass 2hj Pass Pass 

Pass 

 

Nok et spill der det meste sitter fint. 

Vanskelig for vest å spille noe annet 

enn ruter ut, og da blir det faktisk 

11 stikk. 

 

Resultat: 2hj S +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 25: Nord/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 Pass Pass 1sp 

Pass 2sp Pass Pass 

Pass 

 

Her var ikke Nord-Syd like heldig 

som på forrige spill, men de er ikke i 

faresonen og har vel råd til å gå et 

par bet for å slå en potensiell 

kløverkontrakt andre vegen.  

 

3-4 spartapere, 2 i hjerter og 1 i 

ruter med perfekt motspill gjør at 

syd unngår den tredje beten. For å 

holde spillefører ned på 6 må det 

vel hjerter ut for å få sving på 

motspillet. 

 

Resultat: 2sp S 6-7 stikk 

 

 

 

 

 

 

Spill 26: Øst/Alle 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1hj 2kl 

Dbl 3kl 3sp Pass 

Pass Pass 

 

Litt stram dobling av vest, men det 

ser ut som det kan være siste sjanse 

å være med i meldingsforløpet, og 

skulle makker ta ut doblingen i 2 

hjerter kan jo det være en fin 

kontrakt det også.  

 

3 spar var i alle fall en fin kontrakt, 

men det må spilles forsiktig. Helst 

bør man spille så mye hjerter som 

mulig før trumfen røres. Da tror jeg 

nok 9 stikk blir skrapt sammen når 

røyken har lagt seg. 

 

Resultat: 3 Sp Ø = 

 

 

 

 

 



Spill 27: Syd/Ingen 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1gr 

Pass 2hj Pass 2sp 

Pass 3ru Pass 3hj 

Pass 3gr Pass Pass 

Pass 

 

Slik jeg spiller, viser 3 hjerter 

ruterstøtte, og vanligvis ikke 3 kort 

spar. Uten støtte i noen av fargene 

til makker meldes 3 grand over 3 

ruter. 

 

Det blir vanskelig for vest å spille 

kløver ut, så her blir det nok mange 

stikk. Med hjerter ut, og i tillegg til 

at spillefører finner spardame, så 

kan det bli hele 12 stikk. Vi får se 

hvem som har is i magen til å klare 

det. 

 

Resultat: 3 gr S 10-12 stikk 


