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MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 

Spilldiagram og analyser 

Av GeO Tislevoll 

 

 

Meldesystem, utspill og signaler  
I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et 

naturlig meldesystem med 5-korts 

majoråpninger, 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. 

Gjennomgangen er kun en antagelse om hva 

som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. 

Det er ikke brukt noen GIB-analyse 

(computeranalyse) som er morsomt nok, men 

er basert på «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 fornufitige avgjørelser. 

En antatt score angis som + eller – for N/S. 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass 2 ♥ 2 ♠ 

 3 ♥ 3 ♠ pass 4 ♠ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ K 

 

Østs kort er ikke helt perfekte for svake 2 

hjerter (litt tynn farge, og litt mye ved siden av 

trumfen), men med dette må han nok melde.  

Vests 3 hjerter er kansje litt tvilsom, men N/S 

kommer uansett seg ut i en hard, men bra 

utgang.  

  

Etter to runder hjerter; syd trumfer andre gang, 

spilles trumf. Syd har åtte toppstikk 

(5+0+1+2), og det niende ved å trumfe en 

kløver i bordet. Det tiende stikket godspilles 

enkelt ved å kappe opp østs hjerter dame mot 

trumf; etter at vest har spilt kongen og esset er 

det bare damen som er høyere enn bordets JT. 

Etter tre runder trumf – du sørger for å være 

inne i bordet – trekkes hjerter knekt til damen 

og trumf. Nå har du ti sikre stikk, og kan 

forsøke å få det ellevte stikket i ruter.  

 

De er én sjanse i ruter for å få to stikk i fargen, 

og det er at en honnør sitter dobbel. Om vest 

har honnør dobbel er liten mot knekt-10-x 

løsningen. Hadde det sittet slik måtte han ha 

tatt for honnøren, og da kunne finesse over øst 

blitt tatt senere. Hvis vest (med honnor dobbel) 

ikke tar stikket krever knekten østs honnør, og 

vests honnør kan toppes ut senere. Slik sitter 

det ikke her, og det er jo mer sannsynlig å 

finne honnør dobbel hos øst som har sekskorts 

hjerter.  

 

Løsningen med den aktuelle sitsen er å spille 

tre runder kløver – den siste trumfes i bordet – 

og så dra ruterhonnør fra nord. Om øst ikke 

dekker seiler knekten til vests dame, og øst 

konge faller under esset neste gang. Og dekker 

øst vinnes med esset fulgt av ruter mot tieren 

som blir stikk – det tidende. Hvis vest skifter 

til ruter i andre stikk blir det enkelt for 

spillefører, som får hjelp med ruteren. Og 

hjerteren kan han klare selv ved å spille spar til 

bordet, stjele en hjerter (esset faller), fulgt av 

to runder trumf og hjerter knekt fra bordet. 

 

N/S: +450 
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 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♠ pass 

 1NT dbl. 2 ♠ 3 ♣ 

 3 ♠ 4 ♣ pass pass 

 pass  

 

 Utspill: ♠ J 

 

Vests svar 1NT er berettiget selv om det ofte 

er riktig å passe på 1-melding med 5 hp. 

Grunnen til at han bør melde her er at om 

makkeren kommer igjen med for eksempel 2 

hjerter kan godt utgang stå (da er vests hånd 

verd mye mer!). Nord kunne ha meldt inn 2 

kløver, og dobler er ikke perfekt med 

dobbelton ruter. Det er likevel fristende å 

doble med denne fordelingen og så mange 

poeng, mest av alt for å få hjerteren på banen. 

Syd melder frivillig 3 kløver, og vest som nå 

vet makkeren har seks spar ser det er 

stjeleverdier og tar sjansen på 3 spar. Det er 

ikke unaturlig å forsøke 4 kløver selv om pass 

ville vært riktig her. For 3 spar står ikke, og 4 

kløver går også en bet. I 3 spar får øst kun seks 

sparstikk, hjerter ess og en kløverstjeling (etter 

trumf ut eller trumf i skift etter for eksenpel 

hjerter ut), 3 spar står ikke selv om syd spiller 

ut kløver ess som kan trumfes hos vest. Det ser 

lysere ut for øst, men det går ikke. Han stjeler 

utspillet, spiller hjerter til esset og stjeler en 

kløver til. Men så må N/S få komme inn. De 

tar da ett stikk i hjerter og ett i kløver og samt 

to ruterstikk. Etter det kan de ordne 

trumfhøyning for det femte stikket på en av to 

måter, enten ruter som nord setter i trumf 

dame på (syds nier vil gi stikk), eller at nord er 

inne og spiller en tredje hjerter som 

forfremmer forsvarets trumf til ett stikk. 

I N/S sin 4 kløver er det kun tre tapere utenom 

trumfen hvis spillefører tipper hjerteren (og det 

er naturlig å satse på esset hos øst som åpnet). 

Men uheldigvis for N/S blir det en kløvertaper 

når den fargen sitter 3-0. Det er kanskje litt 

fristende å doble 4 kløver med øst sine kort, 

men det er en sjanse å ta. Om en av 

motspillerne har singel spar, eller syd har 

kløver knekt kan godt 4 kløver stå. Nei, øst bør 

vel heller vær fornøyd med en bet etter å ha 

presset dem opp. 

 

N/S: -100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1 ♥ 

pass 1 NT pass 2 ♥ 

pass 3 ♥ pass 4 ♥ 

pass pass pass 

 

Utspill: ♠ J 

 

Hvis N/S spiller med 2-over-1 som rundekrav 

ville nord sagt 2 ruter og løftet til 3 hjerter som 

invitt.  De som spiller 2-over-1 sier normalt 

bare 1 grand som nord, og så løfter nord til 3 

hjerter som invitt. Syd har til å melde utgangen 

til tross for lite honnørpoeng pga. sin fine 

fordeling. Vest har nesten til opplysende 

dobling over 1 hjerter. Riktig fordeling (det er 

ikke riktig å melde inn med femkorts minor 

med slik fordeling, dobler er bedre). Men 

hjerter konge ser nokså verdiløs ut, så pass er 

nok korrekt. Med en minorkonge eller spar 

konge i trekortsfargen ville dobler vært en fin 



 
 

3 

melding. Ø/V har en bra 5-3 tilpass i spar, men 

det blir ikke så mange stikk i sparkontrakt. 

Med trumf ut blir det riktig ille. Da blir det en 

spartaper, hele fire hjertertapere samt at de må 

tape to stikk i minorfargene, altså kun seks 

stikk.  

 

4 hjerter er hardt, men fyker ofte hjem i 

praksis slik det sitter. På liten spar fra nord 

legger øst liten. Syd vinner med kongen og 

spiller mer spar til damen og esset. Det er 

naturlig å skifte til trumf nå. Syd bør da gå opp 

med esset, ikke fordi han regner med å felle 

kongen, men fordi han må sikre seg 

sparstjelingen. Når kongen faller er alt greit. 

Han trumfer spartaperen og taper kun ett stikk 

i kløver og ett til østs trumftier, ti stikk.  

 

De som kun er i delkontrakt har ikke gjort noe 

galt, men de som vinner utgang vil få et 

kjempespill her. 

 

N/S: +420 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass 1NT pass 2 ♣ 

 pass 2 ♥ pass 4 ♦ 

 pass 4NT pass 5 ♥ 

 pass 6 ♥ pass pass 

 pass 

 

 Utspill: ♠ J 

 

Nord har et valg her, han kunne åpnet med 1 

ruter og gjenmeldt 2 hjerter over en eventuell 1 

spar, eller hoppet til 2 grand i andre runde. Her 

ville syd ha svart 1 hjerter og nord sagt 4 

hjerter, og da ville også slem blitt meldt. Men 

med to gode dobbeltoner er det greit å åpne 

med 1 grand om han ikke oppvurderer hånden 

til 18-19 grand (eller velger å vise den som 

revershånd). Etter Stayman vil mange si 4 

ruter er Splinter (hjerterstøtte og kortfarge i 

ruter), men da må de ha en annen måte å 

sleminvittere med når de har hjerterstøtte og 

ingen kortfarge. Hvis 4 ruter er 

kontrollmelding (benekter kløverkontroll) har 

nord helt klart til å ta imot, og en bra slem 

meldes. 

 

Siden N/S sine verdier i spar går på hverandre 

er slemmen litt sårbar og avhengig av at kløver 

ess sitter riktig. Før eller siden prøver 

spillefører den sjansen. 

 

N/S: +1430 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♠ pass pass 

 2 ♥ pass 4 ♥ pass 

 pass pass  

 

 Utspill: ♦ K  

 

Det er ikke opplagt å åpne med nords kort, 

pass er også greit. De som bruker Tartan 2 

åpninger vil kanskje åpne med 2 spar, og da 

kan det bli et interessant meldingforløp.  

 

I vår sekvens bør vest melde 2 hjerter i 

balanseringsposisjon, og da behøver han ikke 

ha så mye som for en vanlig innmelding på to-
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trinnet. Her kunne vest også doblet, og N/S 

ville vært i trøbbel. Øst vil passe ut doblingen, 

og kanskje syd bør aksjonere da. Hvis han 

redobler for uttak redder de seg i 2 ruter som 

er mye bedre.  

 

Mot 4 hjerter er det ikke lett å finne noe godt 

motspill. Vest vinner første stikk med ruter 

ess. Å spille en liten kløver mot kongen i andre 

stikk er en bra start. Kløveren kan løses med 

en taper slik det sitter. Å trumfe en ruter vil 

være manges valg, så spar fra topp. Syd setter i 

en trumf på den andre trumfen, så ruter til 

trumf igjen og mer stor spar fra øst. Syd 

trumfer lavt igjen, vest trumfer over og spiller 

den fjerde ruteren til stjeling. Syd kan trumf 

over, men det blir i så fall med esset som 

avslører at nord har damen (som i så fall 

senere toppes ut). Hvis ikke syd trumfer med 

esset er spillefører inne på bordet på 

trumftieren og må spille kløver eller trumfe 

enda en spar. Spiller han kløver blir det to 

kløvertapere (det er derfor kløver i andre stikk 

ville vært en bra start siden esset sitter dobbel), 

men han får ti stikk om hjerter konge spilles 

og feller damen. Noen vinner 4 hjerter, andre 

går bet. Hvis nord passer i åpning kan noen 

ende i sparkontrakt som Ø/V. 

 

N/S: -420 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

 pass 1 ♥ pass 2NT 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♦ 3 (alternativt ♦7) 

Det er feil å doble opplysende som syd med 

bare dobbelton i hjerter. Gjør han likevel det 

vil det bli hjerterkontrakt. Over nords 

balansering med 1 hjerter kan syd vurdere å si 

bare 1 grand som viser ca. 9-13(12) over en 

innmelding på ett-trinnet siden nords melding 

er i balanseringsposisjon (kan være litt svakere 

enn vanlig), og da er det god grunn til å 

beskytte makker med en litt forsiktig melding. 

Syds 2 grand bør over innmelding på ett-

trinnet vise ca. 13-15. 

 

Her har ikke Ø/V noen medisin, det må nesten 

ende med ni stikk med slik snill sits i mot. Syd 

har tre (!) ruterstoppere. Beste motspill er å 

legge ruter 10 i første stikk. Men Ø/V har 

uansett ikke mye å bidra med senere. Når syd 

kommer inn blir det naturlig å gå på hjerteren 

som slik det sitter gir fire stikk ved å la damen 

seile og senere ta hjerterfinesse med tieren. 

Det er vanskelig å se at Ø/V skal kunne få tak i 

mer enn fire stikk.      

 

N/S: +150 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 1 ♦ pass 1 ♥ pass 

 2 ♦ pass pass pass 

 

 Utspill: ♠ 7 

 

Noen vil sikkert åpne med 1 grand med vest 

sine kort. Det går ikke særlig bra (men må 

innrømme jeg trolig ville åpnet med 1 grand 

selv) om ikke øst overfører til 2 hjerter og så 

unngår å invitere. Går han videre med en 

utgangsinvitt er Ø/V allerede for høyt. 
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Den sunne delkontrakten 2 ruter bør vinnes. 

Det tapes ett stikk i spar, i praksis to i trumf og 

normalt to i kløver. Østs fjerde kløver gir 

avkast for en hjerter hos vest. N/S kan ikke 

spille hjerter uten at spillefører kan gjette 

riktig (hvis det kommer liten fra syd må tieren 

legges) og dermed unngå hjertertaper. Å vinne 

+90 i 2 ruter bør gi en grei score i dette spillet 

N/S kan jo komme med, og de har et par spar i 

kortene. 

 

N/S: -90  

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

1 ♦ 1NT pass 2 ♦ 

pass 2 ♥ pass pass 

pass 

 

Utspill: ♠ 10 

  

Igjen har vest valget mellom grandåpning eller 

1 ruter. Også her liker jeg 1 grand, men det er 

smak og behag. Det er jo normalt ingen 

gjenmeldingsproblem med fem ruter og fire 

kløver. Hvis det åpnes med 1 grand har ikke 

nord noen lett melding. Det er ikke alltid å bra 

å doble med 15-16 balanserte, men gjør han 

det vil øst vise spar, og Ø/V kan kanskje kjøpe 

kontrakten i 2 spar som nok går minst en bet. 

Det mest vanlige blir dog at N/S spiller 

hjerterkontrakt. Der blir det ganske greit ni 

stikk. Snill hjertersits gjør at det ikke er 

trumftaper. Det tapes ett stikk i spar, ett i ruter 

og to i kløver. 

 

N/S: +140 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  2 ♥ pass 2NT 

 pass 3 ♣ pass 4 ♥ 

 

Utspill: ♣ K 

 

Øst har fin fordeling for en opplysende 

dobling, men han mangler litt i honnørstyrke. 

Syds 2 grand er minst invitt til utgang og spør 

om hvordan svake 2 hånden ser ut. Det 

foreslåtte meldingsforløpet forutsetter at N/S 

bruker 2 grandsvar over svake 2 som spørsmål 

om kortfarge. At nord har singel kløver gjør 

syds kort enda bedre, og å melde utgangen er 

nå ganske opplagt. Å passe som syd over 2 

hjerter, eller bare løfte til 3 hjerter for å holde 

Ø/V ute er også greit, spesielt i parturrning. 

Men de fleste havner nok i 4 hjerter.  

 

Uheldigvis blir det bet om motspillet sitter. 

Spillefører vinner med kløver ess og spiller 

hjerter ess. Om kongen hadde falt ville det blitt 

elleve stikk, og om hjerter hadde vært fordelt 

2-1 med kongen dobbel ville ti stikk vært 

sikre. Men her kommer vest inn på kongen i 

andre trumfrunde og har fortsatt en trumf. Øst 

bør på trumfspillingen legge styrke i spar eller 

svakhet i ruter. Begge deler gjør at vest ser for 

seg spar ess hos øst og skifter til spar konge. 

Da tar forsvaret to stikk i den fargen og en 

sparstjeling – en uheldig bet sett fra N/S sin 

side.  

 

N/S: -50 
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 Vest Nord Øst Syd 

   pass pass 

 2 ♥ pass pass 2 ♠ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ Q 

 

Her kunne det gått pass rundt om vest hadde 

passet, men hans svake 2 åpning er berettiget. 

Syd kommer tilbake med 2 spar i 

balanseringsposisjonen. Å la vest spille 2 

hjerter blir for passivt. Og 2 hjerter kan vinnes 

(en spartaper, tre hjertertapere ved å spille liten 

fra øst til honnør, og senere liten fra hånden, 

og en taper i kløver), og det blir uansett ikke 

mer enn en bet.  

 

I sparkontrakten kan trumfen isolert sett løses 

med en taper hvis det startes med liten mot 

nord. Hvis vest tar for damen kan kongen 

fiskes opp senere. Hvis vest legger lavt krever 

knekten kongen og damen kan toppes ut 

senere. Men hvis det spilles slik etter hjerter ut 

kan vest gå opp med spar dame og gi øst 

hjererstjeling. Beste spill når en vet hjerter 

sitter 6-1 er som regel å spille spar ess og mer 

spar. Forsvaret får dermed to trumfstikk, og de 

kan ta to ruterstikk også. En markert 

hjerterfinesse med tieren gir ett ekstra stikk i 

den fargen, og på det stikket forsinner en 

kløver. Spillefører vil sent i spillet vite hvem 

som har kløver konge (vest har vist så mye at 

han ikke kan ha den), og det blir ingen 

problemer med å spille kløveren for en taper 

med esset og liten mot damen. Totalt blir dette 

kun fem stikk til Ø/V. Vest vil kanskje ergre 

seg for at han ikke passet da nord trolig ville 

passet i fjerde hånd. Men det blir 

etterpåkloksskap, vest bør absolutt melde 2 

hjerter.  

 

N/S: +110 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    pass 

 1 ♣ pass 1 ♥ pass 

 1 ♠ pass 2 ♦ (i) pass 

 3 ♦ pass 4 ♠ pass 

 4 NT pass 5 ♠ pass 

 6 ♠ pass pass pass 

 

(i) Fjerde farge krav. 

 

Utspill: ♠ 3 

 

Når øst går omveien om fjerde farge krav viser 

han ekstra når han senere støtter makkeren. 

Hvis han hadde hatt bare ca. 12-14 ville han 

meldt 4 spar over 1 spar. Med en klar 

sleminvitt ville han meldt fjerde farge 2 ruter 

og deretter 3 spar over 3 ruter (17+). Å melde 

slik han gjorde bør vise ca. 15-16 poeng. Det 

gjør han fordi åpneren godt kan ha en ganske 

sterk hånd selv om han gjenmelder bare 1 spar, 

enten fordelingshånd eller en god hånd som 

bare er i grenseland for en revers med 2 spar. 

Her har vest 16 poeng, og han vet ikke at 

hjerter konge er så bortkastet som den er. 

Derfor er å gå på til slem berettiget etter østs 

presise meldinger.  

 

Lilleslemmen er ikke så aller verst til tross for 

de verdiløse poengene i hjerter, og den står om 
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den spilles godt. Trumf ut er antagelig det 

verste spillefører kan få. Han vinner hos øst og 

spiller hjerter, men syd tar for esset. Han 

spiller nok en trumf. Hvis spillefører nå tar ut 

trumfen blir det bet. En ruter kan trumfes, men 

det blir en kløvertaper til slutt, nord med sin 

anemiske hånd vil ta betestikket for kløver 10! 

Men med 2-2 i trumf igjen hos Ø/V etter to 

trumfrunder kan spillefører få seks trumfstikk 

totalt. Etter å ha gitt bort hjerterstikket og fått 

mer trumf tilbake vinnes hos øst, så 

hjerterstjeling lavt, ruter til esset og nok en 

hjerterstjeling. Østs hånd har blitt hovedhånd. 

Etter to ekstra stikk er oppnådd ved stjelinger 

hos vest spilles øst inn på kløver konge 

hvoretter forsvarets siste trumf tas ut. Det som 

gjenstår er en vellykket kløverfinesse. Østs 

siste hjerter kan kastes på ruter. Spillefører 

vinner 4+0+3+3 stikk samt de to 

hjerterstjelingene hos vest, totalt tolv. Å melde 

og vinne slem her vil selvsagt bli et kanonspill 

for Ø/V. 

 

N/S: -980 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass pass 1NT pass 

 pass pass 

 

Utspill: ♠ 10 

 

Når det legges liten spar fra vest legger også 

nord liten, fordi han vet øst har knekten, og 

fordi han ikke har noen inntak til sparen om 

syd som her har bare trekorts farge. Hvis syd 

har fire spar spiller det ingen rolle i hvilken 

sparrunde spillefører får sitt sparstikk, men 

siden syd har bare tre spar må N/S beholde 

overgang i spar til nord så han kan få fatt i den 

fjerde sparen. Spillefører går på kløveren. 

Samme hvordan han gjør det kan han ikke få 

mer enn to stikk i fargen. Syd kan ligge unna 

og det er ikke noe inntak til vest hvis 

motspillet senere treffes. Idet forsvaret 

kommer inn og nord kan ta sparstikkene, må 

de skifte til hjerter. Hvis øst stikker og for 

eksempel spiller liten ruter har forsvaret syv 

stikk (3+2+1+1). Det skal dog ikke så mye feil 

til i dette motspillet før 1 grand fyker hjem. 

 

N/S: +50 

 

 
 Vest Nord Øst Syd 

  pass pass 1 ♦ 

 pass 1 ♠ pass 2NT 

 pass 3 ♠ pass 4 ♠ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♣ 4 

 

Her må N/S ha en metode over syds 18-19 

grand i andre runde for å finne ut om det er 5-3 

tilpasning i spar. Mange vil dog sikkert som 

nord si 3 grand over 2 grand, og noen tar 

kanskje en sjanse og passer. Hvis 3 grand blir 

kontakten går det galt om vest finner kløver ut.  

 

I 4 spar er det bedre muligheter. Vest vinner 

første stikk for kløver ess og spiller antagelig 

nok en kløver, eller kanskje skifter han til 

hjerter som trolig er beste motspill for 

eventuelt å sette opp ett stikk i den fargen om 

øst har kongen, før spilleførers ruter blir 
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godspilt. Hjerterskiftet går til tieren og esset, 

så mer hjerter til nords konge. Så må sparen 

tippes. Det kan være riktig å satse på tieren 

dobbel hos vest, men uten noe sikkert inntak 

til nord må i så fall damen spilles i fargens 

første runde. Bedre er det å satse på kongen 

dobbel i saks med liten til knekten, for da blir 

det ingen trumftaper også om øst har kongen 

singel. Her løser det seg fint, liten til knekten 

fulgt av esset feller østs konge. Den tredje 

trumfen tas ut, så ruter til damen. Det ville blitt 

elleve stikk om øst også hadde sittet med ruter 

konge dobbel. Her tapes ett ruterstikk, men ti 

stikk er i boks. Hvis sparfargen hadde gitt en 

taper ville siste sjanse for kontrakt vært at 

ruteren satt snilt, kongen singel eller dobbel 

hos øst. 

 

N/S: +620  

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♣ pass 

 1NT pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ Q 

 

Syd har verdier nok til å melde, men å doble 

minoråpning med 3-2 i major er ikke å 

anbefale. Ironisk nok fører dette til at N/S 

kanskje ikke kommer med i meldingene, og de 

kan spille bra i hjerterkontrakt, brukbart også i 

sparkontrakt. Om vest svarer 1 ruter (mange 

sier kun 1 grand uten ruterfarge her, og uten 

major, altså lover det for dem kløverfarge. 

Men 1 grand sperrer mye mer, og det er en 

praktisk og god melding, synes jeg. Hvis nord 

melder (over 1 ruter), eller for eks. avgir en 

sprek Michaels Cuebid 2 kløver over 1 grand, 

står N/S i fare for å komme for høyt.  Hvis syd 

melder første gangen, dobler eller 1 grand, står 

N/S i fare for å komme i sparkontrakt hvor 

hjerterkontrakt er best (gode sjanser for ni 

stikk). Men det spilles bra i sparkontrakt også.  

 

Mot grand kommer normalt hjerter ut og 

forsvaret etablerer fire stikk i den fargen. 

Siden ruteren sitter dårlig for spillefører taper 

han to stikk der, fire hjerterstikk og spar ess – 

en bet. De som kommer med som N/S og 

klarer å stoppe lavt nok vil kunne score mer 

enn det.   

 

N/S: +50 

 

 
 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♣ 

 pass pass 1 ♠ 2 ♣ 

 2 ♠ pass pass  3 ♣ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♠ 5 

 

Å doble med østs kort etter 1 kløver-pass-pass 

er alternativ. Men på lavt meldetrinn er det 

normalt best å melde inn med femkorts major, 

for om det dobles kan ikke dobleren melde 

majorfargen senere med vanlig åpningshånd 

da slike meldinger viser mye sterkere kort. Så 

hvis det dobles kan man gå glipp av en 5-3 

tilpasning i majorfargen. Her har imidlertid øst 

slike kort at han kan velge å gi avkall på den 

muligheten (5-3 i spar) da det er fine kort i 

rødfargene for en mulig god kontrakt der.  
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Slik meldingsforløpet gikk her ble 

sparmeldingen feil, for vest må nesten være 

synsk for ikke å spille ut spar. Utspillet 

slippes, det er gratis for spillefører, og her er 

det gullkantet for ham – ingen spartaper. Så 

kan han gå over på spar og spille kløver opp 

for å ta med seg muligheten for at det sitter 

damen dobbel eller A-Q dobbel foran. Etter 

det gunstige utspillet vinnes 3 kløver med en 

taper i hver av de røde fargene og to 

trumftapere. Ø/V har ikke egentlig gjort noe 

galt, men de får en dårlig score. 

 

N/S: +110 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 1NT pass 2 ♦ pass 

 2 ♥ pass 4 ♥ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♦ 4 (alternativt trumfutspill) 

 

Vest har valget i åpning, 1 kløver eller 1 

grand. Åpnes med 1 kløver må han nesten 

hoppe til 3 kløver i andre runde. Med så jevn 

fordeling vil det være mange hender han heller 

ville likt å spille 1 grand med enn 3 kløver om 

øst er svak. Jeg har sansen for 1 grand med 

dette, men det er mange som ikke synes det 

med såpass tynne majorfarger. Det vil nok bli 

samme kontrakt også om vest åpner med 1 

kløver (1 kløver-1 hjerter, 3 kløver-3 hjerter, 4 

hjerter), men med den forskjell at øst blir 

spillerfører. Det er tilfeldig hvem av 

motspillerne som eventuelt har sparutspill. Her 

er det slik at syd mye mer enn nord har det 

som et alternativ. Spesielt om meldingene går 

slik at vest har fått vist god kløverfarge er et 

aktivt utspill i spar (eller ruter) riktig. Om 

sparutspill finnes blir det kun ti stikk. Nord 

kan aldri finne sparutspillet, og med enhver 

annen farge ut blir det enkelt hele tretten stikk! 

 

N/S: - 710 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♣ pass 1 ♠ 

 2 ♦  3 ♠ 4 ♦ 4 ♠ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♦ A 

 

Nord har nesten lyst til å si 4 ruter over vests 2 

ruter, men det er for hardt, da han godt kan ha 

en god del bedre kort. 3 spar må han minst si, 

og det er vel passelig. Det viser 15-16 (17) 

poeng som er omtrent hva kortene er verdt i 

sparkontrakt. Ø/V kan bli fristet til å stampe, 

men det er litt farlig i disse soneforholdene. 

Om de stamper kan det hende nord melder 5 

spar. I en eventuell 5 ruter doblet tar forsvaret 

tre kløverstikk og ett i spar. Da er det kritisk, 

for en hjertertaper vil føre til -500 mot utgang 

utenfor sonen. For å slippe med -300 må det 

spilles på vridd hjerterfinesse, dvs. dra knekten 

fra øst. Om den dekkes vinnes med kongen, så 

finesse med hjerter 9! Det blir nok vanskelig å 

spille slik siden nord er den som har åpnet, og 

en enkel hjerterfinessse (kun ett kort riktig 

plassert) har mye større sjanse til å lykkes enn 

en vridd finesse hvor to kort må være riktig 

plassert.  
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I 4 spar blir det i praksis elleve stikk. Det blir 

litt farlig å stjele mer enn en ruter hos nord da 

han kan miste kontrollen hvis spar sitter 3-1 og 

kløver 4-2, og det er ikke overganger nok til 

syd for en ekspansiv spilleplan. Men å skrape 

sammen til elleve går greit på flere måter.  

 

N/S: +450 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♣ pass 

 1 ♥ 1 ♠ dbl. pass 

 2 ♥ pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 2 

 

Østs dobling er støttedobling og lover trekorts 

hjerter.  

 

Nord har et ekkelt utspill, og trumf ut er ikke 

ueffent etter et slikt meldingsforløp hvor øst 

har eksakt tre trumf og ofte en dobbelton. 

Spillefører vinner på hånden og spiller spar 

mot knekten. Nord må ta for damen, men etter 

den gode starten på motspillet kan han spille 

trumfesset og mer trumf. Dermed blir 

spillefører hengende med en ekstra spartaper i 

tillegg til ess og dame. N/S får tre sparstikk, ett 

i hjerter og ett i hver av minorfargene – en bet. 

 

N/S: +50 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♥ 

 pass pass 1 ♠ 2 ♣ 

 2 ♠ pass pass pass 

 

 Utspill. ♠ J 

 

Syd har litt lyst til å vise sine sterke kort med 

dobler over 1 spar, men det er ikke bra med 

bare dobbelon ruter. Det er bedre å vise 

sidefargen sin i dette tilfellet. Over 2 spar bør 

syd gi opp, og hvis han melder mer nå vil han 

gå bet selv i et spill hvor ofte motparten har 

vanskeligheter med å vinne sin kontrakt, for 

syd har fine motspillsverdier. 

 

Syd har et vanskelig utspill. Selv om trumf ut 

fra knekt dobbel eller tredje ikke er noe man 

ønsker å gjøre er det ingen andre fristende 

alternativ. To kløverstikk godspilles med det 

samme. Da må helst forsvaret fortsette med 

trumf. Spillefører har fem sparstikk og de to 

kløverstikkene, og det kan forsøkes å få til et 

innspill mot syd. Hvis han tar den tredje 

trumfrunden med kongen, innkasserer det siste 

kløverstikket med hjerteravkast og spiller 

kløver til trumf på hånden blir syd strippet for 

annet enn røde kort. Så spilles ruter, og N/S 

sitter ille til. I praksis går denne delkontrakten 

veldig fort hjem. Hvis N/S tar ruterstikkene og 

en stjeling blir vests nier god og vil senere 

sammen med en kløver hos vest gi to 

hjerteravkast hos øst.  

 

N/S: -110 
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 Vest Nord Øst Syd 

 pass 2NT pass 3 ♣ 

 pass 3 ♥ pass 4 ♥ 

 pass pass 

 

Utspill: ♣ A 

 

Noen vil kanskje åpne med svake 2 spar som 

vest. I sonen er nok det litt i overkant, men det 

skjer nok ved enkelte bord. Her, i vårt forslag 

til meldigner er N/S uheldige. Via Puppet-

Stayman får syd vite at de har en 5-3 

tilpasning i hjerter, og da ser unektelig 4 

hjerter ut som riktig kontrakt. De som ikke 

bruker Puppet, eller gambler direkte på 3 

grand skyter blink denne gangen. For mot 4 

hjerter kan Ø/V finne betemotspillet. Utspillet 

er langt i fra opplagt, men om øst finner kløver 

ess ut og fortsetter med kløver knekt 

(Lavinthal, høyt kort = vil ha høyeste rangerte 

farge tilbake) trumfer vest og spiller spar til 

kongen og esset, så nok en kløverstjeling! Ett 

sparstikk til sikrer to bet i den helt naturlige og 

normalt gode kontrakten. N/S har absolutt ikke 

gjort noe galt, men vært uheldige. Om ikke 

utspillet og motspillet treffes vinnes 

kontrakten, ikke usannsynlig med elleve stikk. 

 

De som er i 3 grand får enten spar ut (om vest 

åpnet med svake 2) eller kløver. Det gir ett 

ekstra stikk i den sorte fargen, og siden begge 

de røde fargene sitter greit blir det hele elleve 

stikk! 

 

N/S: -200 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♣ pass 1 ♥ 

 1 ♠ pass 3 ♠ dbl. 

 pass 4 ♣ pass 5 ♣ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♠ 5 

 

Østs sperremelding med 3 spar gjør det 

vanskelig for N/S, men syd kan doble som bør 

være avtalt som opplysende i slike 

meldingforløp. Over 4 kløver vet uansett ikke 

syd hva som er riktig. Men å ta sjansen på 

utgang med dette er ikke umulig. Det kan dog 

ikke kritiseres om N/S stopper i delkontrakt.   

 

«Alle» utganger står, dvs. 4 hjerter, 5 kløver 

og 5 ruter, og det er nok litt heldig. Det skal 

ikke skjeve sitsen til før det blir bet i 5 kløver 

eller 5 ruter. 4 hjerter er kanskje den beste 

utgangen. Om det kommer to ganger spar ut 

mot hjerterkontrakt, den andre stjålet av syd, 

bør spillefører gå på ruteren med det samme. 

Da har han fortsatt trumf (hjerter) hos nord til 

beskyttelse mot fortsatt sparspill så han ikke 

blir for kort i trumf på hånden. I 

hjerterkontrakt tapes ett i spar, ett i trumf og 

ruter ess – ti stikk. I 5 kløver og 5 ruter blir det 

kun en taper i spar samt at Ø/V får for ruter 

ess.  

 

N/S: +600 
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 Vest Nord Øst Syd 

   pass 1 ♣ 

 2 ♣ 2 ♦ 4 ♠ 5 ♦ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♠ J 

 

Vest bruker Michaels Cuebid, av de fleste 

avtalt som begge major over minoråpning. 

Med 6-5 hender kan det være riktig å melde 

inn sekskortsfargen, men med seks hjerter er 

det greit å bruke Michaels med gode kort siden 

man komfortabelt kan melde hjerter senere. 

Nords 2 ruter kan kun meldes om det er avtalt 

som ikke krav, og det kan det være om N/S har 

avtalt 2 hjerter og 2 spar (vests farger) som 

kravmeldinger med henholdsvis kløver eller 

ruter.  

 

Syd kan nok like godt melde 5 kløver. I begge 

kontraktene blir det normalt elleve stikk, det 

tapes ett stikk i spar og ett til ruter konge som 

riktignok kan toppes ut.  

 

Ø/V kunne stampet i 5 spar eller hjerter. I 5 

spar som virker mest normalt er det dog fare 

for -500 hvis N/S får fatt i en hjerterstjeling. I 

hjerterkontrakt kan imidlertid ikke N/S få mer 

enn tre stikk. 

 

N/S: +400 

 

 
 Vest Nord Øst Syd 

    pass 

 1 ♣ pass 1 ♠ pass 

 2 ♠ pass pass pass 

 

Utspill: ♠ Q 

 

Vest har en minimumsåpning, men en grei 

åpning med 4-5 fordeling og bra med kort i 

majorfargene. Mange svarer sikkert 1 ruter 

som øst, men i moderne bridge har det blitt 

vanlig å ikke vise ruterfargen med svake eller 

middelmådige kort, men heller prioritere å 

melde majorfarge. Vest har en typisk hånd for 

å støtte med bare trekorts trumf. Selv med så 

dårlig trumf er 2 spar en ganske bra 

delkontrakt. De som spiller med overføring på 

1 kløver ville sagt 1 hjerter som øst (=spar), 1 

spar fra vest (trekorts spar), og 1 grand fra øst. 

Da passer vest, eller tar ut i 2 kløver som er 

den beste delkontrakten. 1 grand ser ikke ut til 

å være så god kontrakt, men det blir fort et 

heldig stikk for ruter 10 i stikk en etter liten 

ruter ut fra syd.  

 

I sparkontrakt avhenger mye av motspillet. Det 

sitter ikke snilt, og spillefører taper normalt tre 

sparstikk, ett i ruter og to i kløver – mint en 

bet. Men hjerteren sitter fint, det er fire stikk 

fra taket der så spillefører greier seg nok med 

den ene beten. I grand er det også fire heldige 

hjerterstikk, så det kan godt hende Ø/V går 

pluss i den kontrakten. 

 

N/S: +100 
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 Vest Nord Øst Syd 

 pass pass 1NT pass 

 pass 2 ♣ (i) pass 2 ♠ 

 pass pass pass 

 

(i) Begge major 

  

 Utspill: ♠J  

 

Dette meldingsforløpet forutsetter at N/S har 

en melding for å vise begge major over 

motpartens 1 grandåpning (for eks. den 

vanligste til det formålet, 2 kløver). Hvis nord 

lar øst spille 1 grand er det ikke usannsynlig at 

syd spiller ut kløver. Da får spillefører en god 

del stikk selv om han bommer hjerteren, og 

Ø/V går sannsynligvis i pluss (+90 eller 

kanskje mer om motspillet ikke er godt). 

 

Det er normalt riktig å starte med trumf mot en 

slik kontrakt som denne 2 sparen. Det 

forhindrer hjerterstjelinger på den korte 

trumfhånden. Spillefører vil enten stikke med 

esset og spille kløver, eller dukke en hjerter til 

forsvaret for å sikre seg en hjerterstjeling 

senere. Å gå på hjerteren fungerer best fordi 

øst som senere kommer inn ikke kan få tatt ut 

den tredje runden trumf uansett. Inne i første 

hjerterrunde fortsetter vel forsvaret med trumf, 

men siden øst har bare to trumf kan spillefører 

både få tak i en hjerterstjeling og spille kløver 

mot syd tidlig for å få godspilt stikk der. Da er 

det minst syv stikk, og det kan fort bli åtte 

stikk siden øst står i fare for å bli innspilt. Men 

han vil etter hvert få frikort i hjerter, så det 

ligger og vipper mellom syv og åtte stikk. Hvis 

motspillet er svakt og det for eksempel ikke 

spilles trumf ut vil det kanskje kunne ende 

med at 2 spar vinnes.  

 

N/S: -50 

 

 

 
 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♣ dbl. 1 ♥ 

 pass 1 ♠ pass 1NT 

 2 ♣ pass pass pass 

 

Utspill: ♦ 2 

 

Nord har riktignok åpnet med 1 kløver, men 

når meldingene stopper lavt er det greit av vest 

å foreslå 2 kløver som nå (etter at han passet i 

forrige runde) må være naturlig melding med 

lang farge. Om syd (eller nord) får spille 1 

grand har ikke Ø/V mye krutt å bidra med i 

motspill. Det blir nesten helt sikkert nok stikk 

til å vinne kontrakten, og det skal ikke mye 

glipp til i motspillet før det kan bli åtte stikk i 

grand til N/S. Vests litt dristige melding 

(kløveren kunne vært verre fordelt hos N/S) 

får et heldig utfall. 2 kløver kan vinnes pga. 

gunstig kløversits (syd har K-8 dobbel), og 

selv en bet er bra. Kløverfargen spilles fra øst. 

Om syd legger åtteren brukes nieren som nord 

kan stikke med kløver 10. Senere feller esset 

syds konge, og nord får kun ett stikk til i 

trumf. Vest taper to trumfstikk, to i spar og ett 

i hjerter, totalt fem tapere. Hvis syd går på 

med kløver konge vinner vest med esset og 

spiller stor kløver som tar med seg syds åtter - 

også kun to kløvertapere. 

 

N/S: -90 
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 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ 1 ♠ 

 dbl. 2 ♠ 3 ♥ pass 

 4 ♥ pass pass pass 

  

 

 Utspill: ♠ A 

 

Enkelte vil sikkert vurdere 1 grandåpning som 

øst og da også havne i hjerterutgangen. Noen 

vil være så ambisiøse at de går på mot slem og 

må stoppe på femtrinnet. Det går også bra 

siden hjerteren ikke sitter skjevt, og N/S kan 

ikke få mer enn to stikk i de sorte fargene. N/S 

kunne (burde?) ha stampet her, for de vil 

normalt få åtte stikk som er billig nok i 

sparkontrakt. 

 

N/S: - 650 

 

 
 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♦ 

 pass 1 ♥ pass 1 ♠ 

 dbl. 3 ♦ pass pass 

 pass 

 Utspill: ♣ Q 

 

Det er ikke helt galt å doble første gangen med 

vests kort. Men det kan av og til bli feil å 

doble med for lite honnørpoeng (men perfekt 

fordeling) hvis man ikke har tilpasning, og 

særlig hvis makkeren har mange honnørpoeng 

og for eksempel melder 3 grand som da vil bli 

meldt med for lite verdier til sammen. Etter 

denne starten på meldingsforløpet hvor syd 

gjenmelder 1 spar er dobler en god melding av 

vest med 4-5 i de umeldte fargene og såpass 

med verdier. Jeg synes å melde slik er bedre 

enn å melde inn 2 kløver første gangen da det 

så ofte fører til at paret ikke finner en eventuell 

majorkontrakt. Men hadde han meldt inn 2 

kløver ville kanskje Ø/V kunne kjempet på 

helt til 4 kløver som ikke går mer enn en bet. 

Den kan kanskje vinnes noen steder, om vests 

fjerde hjerter blir godstpilt før forsvaret får tak 

i sparstikket sitt (hjerter 10 kan da gi avkast 

for en spar hos øst). I praksis vil nok veldig 

mange bli spillende delkontrakt i ruter, men 

om det er på firetrinnet kan den betes med to 

kløverstikk og to sparstikk til Ø/V.  

 

N/S: +110 

 

    

 

  

 

 

 

    

 

 


