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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 1hj 

1sp 2gr* Pass 3hj 

Pass Pass Pass 

 

2 grand = Invittstenberg 

Utspill: Sparkonge 

 

Vest tar for konge og dame i spar 

før det skiftes til kløver som går til 

liten og kongen. Forsvaret er også 

nødt til å få et ruterstikk før eller 

siden. 

 

Resultat: 3hj S 140 

 

 

Spill 2: Øst/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass 

Pass 1kl Pass 1sp 

Pass 2kl Pass Pass 

Dbl Pass 2hj 3kl 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: Hjerter D 

 

Utspillet stikkes med esset før en 

LITEN kløver spilles fra bordet. Den 

må vest stikke med singel ess. 

Dermed får forsvaret kun på sine to 

ess, i tillegg til en hjerterstikk. Et 

vests opplysende dobling er han 

favoritt til å ha kortest kløver. 

Derfor er det viktig å spille liten 

kløver fra bordet og ikke knekten 

(eller å spille seg inn på hånden, for 

så å spille kløver til knekten).  

 

Resultat: 3kl N +1  

 

 

 



Spill 3: Syd/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

2kl* Pass 2hj Pass 

2sp Pass 3sp Pass 

4kl* Pass 4ru Pass 

4gr* Pass 5hj* Pass 

5gr* Pass 6ru Pass 

7gr Pass Pass Pass 

 

2kl = Vanlig 20+ 

4kl/4ru = Cuebid 

4gr = 5ess blackwood 

5hj = 2 ess uten trumfdame 

5gr = Storesleminvitt 

 

Vest hadde tenkt å melde storeslem 

uansett hvis makker hadde to ess, 

men for å undersøke om 7 grand 

var en god kontrakt var det 

fornuftig å gå via 5 grand først. 6 

Ruter eller 6 hjerter (spesifikk 

konge) var akkurat nok til å telle til 

13. 6+1+2+4 gir 13 enkle stikk når 

alt oppfører seg. 

 

Resultat: 7 grand Ø/V 13 

Spill 4: Vest/Alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

1gr Pass 3gr Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: Hj 3 

 

Med 14 honnørpoeng, en fin 5-kort 

farge i tillegg til hjerter 10 

oppvurderer vest hånden sin til 15-

17 grand. Den løfter øst enkelt et 

par hakk med sine 12 poeng. 

Utspillet går til esset. Ruter til 

damen og kongen, og ny hjerter fra 

nord. Når ruteren sitter 3-2 tar 

spillefører 3 sparstikk, 2 hjerterstikk 

og 4 ruterstikk.  

 

Resultat: 3 grand vest = 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 5: Nord/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1hj Pass 

2hj Pass 3kl* Pass 

4hj Pass Pass Pass 

 

3kl = Langfargeinvitt 

 

En meget god kontrakt med mange 

veger til 10 stikk. Spar ut er det 

verste utspillet, men det blir likevel 

10 stikk ved å etablere et stikk i 

ruter eller ved å finne kløver dame. 

Legg merke til at hvis spillefører 

ikke får spar ut, kan kontrakten 

spilles safe ved å la kløverknekt 

seile. Da er kongen i ruter beskyttet 

og 10 stikk er sikret uansett 

hvordan det sitter.  

 

Resultat: 4hj Ø = 

 

 

 

 

 

Spill 6: Øst/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

  1ru Pass 

1hj Pass 1sp Pass 

1gr Pass 2ru Pass 

3ru Pass Pass Pass 

 

Ikke spesielt mye spillefører eller 

motspill kan gjøre for å få mer eller 

mindre enn 10 stikk her.  

 

Vest vet at det mest sannsynlig ikke 

står mer enn delkontrakt i ruter, 

men løfter makkers 2 ruter et hakk 

for å vise at han har litt ekstra, i 

tillegg til at han vil holde motparten 

unna en god delkontrakt. Det ble en 

vellykket aksjon, da vi ser nord-syd 

kan klare ca. 9 stikk i kløver og 

hjerter. 

 

Resultat: 3ru Ø +1 

 

 

 

 



Spill7: Syd/alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

2ru Pass Pass Pass 

 

Ikke mange honnørpoeng i vest, 

men en fin farge gjør at man har til 

svake 2 åpning. Ingen av de andre 

rundt bordet har noe å tilføye, og 

det går pass rundt. 

 

Nord føler seg litt innspilt i utspillet, 

og velger passivt kløver 3 ut. Syd ser 

at makker har spilt ut fra 3-kort 

farge og legger liten i første stikk. 

Dette for at ikke kløverfargen skal 

være godspilt så tidlig i spillet. Ruter 

til kongen stikker syd og vrir spar 

som går til dame, konge og ess. 

Spillefører tar ut trumfen og spiller 

kløver til som syd må stikke. Nå er 

det bare et sparstikk og hjerterstikk 

å ta for forsvaret, og spillefører tar 

8 stikk 

 

Resultat: 2ru V = 

 

Spill 8: Vest/Ingen 

  
Vest Nord Øst Syd 

1sp Pass 3ru Pass 

4sp Pass Pass Pass 

 

3 ruter= minisplinter og invitt 

 

På grunn av sin fine fordeling har 

ikke vest noe problemer med å 

melde utgang når makker inviterer 

med 3 ruter. Utspill er ruter ess og 

skift til kløver. Om spillefører tar 11 

er 12 stikk avhenger om han spiller 

trumfen riktig.  

 

Nord-Syd har en fin stamp i 5 

kløver, men vest har etter min 

mening god nok kort til å være med 

til 5-trinnet.  

 

Resultat: 4sp V +2 

 

 

 

 

 

 



Spill 9: Nord/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1hj 2kl 

2sp Pass 3sp Pass 

4kl Pass 4ru Pass 

4hj Pass 4sp Pass 

Pass Pass 

 

Øst-Vest finner tilpass i spar, og 

etter å ha luktet litt på slem, 

bremser de fornuftig i 4 spar. 

Om spillefører gjør alt riktig, kan 

han fornøyd notere 12 stikk i 

protokollen da sparen sitter 2-2, og 

ruterdame kan fiskes opp med en 

trumffinesse. 

 

Resultat: 4 sp V +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 10: Øst/Alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1ru 

Pass 1sp Pass 3gr 

Pass 4ru Pass 4hj 

Pass 4sp Pass gr 

Pass 5sp Pass 5gr 

Pass 6ru Pass Pass 

Pass 

 

3 grand viser hos de fleste en 

spillesterk hånd med minst 6-kort 

ruter. 4 ruter er sleminvitt, mens 4 

hjerter og 4 spar er cuebid. 4 grand 

er blackwood, og nå velger nord å 

lyve på seg trumfdama på grunn av 

så god støtte (med 11-kort tilpass 

har man ikke bruk for trumfdama). 

5 grand er storesleminvitt som nord 

må slå av på.  

 

Resultat: 6 ru S = 

 

 

 

 



Spill 11: Syd/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

   1ru 

Pass 1gr 2hj Pass 

Pass Pass 

 

Med orginalstikk i trumf spiller syd 

ut ruterkonge i stedet for sin single 

kløver. Forsvaret vil få ett sparstikk, 

ett hjerterstikk, ett ruterstikk og to 

kløverstikk.  

 

Resultat: 2hj Ø = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 12: Vest/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

1sp Pass 2gr Pass 

3ru Pass 3ru Pass 

4kl Pass 4ru Pass 

4hj Pass 4gr Pass 

5hj Pass 6sp Pass 

Pass Pass 

 

Når øst etter hvert ser at alle 

fargene er under kontroll, og får 2 

ess på blackwood, avsluttes 

meldingsforløpet med 6 spar. En 

kontrakt som spilles hjem helt 

uproblematisk 

 

Resultat: 6 sp V = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 13: Nord/Alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

 1kl Pass 1ru 

1hj 1sp Pass 1gr 

2hj Pass Pass Pass 

 

Utspill: Ruter A 

 

To rutertapere, to spartarere, én 

hjertertaper og én kløvertaper er 

ikke å unngå med rett motspill av 

nord-syd. 

 

Nord-Syd kan være med å kjempe 

om kontrakt med 3 ruter, men der 

vil de i så fall gå en bet. 

 

Resultat: 2hj V -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 14: Øst/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

  1sp 2ru 

2hj Pass 2sp 3ru 

4sp Pass Pass Pass 

 

Utspill: Ruter konge 

 

2hjerter er rundekrav, mens 2 spar 

kan passes. Vest ser at han har fine 

verdier i singel kløver, og ingen 

bortkastede honnører i ruter. 3-kort 

støtte i spar og en 6-kort sidefarge 

gjør at han hopper rett i utgang. 

 

Spillefører stikker utspillet og spiller 

spardame til konge og ess. Liten 

spar til knekten føles av 

hjerterdame til konge og ess. 

Hjerterknekt, hjerter til stjeling fulgt 

av liten spar til syveren gjør at det 

blir full uttelling når hjerteren er 

trumfet god. Det gir 6 sparstikk, 5 

hjerterstikk pluss ruter ess.  

 

Resultat: 4sp Ø +2 

 



Spill 15: Syd/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

Pass 1ru 1sp Dbl 

Pass 2hj Dbl Rdbl 

3ru Pass Pass 3hj 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: Spar K 

 

Spillefører gjør best i å dukke 

utspillet. Da må øst skifte fot, og 

spillefører har tempo til å godspille 

kløverfargen. Når den sitter 3-3, og 

trumfen 3-2, er vegen til 10 stikk 

kort.  

 

Noen melder kanskje utgang på 

kortene, men det synes jeg blir litt 

hardt. 

 

Resultat: 3hj N +1 

 

 

 

 

 

 

Spill 16: Vest/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

Pass 1gr Pass 2ru 

Pass 2hj Pass 4hj 

Pass Pass Pass 

 

Som flere sikkert har oppdaget er 

utspillet svært kritisk for antall stikk. 

Med spar ut er det faktisk kun 9 

stikk. Om vest åpner 1 spar vil 

kontrakten havne på den andre 

hånda (nord melder ikke inn 1 

grand uten hold i spar), og da er 

kontrakten ubetelig.  

 

Hva som er mest naturlig å spille ut 

fra øst er jeg usikker på. Kommer 

vel an på dagsformen. Å spille ut 

dobbelton er ekstra attraktivt med 

trumfesset, da muligheten for 

stjeling er større. Derfor tror jeg det 

skal være mulig å spille spar ut. 

 

Resultat: 4 hj N 9-11 stikk 

 

 

 



Spill 17: Nord/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

 2ru Pass 3gr 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: hj 4 

 

Syd vet ikke hva han skal melde, og 

velger det mest praktiske, nemlig 3 

grand. Selvfølgelig kan motparten 

starte med 5 sparstikk, men 

motparten skal jo spille ut riktig 

også. De vet jo ganske lite de også, 

noe som aktuelt sett var avgjørende 

denne gangen også. 

 

Med hjerter ut kan spillefører ta 

esset i kløver, for deretter spille seg 

inn i bordet og ta finessen i kløver. 

Loven om begrenset valg gjør at det 

er med oddsen at fargen sitter 3-1.  

 

Resultat: 3 grand S +1 

 

 

 

Spill 18: Øst/Nord-Syd 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass 

1gr 3kl Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: Ruter 10 

 

Utspillet stjeler spillefører og 

begynner straks med kløver. Siden 

spillefører må spille alt fra hånden, 

kan han ikke unngå en kløvertaper, 

to i spar og 2 i hjerter. 

 

Resultat: 3kl N -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 19: Syd/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

1hj Pass 1sp Pass 

1gr Pass 4sp Pass 

Pass Pass 

 

Jeg kan godt skjønne at noen 

kanskje synes øst melder hardt her. 

Øst-vest har 11+11 honnørpoeng, 

men melder likevel utgang uten å 

invitere en gang. 

Øst har fin fordeling og trenger for 

eksempel bare ruter ess og spar ess, 

så står 4 spar. Derfor er det helt 

greit å bare hoppe ut i utgang.  

 

Nå sitter dette ganske stygt, så 

aksjonen blir ikke vellykket.  

 

Resultat: 4sp Ø -2 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 20: Vest/Alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

Pass 1sp Pass Pass 

Pass 

 

Åpningsvalget i nord kan vel 

diskuteres, men i dagens bridge er 

det populært å åpne på 1-trinnet på 

slike hender som er i nord. Jeg 

synes det ser tungt ut å vinne 4 

hjerter med riktig motspill, men at 

noen gjør det er jeg sikker på.  

 

Likevel ble det bråstopp på 1 spar i 

denne gjennomgangen. En kontrakt 

som vil svinge fra 7 til 9 stikk. 

 

Resultat: 1 sp N =/+1/+2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 21: Nord/Nord-Syd 

 
Vest Nord Øst Syd 

 Pass 1hj Pass 

2ru Pass 2hj Pass 

3kl Pass 3hj Pass 

3gr Pass Pass Pass 

 

Utspill: Spar 5 

 

Nord spiller ut umeldt farge. 

Spillefører kan velge om han gir 

bort to ruterstikk eller to 

hjerterstikk. Ved siden av 

rødfargene er det nok stikk.  

 

Resultat: 3 grand V +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 22: Øst/Øst-Vest 

 
Vest Nord Øst Syd 

1kl Pass 1sp 2hj 

Pass Pass Dbl Pass 

3ru Pass Pass Pass 

 

Utspill: Hj 5 

 

Øst dobler aktivt opplysende på 

grunn av sin fine fordeling. Kanskje 

litt risikabelt når han er redd for at 

det går pass rundt. Samtidig er 

soneforholdene slik at det ikke 

frister så veldig for vest å spille 

motspill mot 2 hjerter hvis han har 

ei god hånd med 4-kort hjerter.  

 

3 ruter ble i alle fall en god 

endestasjon i meldingsforløpet. 

 

Resultat: 3 ru V +2 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 23: Syd/Alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass Pass 1gr Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: Spar 4 

 

Noen vil kanskje invitere på vests 

kort, men uten 5-kortfarge og 

mellomkort, og bare 8 

honnørpoeng synes jeg det blir 

stramt. 

 

Med spar ut etablerer motparten 2 

sparstikk, i tillegg til at de kan hente 

Ess, konge, knekt i kløver. 

 

Resultat: 1grand Ø +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 24: Vest/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

Pass Pass 1sp Pass 

2sp Pass Pass Pass 

 

Utspill: spar 4 

 

Et veldig godt og naturlig utspill fra 

syd. Det sitter fint, så her blir det 

ganske lett for øst å ta 10 stikk. 

 

Tips: Det kan være lurt å bruke 

toronto (også kalt drury) etter 

tredje og fjerdehåndsåpninger i 

major. Da kan vest på dette spille 

meldt 2kløver for å vise en god løft 

(9-11 poeng) i spar. 

 

Resultat: 2sp Ø +2 

 

Dobbel drury 

2kl = 9-11 3-kort støtte 

2ru = 8-11 4-kort 

 

 

 

 



Spill 25: Nord/Øst-Vest 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 1gr Pass 2hj 

Dbl Rdbl Pass 2sp 

Pass Pass Pass 

 

Et spennende meldingsforløp som 

sjelden oppstår. Vest dobler 

overføringer utspillsdirigerende, og 

nord redobler som forslag til 

kontrakt. Det ser svært langt frem 

ut til 8 stikk på syd sine kort, og 

velger derfor å ta ut i 2 spar. 

 

2 Spar var kanskje en verre kontrakt 

å spille enn 2 hj. Kanskje øst har til 

en dobling? 

 

Resultat: 2 spar S -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill 26: Øst/Alle 

 
Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass 

1sp Pass 1gr Pass 

2hj Pass 3hj Pass 

4hj  Pass Pass Pass 

 

En litt hardtmeldt utgang, men den 

står kun på hjerteren 2-2, eller 

dama tredje i kutt i spar (får kastet 

3 kløver). Ingen av delene går, og 

hvis motparten spiller godt imot blir 

det bare 9 stikk. 

 

Resultat: 4hj V -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spill 27: Syd/Ingen 

 
Vest Nord Øst Syd 

   Pass 

Pass 1kl 1sp Pass 

1gr Pass 2ru Pass 

2sp Pass Pass Pass 

 

Utspill: 

 

Dette var ikke den gangen det var 

lurt å melde seg på. Vest kan 

selvfølgelig melde pass på 1 spar, 

men om makker har til 2 hjerter 

etterpå brenner man også en 

utgang. 2 spar ble i hvert fall en 

kontrakt som var vanskelig å spille.  

 

Resultat: 2sp Ø -2 

 

 

 

 

 

 

 


