
MESTERTREFF, mandag 3.desember 2016 

Diagrammer og analyser 

Av GeO Tislevoll 

Meldesystem, utspill og signaler  

I denne gjennomgangen brukes stort sett et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste 

minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav (med forklaring for de som spiller 2-over-1 som 

rundekrav som fortsatt er ganske vanlig).  

I motspill brukes norske utspill mot farge, invittutspill mot grand og lite kort som styrke. 

Gjennomgangen er kun en antagelse om hva som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. 

I praksis vil det i mange av spillene bli en hel rekke forskjellige meldingsforløp som skiller seg klart ut 

fra forslagene her.  

Det er ikke brukt noen GIB-analyse (computeranalyse) som er morsomt nok, men er basert i «åpne 

kort» hvor ikke sjelden den vinnende spilleplanen (maks antall mulige stikk) gir mye mindre sjanse 

enn det som er teoretisk/praktisk riktig å spille på. Her gir vi kun forslag til hvordan meldinger og 

spill/motspill går med naturlige og ganske fornuftige avgjørelser. En antatt score angis som + eller – 

for N/S 

 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass 1♥ 2♦ 

Pass 3♦ Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♥Q 

 

Det er langt i fra sikkert at meldingene kommer til å gå slik ved mange bord. Nord vil noen steder 

åpne med 2♥ – Tartan (hjerter og en minor, under åpning). Hvis han ikke gjør det vil sikkert noen på 

syd sin plass doble fremfor å melde inn 2♦, og der syd melder inn 2♦ kan hende nord melder mer enn 

3♦. Dessuten sitter vest med en syv-korts farge så mange vil melde seg på fra den stolen og, kanskje 

etter 3♦-p-p?  

 

Det vil trolig bli betespill ved svært mange bord. 

 



I ruterkontrakt N/S skal det mye til om ikke Ø/V skal få tak i sine tre motspillstikk. 

 

I kløverkontrakt Ø/V er det likeledes usannsynlig at ikke N/S får fatt i fire motspillstikk, ett i ruter og 

tre i spar, eller mer sannsynlig ett i ruter, to sparstikk og en sparstjeling.  

 

Resultat: N/S +130 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass 

 
Utspill: ♥K 
 
Det kan hende at noen på nord sin plass vil forsøke å undersøke om minortilpasning med disse nord-

kortene. Og det kan godt konstrueres hender hos syd hvor utgang i minorfarge er best, og til og med 

hvor minorslem er bra. Men det er nok størst sjanse for at 3 grand er riktig kontrakt, og spesielt i 

parturnering er det en fornuftig melding.  

 

Noen spilleførere vil kanskje lasjere utspillet da det kan se gunstig ut å få nok en hjerter fra vest. Men 

gjør de det har de ikke talt opp stikk stikkene sine. Det er med ni stikk i minorfargene og to ess elleve 

toppstikk, så å få mer hjerter slik at spillefører kan stikke og sette opp hjerterstikk gir ikke noe ekstra 

(taper to stikk uansett). Å lasjere kan ha noe for seg når det er elleve toppstikk, og det er for å sette opp 

tempoet for en skvis. Men det nytter ikke her siden begge må kunne holde sparen. Det skal mye til at 

motspillet skal gå galt i dette tilfellet, det bør bli to overstikk i 3NT. 

 

N/S: +660 

 

 



 

Vest Nord Øst Syd 

    Pass 

Pass 2♠ 3♥ 4♠ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦2 

 

Syd har nesten til åpning, og noen vil sikkert åpne med 1♣. Dette er et stilspørsmål og kan slå begge 

veier. Hvis makkeren har hjerterfarge blir åpningen i strammeste laget, men hvis han har sparfarge 

(eller kløvertilpasning) er hånden veldig bra.  

 

Dette er et vanskelig spill for Ø/V idet nord åpner med svake 2♠. Hvis de spiller med såkalt Leaping 

Michaels kunne øst ha hoppet til 4♦ som ifølge den konvensjonen viser minst fem ruter og minst fem 

kort i den umeldte majorfargen. Han har jo det, men fargekvaliteten er ikke så god. Til gjengjeld har 

øst mange HP, og det hjelper også at han vet at siden syd er en passet hånd og nord åpner med svake 2 

så må makkeren på vests plass ha en del verdier.  

 

Hvis øst ikke har den konvensjonen til rådighet finner ikke Ø/V ut at de har slik en vidunderlig 

dobbeltilpasning. Vest aner ikke at spar konge er gullkantet, den er ikke så ofte det etter et slikt 

meldingsforløp. Kanskje burde han likevel sagt 5♥? Øst kan doble opp over 4♠, og vest vil da si 5♥, 

men om vest ikke har hjertertilpasning, men kløverfarge vil det muligens føre dem ut på dypt vann – 

på fem-trinnet. Slik kortene er, med den snille rutersitsen, vinner Ø/V enkelt 5♥ (selv uten å ta 

hjerterfinesse som er ulogisk å gjøre her). En kløver kan kastes på spar konge, og det blir normalt kun 

en taper i hver av de røde fargene. 

 

Men Ø/V kan fort bli utmeldt her. Og i N/S sin 4♠ er det fare for å tråkke på ni stikk. Ø/V må få satt 

opp ruterstikk. Med ruter ut er det ingen fare, og med hjerter ut fra øst bør det også gå bra, for vest har 

et logisk tilbakespill i ruter pga. den truende kløverfargen hos blindemann. Men om for eksempel øst 

spiller ut kløver ess blir det bare en bet. Det er for sent med ruterskift, for da stikkes med esset fulgt av 

to runder kløver som gir ruteravkast hos nord. Øst kan trumfe, men det blir med trumfesset! Så ♣A i 

utspill her er ikke noe godt forslag med trumfesset singel.  

 

N/S: -100 

 



 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♠2 

 

Enkelte vil sikkert hevde at nord er i sterkeste laget for åpningen 4♥. Hvis han åpner med 1♥ vil 

mange på øst sin plass doble, og vest vil si 4♠. Da blir det vanskelig for nord ikke å melde 5♥.  

 

Over åpningen 4♥ kan ikke verken øst eller vest trygt melde med de verdiene de har.  

 

Øst har et vanskelig utspill. Velger han kløver ut kan kontrakten vinnes hvis spillefører stikker med 

kongen (hvis han ikke gjør det er det tredje kløverstikket blokkert), tar A-K i hjerter og slår 

kløverfinesse, så det tredje kløverstikket med ruteravkast. Han taper ett stikk i trumf og to i spar. Men 

forsvaret har tre stikk fra start pluss ett stikk i trumf, og med spar ut bør de få fatt i stikkene i 

sidefargene. Om vest tar de to første sparstikkene vet han det ikke er mer å hente i spar (pga. østs 

fordelingsutspill) og bør skifte til ruter med den truende kløverfargen hos blindemann. Om øst vinner 

andre spar bør han ta for ruter ess (sikrer seg beten) før han spiller en tredje spar.  

 

N/S: -100 

  



 
 

 

 

Vest Nord Øst Syd 

  Pass Pass 1♥ 

Pass 1♠ Pass 2♣ 

Pass 3♣ Pass 5♣ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦2 

 

Dette er knallhard meldt av syd, men ikke urimelig. At syd vet makkeren er kort i hjerter (maks to) er 

gunstig, og om nord har verdier i spar for sin melding er det også bra for syd.  

 

Meldingene vil gå helt annerledes om øst åpner (igjen et stilspørsmål).  

 

Utgangen i kløver kan ikke rokkes slik det sitter. I parturnering er det imidlertid langt i fra galt å spille 

delkontrakt i kløver med disse kortene. Merk at utgang i grand går galt med ruter ut. Om syd er 

spillefører i grand blir det en prøve for øst med ruter ut, for legger han damen får spillefører to 

stoppere. Men idet forsvaret får satt opp ruterfargen sin har ikke spillefører nok stikk og må innom 

spar ess, men da tar Ø/V fire ruterstikk.  

 

N/S: +600 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 1♣ 

Pass 1♥ Pass 1♠ 

Pass 2♦ Pass 2NT 

Pass 3♥ Pass 4♥ 

Pass Pass 

 

Utspill: ♠Q 

 

Enkelte vil vurdere åpning med øst sine kort, men de fleste passer. Nord krever i andre melderunde 

med fjerde farge krav, for han kan ikke bare gjenmelde hjerteren, det vil han gjøre med svakere kort 

og lang hjerter. Syd viser med 2NT at han har stopper i fjerde farge, og ingen ting å fortelle om med 

hensyn til ekstra fargelengder. Når da nord melder hjerter en gang til har han sekskorts farge, og de 

ender i den normale utgangen. 

 

Det blir enkelt elleve stikk i denne utgangen uansett utspill siden begge damene i majorfargen faller, 

og syds spar gir da et avkast for nord sin rutertaper. Spillefører prøver på et tidspunkt kløver mot 

kongen, og siden esset sitter foran tapes kun to kløverstikk. Skulle N/S ende i 3 grand er det slik det 

sitter også toppstikk i spar og hjerter samt ruter ess, men om det kommer ruter ut mot grand kan de 

ikke få fatt i kløverstikk – det ellevte stikket.  

N/S: +450 

  



 

Vest Nord Øst Syd 

    1♠ 

2♠ 4♠ 5♥ 6♠ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♥K 

 

Noen vil kanskje vurdere åpningen 2♣ som syd, men det er litt i minste laget slik de fleste definerer 

den sterke, kunstige åpningen. Åpning 1♠ er alternativet. 

I forslaget til meldingsforløpet går vest innpå med Michaels Cuebid (hjerter + en minorfarge, minst 5-

5). Syd tar etter makkerens hopp til 4♠ (som ikke viser sterke kort) sjansen på slem, og det er en 

spillbar slem selv om nord ikke har så mye bortsett fra den massive trumftilpasningen.  

Slik det sitter vinnes slemmen enkelt. 

En eventuell stamp i 7♥ er dristig, og risikabelt, for etter et slikt meldingsforløp kan ikke Ø/V vite med 

noen stor grad av sikkerhet at N/S sin slem står. I 7♥ vil Ø/V gå fem bet, -1400. 

N/S: +1430 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1♥ 4♠ Pass 

Pass Pass 

 



Utspill: ♥8 

 

Igjen har en spiller (vest) en marginal hånd - åpning eller ikke. Med alt av honnørpoeng i de to fargene 

(gode farger) og fin fordeling er ikke åpning 1♥ usaklig, men han har tross alt kun 10 hp. Hvis vest 

åpner kan N/S bli holdt ute av meldingene. Om vest passer som de fleste vil gjøre (om de da ikke har 

en 2-åpning til rådighet som passer for disse kortene), bør øst sperre. Å si 3♠ eller 4♠ er smak og 

behag, men mange foretrekker å sperre ett trinn høyere med 7-4 hender. Det er vanskelig å se at N/S 

kan melde noe mer, i alle fall over 4♠ fra øst. N/S har kun to tapere i en eventuell kløverkontrakt, men 

det blir likevel vanskelig uten hjelp å få mer enn ti stikk, for det er langt i fra like mange stikk her som 

antall tapere tilsier.  

 

I 4♠ vil nok spillefører vinne med hjerter ess og ta for kongen med kløveravkast i håp om at hjerteren 

sitter 5-2. Men da trumfer syd, og det må bli minst en bet. Hvis forsvaret unngår å spille kløver, men 

klarer å skifte til ruter ess og mer ruter blir det flere bet, og N/S får til et fint motspill med kryss-

stjeling hjerter-ruter, og en trumfhøyning til slutt. Det beste øst kan gjøre idet nord trumfer ruter og 

spiller hjerter er å trumfe med spar konge og spille spar, men det blir likevel to bet. Hvis han ikke 

trumfer høyt i den situasjonen, og syd får trumfe med knekten, kommer mer ruter som trumfes med 

trumfesset og enda en hjerter fra nord som forfremmer syds nå single trumf dame. I så fall blir det tre 

bet! 

 

N/S: +100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1♣ Pass 1♥ 

1♠ 2♣ 2♠ 3♣ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♠3 

 

Enkelte vil oppjustere nords hånd og åpne med 1NT, men det er litt i overkant med rustne 

ruterhonnører og ikke så sterk farge. Noen vil melde inn 1♦ som øst, men det er også litt tøft, spesielt i 

ugunstig sone. Etter starten i vårt diagram vil sikkert noen hoppe til 2♠ – svakt innhopp – som vest. 

Hvis han sier 1♠ vil mange på nords plass doble som supportdobling (tre-korts hjerter). 

Hvis Ø/V er med til 3♠ bør syd være på hugget og doble, det er tross alt parturnering. Da blir det en 

trist score for Ø/V siden det er en bet i 3♠, og det til tross for at hjerteren gir kun to tapere i 

sparkontrakt.  



 

Det er nesten verdier til utgang N/S her, men med kun en sparstopper bør de holde seg unna utgangen, 

og siden kløverfargen viser seg å ikke gi full uttelling blir det et godt valg. 

 

Det blir minst ni stikk i kløverkontrakt. N/S taper ett stikk i spar, ett i kløver, og selv om spillefører 

skulle bomme ruteren om vest skifter til ♦5 inne på trumfkongen, og spillefører ber om kongen, vil syd 

sin ruter senere gi avkast for den mulige hjertertaperen. 

 

N/S: +110 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

   Pass 1♣ 

1♠ Dbl 2♠ Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♣7 

 

Nord dobling viser normalt firekorts hjerter. Men en slik dobling over 1♠-innmelding kan godt 

innebære flere hjerter om han ikke har sterke nok kort til å melde 2♥. Idet øst høyner har ikke syd nok 

til å melde noe mer. Vest er fristet til å gå videre, det kan stå utgang, men med en passet makker som 

kun viser rundt 6-9 hp og ofte kun trekorts støtte bør han nok besinne seg. Nord er også fristet, men å 

si 3♥ nå kan føre galt av sted. Det fører heller ikke til så mye. Vest vil ikke gi seg over 3♥, og da vil 

mest sannsynlig 3♠ bli kontrakten hvis ikke syd sier 4♥; hvor det blir en bet, trolig doblet. Eller det 

kan hende de presser Ø/V i en utgang som har sjanser 

 

Å spille ut ♥K og mer hjerter mot 3♠ ville vært bedre enn kløverutspillet denne gangen, men å prøve 

utspill i sin singelfarge kan ikke kritiseres. Her ruller det opp kløveren for spillefører. Syd må på med 

tieren, og etter å ha tatt ut N/S sine trumf har spillefører nok trumf (og tid) til å godspille kløveren sin 

med to tapere. Kløveren kan i teorien løses med kun to tapere selv uten hjelp, men blir spillefører 

kortet i trumf med en gang blir det vanskeligere. Med den skisserte utviklingen tapes kun to 

kløverstikk, ett i hjerter og ett i ruter. 

 

N/S: -140 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

    Pass 

1♦ 1♥ 1♠ 2♥ 

2♠ 3♥ 4♠ Pass 

Pass Pass 

 

Utspill: ♥7 

 

Her har vest en 11-poenger som er en ganske klar åpning. Alt av honnørpoeng i fargene gjør hånden 

bedre enn mange 12-13 poengere. Idet Ø/V finner spartilpasningen er veien kort til utgang. Syd har fin 

spar, men bør besinne seg og ikke tenke på noen straffedobling selv om makkeren har meldt, for syd 

har ikke mye å fare med i motspill utenom sparen.  

 

Slik det sitter bør det bli kun to hjertertapere (N/S må ta de stikkene med det samme) og en taper i 

trumf. 

 

N/S: -420 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1♦ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass 

 



Utspill: ♣6 

 

Vest har en fin fordelingshånd igjen, men den passer ikke i det hele tatt for en sperremelding, og det er 

for lite til åpning med 1♣.  

 

Syd bør smelle til med det samme med slike kort, ingen grunn til å la motparten få komme til lavt i 

meldingene. Nord vet at syd ikke har veldig sterke kort, for da ville han startet meldingene lavere.  

 

Spillefører taper ett stikk i kløver og ett i hjerter. Sparfargen må løses med en taper, og selv om det vil 

bli spilt liten til kongen første gang oppdages sitsen. Det er overgang til nord og nok en spar kan 

spilles mot hånden slik at øst ikke får mer enn ett trumfstikk. 

 

N/S: +620 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1♣ Pass 1♥ 

Pass 1♠ Pass 2♦ 

Pass 3♣ Pass 3♥ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♦5 

 

Det er nok fristende for øst å melde inn, men han har i minste laget.  

 

Syd sin 2♦ er fjerde farge krav (kunstig), og nord viser ekstra fargelengde i kløver. Nord kan fortsatt 

ha et par hjertere, og i så fall lite i ruter, så syd viser frem den lange hjerterfargen fremfor å avslutte 

med 3NT. Dermed kommer 3NT på nords hånd selv om den ideelt sett er bedre på syds hånd 

(rødfargene bedre beskyttet). Men det går fint. Ruter ut er naturlig fra øst etter disse meldingene, og 

det bør bli (minst) fire stikk i rødfargene, fem kløverstikk og A-K i spar, totalt elleve – et godt spill for 

N/S! 

 

N/S: +660 

 



 
 

 

 

 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass 1♦ 

Pass 1♥ Pass 2♥ 

Pass 3NT Pass 4♥ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♠4 

 

Nords 3NT i andre melderunde er et forslag. Det er syd som skal avgjøre om de skal spille 3NT eller 

4♥, og 3NT betyr på ingen måte «her skal vi spille»! Meldingen indikerer at nord har 3-4-3-3 fordeling 

og spredte honnører, men det er likevel ofte ett stikk mer i hjerterkontrakt om åpneren har en 

dobbelton. Hvis åpneren også har 3-4-3-3 fordeling bør han passe på 3NT etter denne starten. Det er 

klart det er fristende å passe ut 3NT med syds kort også, men det blir normalt kun ni stikk i grand i 

dette tilfellet, og i 4♥ tapes kun til de tre essene i spar, hjerter og kløver – ti stikk. 

 

N/S: +420 

 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

    Pass 

Pass 1♥ Pass 2♣ 

Pass 2♥ Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♥8 

 

Her har vi introdusert Toronto som svar, med syds passede hånd. Hvis det er fire-korts hjerteråpning er 

svaret 1♠ korrekt. Men om N/S spiller med femkorts hjerteråpning bør syd være fornøyd med å ha 

funnet en 5-3 tilpasning, og han risikerer å bli spillende på 4-3 i spar hvis han svarer 1♠ (nord kan godt 

finne på å passe på svaret 1♠ mot en makker som har forhåndspasset!).  

 

Vest har bra kort, og noen vil være med. Da kan Ø/V være med til 3♦. 

 

I hjerterkontrakt N/S bør det bli ni stikk. Spillefører taper ett i ruter og tre i spar. Ø/V har ikke 

ressurser til å etablere kløverstikk, og hvis spillefører jobber med sparfargen i stedet for å gå på 

kløveren får han til slutt god den fjerde sparen som han kan kaste en kløver på. Da er en enkel 

kløverfinesse nok til å ta ni stikk. Det går bra denne gangen også om spillefører dobbelfisker kløveren, 

men om han pådrar seg kløvertaper blir det kun åtte stikk. 

 

N/S: +140. 

 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass 1♣ 1NT Pass 

2♦ Pass 3♥ Pass 

4♥ Pass  Pass  Pass 

 

Utspill: ♣5 

 

Vest er fristet til å melde i 1.hånd, men svake 2 med femkorts farge i den andre majorfargen er ikke å 

anbefale. Her ville en litt vill 2♥-åpning fungert ganske bra, øst melder i så fall 4♥. For å vinne 4♥ må 

imidlertid sparen tippes. 

 

Slik vi har skissert meldingene melder vest temmelig hardt. Det blir antagelig flest delkontrakter i 

dette spillet, hjerterkontrakter med ni eller ti stikk. 

 

Øst har egentlig ikke kløverstopper, men å melde inn 1NT er å foretrekke fremfor å doble med kun 

dobbelton i en umeldt major. Med 1NT får øst vist styrken sin, og ofte er jo ikke 1♣ i åpning naturlig 

heller. Østs hopp til 3♥ er superaksept (maks med fire trumf) av fargen vest overførte til, og selv om 

vest ikke har mange HP har han en veldig bra fordelingshånd. Å gå for utgang er ikke urimelig, men 

kanskje litt hardt i parturnering. Og 4♥ er en bra utgang! 

 

Å gjette sparen riktig er dog vanskelig etter åpning fra nord. Melder man hardt må man spille godt, 

men jeg er stygt redd for at de som er i 4♥ går bet om meldingene har gått omtrent som skissert her, de 

får to spartapere i tillegg til to tapere i kløver. 

 

N/S: +100 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1♦ Pass 1♠ 

Pass 2♦ Pass 3♣ 

Pass 3♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦9 

 

Syds andre melding 3♣ er krav, men behøver ikke være fire-korts farge i en sånn trengt situasjon. 

Siden syd ikke har stopper i hjerter må han kreve med 3♣. Å simpelthen gjenmelde sparen vil ikke 

være krav. Når nord viser sparstøtten avslutter syd med utgang. 

 

På den utspilte ♦9 må ikke øst legge i damen, og han vet jo at syd har A-10 pga. makkerens utspilte 

nier. Hvis spillefører vinner med tieren blir det litt vanskelig å få mer enn ti stikk. Han må ta ut 

trumfen, så ned med ruter ess, og hjerter. Men ruteren gir kun ett avkast nå (for en hjerter), og da blir 

det to kløvertapere senere da han ikke har nok inntak til nord til å spille kløver to ganger.  

Bedre spilt er det (om spillefører leser rutersitsen riktig) å vinne med ♦A over nieren i første stikk! Så 

ut med trumfen og ♦10 til kongen. Siden alle ruterne hos nord er like store presses ♦Q ut mot trumf. 

Deretter hjerter, og nå er jo ruteren god hos nord. Da må Ø/V må bare skynde seg å få tatt for ♣A. 

  

Uten ruter ut bør det også kunne bli elleve stikk, for da kan spillefører bruke nords hjerter og trumf til 

overganger uten å ta tre ganger trumf (ingen ruterstjeling truer). Derfor kan det spilles kløver et par 

ganger mot hånden og en hjerter kan trumfes hos nord. Med full uttelling tapes kun til de to essene 

Ø/V, men mange vil antagelig få ti stikk her. Elleve stikk i 4 spar vil gi en meget god score. 

 

N/S: + 450 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1♠ Pass 

Pass 2♥ 3♦ 3♥ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♦Q 

 

Nord løfter til utgang siden han har mye ekstra selv om han nok er litt bekymret for hva han skal gjøre 

med alle sparene sine. Kontrakten vinnes om det spilles godt! Og etter det utspillet kan det godt hende 

øst får litt panikk og fyker opp med spar ess idet spar spilles mot kongen i andre stikk. Noen vil sikkert 

også ta for kløver ess etterpå, og da spilles for elleve stikk! Men om øst beholder roen blir det 

vanskeligere. På spar fra nord vinner ♠K stikk, så ruter konge med kløveravkast. Nok en spar spilles, 

og den vinnes enten med vests nier, eller øst kommer inn. Trumfskift ser riktig ut, og den vinnes hos 

nord. Så må en spar trumfes med kongen i fargens tredje runde! Hvis spillefører forsøker å trumfe den 

tredje sparen lavt trumfer vest over og spiller mer trumf, og det blir ingen trumf igjen hos syd. Da 

tapes nok ett sparstikk, og det tapes to sparstikk, en overtrumfing og til ♣A. Men hvis det trumfes med 

♥K først, så ruter til stjeling og den fjerde sparen til syds siste trumf går det bra. Vest kan trumfe over i 

det stikket, men det er med hva som nå er originalstikk i trumf. Forsvaret vinner det trumfstikket, kun 

ett stikk i spar og ett i kløver – ti stikk etter kveldens beste spilleføring? 

  

Mange vil nok vinne bare ni stikk, og ofte i delkontrakt, så 620 vil være et kanonresultat. Og selv +170 

i delkontrakt bør også være bra selv om en del N/S-par antagelig vil bli forært mange stikk etter ikke 

så skarpt motspill. 

 

N/S: +620 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

    Pass 

1♥ Pass 3♥ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♦6 

 

Her har vel kanskje nord til en innmelding i gunstig sone, og da vil N/S være med, kanskje til 4♠, ofte 

en god stamp mot 4♥.  

 

Med beste motspill går imidlertid 4♥-kontrakten raskt bet: ruter ut til esset og den minste ruteren 

tilbake til stjeling. Det er Lavinthal for kløver som ber om skift til laveste rangerte farge. Det kommer 

kløver til esset og ruter til nok en stjeling – en bet etter godt motspill! (vest sin taper i spar kastes på 

kløver)  

 

Hvis nord kanskje tenker at han trolig kan få ett stikk i trumf uansett og derfor unnlater å spille ut sin 

single ruter kan kontrakten vinnes med en taper i hver av fargene hjerter, ruter og kløver.  

 

Ved noen bord melder sikkert nord inn 1♠, og da kan hende N/S ender med å spille 4♠ doblet. Der er 

det to kløvertapere, en hjertertaper og en eller to spartapere alt etter hvordan sparen spilles. 

 

N/S: +100 

  



 
 

Vest Nord Øst Syd 

1♥ Pass 2♥ Dbl 

3♥ Dbl Pass 4♣ 

Pass Pass Pass 

 

Utspill ♥A 

 

Det er sannsynlig at det blir flere hjerterkontrakter Ø/V enn minorkontrakter N/S i dette spillet. 

Om det går slik som beskrevet foretrekkes dobling fra syd heller enn å melde inn på tre-trinnet med 

kun femkorts farge. Vest sperrer med 3♥, og nords dobling er en svarsdobling, ikke straff. Den 

indikerer minorfarger, for med spar vil han normalt meldt spar her etter makkerens dobling som ofte 

vil innebærer fire-korts spar.  

 

Om meldingene går slik som skissert vil det dog være veldig godt gjort av N/S å unngå utgang! 

 

For å bete 4♣ må det et godt motspill til. Vest spiller ut ♥A, og øst som har støttet hjerter kan legge 

styrke. Vest skifter da til ruter og vinner like etterpå for trumfesset. Så kan han underspille 

hjerterhonnøren sin til øst som spiller ruter til stjeling – en bet. 

 

Hvis nord melder inn 2♦ i sonen (meget hardt med kun fem ruter og stort sett lavhonnører) tror syd det 

kan stå utgang, og han bør kreve med 3♥ over østs 2♥. Nord slår av med 4♦, og i slike meldingsforløp 

bør det gå an å stoppe på firetrinnet i minorfarge. I kontrakten 4♦ blir det også bet om øst får seg en 

kløverstjeling, og i teorien kan det bli to bet om vest finner kløverspilling mens han har inntak i hjerter 

og kan gi en andre stjeling.  

 

Hvis Ø/V spiller hjerterkontrakt blir det normalt ni stikk (taper tre sparstikk og ett i ruter), men det kan 

gå an å bete 3♥ hvis nord finner trumfutspill som vil forhindre spillefører fra å kunne stjele begge sine 

kløvertapere. 

 

N/S: -100 

 



 

Vest Nord Øst Syd 

  1♣ Pass 1♠ 

2♦ Pass Pass 2♠ 

3♦ Pass Pass Pass 

 

Idet nord åpner er det ikke galt av syd å være med en gang til over 3♦.  

 

I 3♠ er det bet, for Ø/V vil få to ruterstikk (eller ett ruterstikk og en stjeling), tre hjerterstikk og spar 

konge – allerede en bet, og øst kan også få gitt vest minst en kløverstjeling. Noen vil komme for høyt i 

sparkontrakt, og i 4♠ kan det bli doblet beteplukk enkelte steder. Men andre steder vil vest melde og 

melde, og kanskje si 5♦ også, noe som vil være en veldig heldig avgjørelse. Optimistene vil kunne 

vinne utgang i ruter Ø/V, men noen vil kanskje havne i en mislykket 3NT. I ruterkontrakt sitter det 

derimot meget snilt for Ø/V, og det tapes fort kun ett stikk i spar, for esset sitter foran og en spar kan 

kastes på hjerter siden den fargen sitter 4-3. Og ruterdamen kommer deisende. Men selv med åtte, 

gode ruter virker det ambisiøst å satse høyere for vest. Det var bare det at denne gangen hadde øst 

perfekte kort, og sitsen er særdeles fordelaktig.  

 

N/S: -170 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   Pass Pass 

1♦ 1NT Pass Pass 

Pass 



 

Utspill: ♦9 

 

Nord er egentlig litt vel sterk for 1NT, men alternativene, dobler eller 2♣ innmelding ser ikke så 

attraktive ut. Å si 1NT vil fungere godt veldig ofte. 

 

Hvis øst spiller ut ruter får vest godspilt fire stikk i den fargen. Han må gi nord det første ruterstikket, 

for han har jo ikke noe inntak. Spillefører kommer inne og går i gang med kløveren. Da den ikke gir 

full uttelling gis ett stikk i fargen bort til øst. Forsvaret kan ta ruterstikkene og spar ess, men de får 

ikke mer – syv stikk til N/S.  

 

Å doble og melde kløver senere ville fungert bedre denne gangen. For det er mulig å vinne ti stikk i 

kløverkontrakt (taper ett i spar, ett i ruter og ett i trumf), i alle fall med et naturlig ruterutspill. Men 

hvis nord melder inn 2♣ kan Ø/V finne spartilpasningen sin. Det har egentlig kun syv stikk i 

sparkontrakt Ø/V, men det blir fort åtte, og selv 3♠ er i praksis vanskelig å få doblet med N/S sine 

kort.  

 

N/S: +90 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass  

Pass Pass Pass 

 

Hvem kan åpne her? Igjen er det en 11-poenger (vest) som er på grensen til åpning. Men her er det flat 

fordeling, og massevis av lavhonnører. Det eneste positive med denne hånden er at han har spar, den 

høyeste rangerte fargen. De andre har ingen grunn til å åpne. 

 

Hvis vest åpner blir trolig Ø/V spillende 1NT. For de som spiller der vil det normalt variere fra seks til 

åtte stikk, alt etter utspill og fortsettelse av motspillet. 

 

N/S: 0 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

Pass Pass 1♥ Pass 

2♥ Pass 3♦ Pass 

3♥ Pass Pass Pass 

 

Utspill: ♠A 

 

Øst har lyst til å melde utgang direkte idet vest høyner til 2♥, men om han besinner seg og avgir en 

utgangsinvitt bør de kunne stoppe i 3♥.  

 

Hvis forsvaret får spilt to runder trumf får spillefører kun trumfet en ruter hos vest og kommer til å 

tape ett stikk i spar, ett i trumf, og ett i hver minorfarge. Det kan kanskje bli bet i 3♥ også, for det lurer 

en trumfhøyning for syd i dette spillet. Og om forsvaret ikke spiller trumf bør det ikke bli mer enn ni 

stikk da heller, selv om spillefører kan få trumfet begge de små ruterne. For ved å trumfe den siste 

ruteren med knekten eller damen hos vest så må forsvaret få to trumfstikk. Å vinne delkontrakt i 

hjerter bør gi en bra score her. 

 

N/S: -140 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1♦ 1♥ Dbl 

Pass 2♦ Dbl Pass 

2♥ Pass Pass Pass 



 

Utspill: ♠K 

 

Noen velger å doble først gangen som øst, men på lavt meldetrinn anbefales å melde inn i med 

femkorts majorfarge fremfor å doble med vanlig åpningsstyrke. Hvis det dobles med fem kort i en 

majorfarge og ordinær åpning får man ikke vist fargelengden, for dobling etterfulgt av melding av en 

farge viser sterke kort. Med singel ruter er det en bra sats å doble andre gangen. Ø/V kan ha spar- eller 

kløverkontrakt, men det er litt friskt av øst. Vest blir et øyeblikk fristet til å straffepasse og spille mot 

2♦ doblet, men det er nok litt for farlig. Her vil det bli en god del stikk i 2♦. Det blir vanskelig å finne 

et godt motspill når spillefører går i gang og spiller spar mot syd, så 2♦ kan fort fyke hjem. 

 

I hjerterkontrakt Ø/V bør det bli en bet det det tapes to trumfstikk samt et par stikk både i spar og 

kløver  

 

N/S: +100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   4♥ Dbl 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♥10 

 

Øst har en klassisk hånd for 4♥-åpning. Det gjør det vanskelig for syd som må besinne seg veldig idet 

makkeren melder 4♠. Det er nok fristende å gå videre, og det kan være rett noen ganger. Men 

makkeren kan være helt blank, så noen ganger er det klokt å innse at er man utmeldt så er man det.  

 

Her hadde nord gode kort, og slem er bra i spar. Men å spille 4♠ er nok med denne fæle trumfsitsen. 

Det blir antagelig elleve stikk da ruteren går og spillefører får kontroll etter hvert. Vest får trolig to 

trumfstikk. 

 

N/S: +650 

 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

    Pass 

Pass 2♣ Pass 2♦  

Pass  2NT Pass Pass 

Pass 

 

Utspill: ♦A 

 

Dette (nord) er en vanskelig hånd med hensyn til å velge åpning. Det teoretisk korrekte er antagelig å 

åpne med 1♣, men det vil ofte fungere bra å betrakte denne hånden som en 22-23NT. Her blir det helt 

feil. Mye bedre ville det gått om nord åpnet med 1 kløver, for da melder øst inn 1NT! Hva som i så fall 

vil skje videre er sannelig ikke godt å si, men vest vil overføre til spar. I sparkontrakt Ø/V er det en bet 

allerede på to-trinnet med tre spartapere og tre hjertertapere. Men hva gjør nord etter en slik 

innledning? Han har jo tross alt 22 HP! 

 

I nord sin eventuelle grandkontrakt blir det nitrist idet øst starter med fem runder ruter. Nord må finne 

fire avkast! Han kaster to kløver og en hjerter, men så må han kaste en hjerter- eller en sparhonnør om 

ikke forsvaret skal kunne ta tre kløverstikk! Hvis han kaster en spar kan han greie seg med en bet, øst 

får da kun to kløverstikk. Men om nord kaster hjerter, og øst klarer å ikke ta de to kløverstikkene men 

spille hjerter får øst også godspilt ett hjerterstikk. Da kan det bli tre bet. Normalt går dog denne 

kontrakten to bet.  

 

N/S kan spille bra i kløverkontakt, men det er ikke lett å finne om ikke nord velger åpningen 1♣. Syd 

er tilskuer i dette spillet, og han satte kanskje personlig rekord i nitrist hånd? 

 

N/S: -100 

 

  

 

 

 


