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MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 

Spilldiagram og analyser 

Av GeO Tislevoll 

 

Meldesystem, utspill og signaler  

I denne 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 ganske fornuftige 

avgjørelser. En antatt score angis som + eller – 

for N/S. 

  

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♣ pass 1 ♦ 

pass 1 ♥ pass 3NT 

pass pass pass  

 

Utspill: ♠ 9  

 

Noen ville kanskje meldt inn som øst. Tynn 

hjerterfarge taler i mot, men fin fordeling taler 

for å melde. Andre steder vil kanskje nord 

gjenmelde 1 grand over 1 ruter (stilpørsmål). 

Så 3 grand kan godt bli spilt av nord med 

hjerter eller kløver i utspill. Uansett har 

spillefører tre hjerterstikk via finesser, to stikk 

i ruter, to i kløver etableres enkelt, og det er to 

sikre i spar. Det er ni sikre stikk, og det er 

dessuten ett ekstra stikk å hente i spar pga. at 

Q-J sitter dobbel. Det kan (bør?) derfor fort 

ende med ti stikk. 

 

N/S +430 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   pass 1 ♠ 

pass 1NT pass 2 ♥ 

pass pass pass 

 

Utspill: ♠ A 

 

Dette spillet endres totalt om øst noen steder 

åpner med 2 hjerter hvis de bruker Tartan 2-

åpninger (major pluss en minor). Da vil trolig 

vest ende i sparkontrakt. Der vil det bli åtte, ni 

stikk alt etter hvordan motspillet går og 

hvordan spillefører legger det opp. Men 
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tilbake til N/S sin naturlige hjerterkontrakt 

hvis øst passer i åpning. 

 

Kanskje er trumfutspill best mot syds 2 hjerter, 

etter dette meldingsforløpet. Med stor spar ut 

trumfes hos nord og spillefører har fått en god 

start. Ruter konge presser ut esset. Hvis øst 

skifter til trumf får spillefører bra dreisen på 

det, selv om han går opp med esset. Han 

vinner med hjerter ess og trumfer en spar til. 

Så innkasseres tre ruterstikk, siden øst som er 

den eneste som har igjen trumf følger med 

ruter. Og når vest ikke kan trumfe i tredje 

ruterrunde er sitsen ganske åpenbar for 

spillefører (trumfen må sitte 5-1). Ved å 

fortsette med ruter vil spillefører etter hvert 

kunne få for alle fire trumfene på hånden, de to 

sparstjelingene hos nord, tre ruterstikk og 

kløver ess, totalt ti stikk! Men spillet kan godt 

gå på flere forskjellige måter alt etter utspill og 

motspill. Andre spilleplaner (eller trumfutspill) 

vil uansett neppe føre til bet i kontrakten. 

 

N/S: +110 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

    pass 

1 ♦ 1 ♠ dbl. pass 

2 ♥ 3 ♣ 3 ♥ pass 

 pass pass 

 

Utspill: ♥ A 

 

Noen vil trolig passe med vests kort, og i så 

fall blir det et helt annet meldingsforløp. Vests 

avgjørelse med hensyn til å åpne eller ikke er 

marginal, og et stilspørsmål. Pass er absolutt 

ikke feil. Hvis vest åpner finner Ø/V 

hjertertilpasningen med det samme. Idet nord 

er med en gang til blir spørsmålet om øst skal 

passe eller si 3 hjerter som ofte vil være det 

riktige med ni trumf til sammen. 

 

N/S spiller bra i kløverkontrakt, kortene sitter 

fint for dem. Ved å gå på spar tidlig vil det 

kunne bli hele ti stikk. Men om forsvaret 

spiller trumf bør det bli bare ni stikk (taper da 

tre sparstikk og ett i trumf). 

 

Hvis nord velger å spille ut spar mot 3 hjerter 

blir det enkelt å vinne åtte stikk, og da er det 

muligheter for ni. Uten spar ut kan det se ut 

om det er en spartaper, en i hjerter, tre i ruter 

og kløver ess, totalt seks tapere. Men slik det 

sitter kan ikke N/S få fatt i tre ruterstikk (syd 

har ikke noe inntak til å få tatt det tredje 

ruterstikket). På et tidspunkt vil spillefører 

kunne få godspilt ett ekstra stikk i spar, og det 

gir ruteravkast. Dermed er det ganske naturlig 

med åtte stikk i hjerterkontrakt. Det er 

vanskelig for N/S å melde noe mer, og det er 

heller ikke saklig å doble Ø/V sin 3 hjerter. 

 

N/S: +100 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

1 ♠ 2 ♥ pass pass 

pass 

 

 Utspill: ♠ 9 

 

Øst har nesten til en negativ dobling over 

nords 2 hjerter. Men fordelingen er ikke 

perfekt med bare tre ruter og minimum styrke 

for en slik dobling når han normalt presser 

egen side opp på tretrinnet. Hvis han drister 



 
 

3 

seg til en dobling kan ikke vest gjøre annet enn 

å si 2 spar som i så fall blir sluttkontrakten.  

 

I en eventuell sparkontrakt Ø/V går det ganske 

bra. Det tapes tre sparstikk og kanskje bare to 

hjerterstikk om nord starter med to store 

hjerter og en tredje til stjeling hos syd (går på 

bekostning ett av syds originalstikk i trumf). 

Det tapes også ett stikk i kløver, så 2 spar kan 

godt gå bare en bet. Men hvis den er doblet (i 

sonen, -200) blir det en nitrist score, udoblet (-

100) ganske bra mot N/S sin delkontrakt i 

hjerter. 

 

I nords 2 hjerter-kontrakt går det greit med 

riktig spill. Enten kan inntaket til syd i spar 

brukes til å løse trumfen uten taper via 

hjerterfinesse, eller til å ta kløverfinesse som 

faktisk løser den fargen med kun en taper 

siden damen sitter dobbel foran. Det blir 

1+0+2+2 (=5) tapere (sp+hj+ru+kl) hvis 

spillefører bruker inntaket til syd for å ta 

hjerterfinesse. Hvis han tar kløverfinesse blir 

det 1+1+2+1 (=5) tapere.  

 

For å få inntak til syd må spillefører forlange 

spar 10 fra syd på den utspilte nieren. Hvis 

ikke kan vest legge liten, og det blir aldri noe 

inntak til syd. Uten spar ut må det spilles liten 

spar fra nord til tier eller knekt. Hvis nord 

spiller spar dame og legger lavt fra syd ligger 

vest unna, og det blir ikke noe inntak til syd i 

det hele tatt. Det kan bli ti stikk med en liten 

motspillsglipp. Hvis hjerter knekt spilles fra 

syd og vest ikke dekker, er spillefører fortsatt 

inne hos syd. Han får da også sjansen til å 

spille kløveren for kun en taper, og det lykkes 

slik det sitter. Skjer dette blir det kun 1+0+2+1 

tapere, hele ni stikk. Men det er egentlig kun 

åtte stikk i hjerterkontrakt. 

 

N/S: +110   

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  1 ♣ 1 ♠ 2 ♠ 

4 ♥ 5 ♣ pass pass 

pass 

 

Utspill: ♥ K 

 

Kanskje vil noen på østs plass hoppe til 2 spar 

over 1 kløver. Det er riktig styrke og sekskorts 

spar, men det er ikke helt riktig håndtype til å 

gjøre et svakt innhopp (dårlig spar, mye ved 

siden av sparen).  

  

Syds 2 spar er såkalt «cue-raise», minst invitt 

med kløver. Nord sine kort har vokst 

voldsomt, og han har nesten nok til 4NT (Key-

Card Blackwood). Men det er jo ikke akkurat 

noen vanlig kløvertilpasning syd sitter med! 

Gjør nord det (4NT) og får vite om to Key-

Cards må han melde slem, og det behøver 

absolutt ikke være så riktig som det er denne 

gangen hvor syd bl.a. har det viktige kortet 

spar konge. Dessuten kan det bli helt feil med 

4NT om syd svarer 5 ruter og har ett Key-Card 

(hvis de spiller med 0/3 og 1/4 på de to første 

svarene). Om nord velger å si 5 kløver kan 

nesten ikke syd løfte til slemmen som viser seg 

å være helt glimrende.  

 

Spilleføringen i kløverkontrakt er en 

formalitet, Ø/V kan ikke få mer enn ett stikk i 

hjerter.  

 

I dette spillet vil det nok bli mange friske 

meldingsforløp og sikkert noen høye 

hjerterkontrakter doblet samt noen 

kløverslemmer. Ved en del av bordene vil helt 
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sikkert kontrakter bli spilt på sekstrinnet. I 

hjerterkontrakt har Ø/V åtte eller ni stikk (åtte 

hjerterstikk samt ruter konge). N/S kan mot 

hjerterkontrakt få tatt knekken på ruter konge 

om nord spiller ruter med det samme (esset, så 

presses østs konge ut mot trumf). I så fall får 

vest kun de åtte hjerterstikkene. Med kløver ut 

mot hjerterkontrakt trumfer vest og får senere 

sitt niende stikk i ruter.  

 

N/S: +620 

 

Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

1 ♠ pass 2 ♦ pass 

2 ♠ pass pass pass  

 

Utspill: ♥ 6 

Øst har i dette tilfellet en klar åpningshånd 

selv med bare 11 hp pga. meget god 

åpningsfarge og 4-5 fordeling. Øst har så et 

valg i andre melderunde, 1 grand eller 2 ruter. 

Uansett hva øst velger bør vest gjenta 

sparfargen. Hvis øst velger å gjenmelde 1 

grand kan vest bli fristet til å invitere til 

utgang, og da kan de komme ubehagelig høyt.  

Hvilken hjerter nord velger å spille ut er 

avhengig av avtaler. Etter den fargen ut vil 

spillefører vinne med hjerter ess og ta for A-K 

i ruter med hjerteravkast. Å ta kløverfinesse 

ser naturlig ut. Da vinner nord med kongen og 

spiller mer kløver. Idet spillefører så går på 

trumfen vinner N/S det stikket, så kan de 

krysstjele sine fire gjenværende trumf ved å 

spille ruter og kløver. De får i så fall fem 

trumfstikk og kløver konge - en bet.  

Hvis spillefører etter A-K i ruter gir avkall på 

kløverfinessen og spiller trumf må motspillet 

sitte for å kunne bete 2 spar. Syd må vinne 

første trumf og spille kløver. Da får N/S etter 

hvert også til å ta ett ekstra på krysstjeling.  

N/S: +100 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

    1 ♦  

pass 1 ♠ pass 2 ♣ 

pass 2 ♥ (i) pass  3 ♣ 

pass 4 ♣ pass 4 ♥ (ii) 

pass 5 ♣ pass pass 

pass 

 

(i) Fjerde farge, utgangskrav 

(ii) Kontrollmelding 

 

Utspill: ♥ Q 

 

Syd bør åpne med denne 5-5 hånden, og starter 

med 1 ruter (høyeste farge med 5-5). Dette er 

et vanskelig spill å melde for N/S, spesielt i 

parturnering. Slik kortene er ville 3 grand 

fungert perfekt med ti minorstikk og hjerter 

ess. Hadde derimot kortene vært litt 

annerledes, for eks. spillefører i grand måtte 

innom forsvaret i kløver, kunne 3 grand vært 

håpløst med kun en hjerterstopper.  

 

Utgang i kløver er en sunn kontrakt, og slem er 

ikke så dårlig. Men idet nord sleminviterer 

med 4 kløver, og syd sier 4 hjerter kan ikke 

nord gå på til slem uten sparkontroll. Kanskje 
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burde syd gjøre det, men det virker litt hardt, 

og han har helt minimum for sin åpning samt 

at han har allerede fått vist sin 5-5 hånd. For at 

det skal bli tolv stikk må spar ess sitte foran 

(hos øst). Det er derfor litt mindre enn 50% 

sjanse for slem (kløveren tåles ikke 4-0) så 

utgang er korrekt meldt. Så lenge syd er 

spillefører kan ikke Ø/V få testet spillefører i 

spar. På et tidspunkt forsøkes spar til kongen 

(det er ikke noe valg siden N/S mangler spar 

10), og det blir tolv stikk. 

 

N/S: +620 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

 pass pass 1 ♥ dbl. 

pass 2 ♠ pass 4 ♠  

pass pass  

 

 Utspill: ♥ Q 

 

Noen på vests plass vil kanskje støtte til 2 

hjerter (særlig de som har avtaler som gjør at 

de har to mulige meldinger og kan vise både 

god og dårlig løft).  

 

Som svar på opplysende dobling er hopp i 

farge naturlig og viser ca. 9-11 hp. Nord har til 

2 spar her, og med sine fine fordelingshånd har 

syd da til utgang.  

 

Det er ingen god grunn til å ta (en mislykket) 

sparfinesse, øst har flest hp. Etter hvert får 

spillefører trumfet to hjerter og saket en på den 

fjerde ruteren siden den fargen sitter 3-3. 

Riktig spill i ruterfargen isolert sett er dog liten 

fra nord to ganger i tilfelle øst har esset 

dobbel. Uansett blir det i dette spillet kun en 

rutertaper, enkelt tolv stikk, uten at dette er 

slemkort.  

 

N/S: +480 

 
Vest Nord Øst Syd 

  pass pass 2NT 

pass 3NT pass pass 

pass 

 

Utspill: ♥ 3 

 

Syd viser 20-21 balanserte, og nord har 

akkurat til utgang. Noen vil kanskje vurdere å 

spørre med Puppet Stayman for å finne en 

eventuell 5-3 kontrakt i major, men med 3334 

fordeling hos svarhånden er det ofte best å 

satse på grandkontrakt.  

 

Kløver knekt i utspill ville gjort det verre for 

spillefører enn det naturlige hjerterutspillet. 

Med hjerter ut legges nieren fra nord og det 

blir enkelt fire stikk i fargen. Han kan forsøke 

spar 10 og la den seile i andre stikk, men vest 

vinner med knekten. Hvis det kommer mer 

hjerter må syd ta det stikket, og da må 

spillefører huske å ta av seg A-Q i ruter mens 

hjerter dame fortsatt er inntak til nord. Hvis 

ikke blokkeres ruteren og han får ikke stikk for 

ruter konge idet han senere er inne hos nord 

for siste gang, på hjerter dame. Vellykket 

kløverfinesse gir det niende stikket.  

 

Med kløver knekt ut er det naturlig å gå bet 

selv om det kan tas hjerterfinesse med nieren, 

men hjerter ut vil være de flestes valg. 

 

N/S: +400  
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Vest Nord Øst Syd 

   pass 1 ♥ 

dbl. 2 ♥ dbl. pass 

2 ♠ pass pass pass 

 

Utspill:  ♥ 5 

 

Østs 11-poenger med 3-3-3-4 uten major er 

ingen åpning, men syd har til 1 hjerter med 

sine 11hp og 4-5 i major med god 

åpningsfarge. Vest har til en opplysende 

dobling, og da er Ø/V litt i trøbbel uten noen 

noen god trumf. Med 11 hp hos den som 

svarer på doblingen kan de komme for høyt. 

Dette utfallet (2 spar) er trolig det beste for 

Ø/V på spillet, om da ikke syd er feilaktig med 

for høyt og går bet, for Ø/V sin 2 spar går fort 

bet. Med godt motspill og litt uforsiktig spill 

kan det bli et par sonebet. Det er fare for 

trumfmatt i 2 spar (og da får syd både to 

trumfstikk og hjerterstikk senere), det er tapere 

over alt, og om 2 spar skal kunne vinnes må 

helst motspillet være litt rustent. Den eneste 

måten å kunne få dreisen på det for egen 

maskin i 2 spar er noe slikt som dette (en 

double-dummy plan, dvs. med åpne kort): han 

bør kanskje lasjere hjerterutspillet, så må han 

treffe ruteren (nesten umulig i praksis å spille 

på esset hos nord og damen hos syd), og 

deretter spille A-K i kløver og mer kløver. Da 

kan han få trumfet en kløver høyt hos øst, en 

hjerter lavt hos vest og ende opp med fire 

trumfstikk, hjerter ess og ett i ruter samt to 

kløverstikk. Men i praksis går nok 2 spar bet 

(etter feil rutervalg) om ikke motspillerne er 

medgjørlige. Det er ingen andre kontrakter 

over N/S sin 2 hjerter som spiller bedre for 

Ø/V. 

N/S vil til tross for lite med verdier og kun 5-3 

tilpasning kunne få mange stikk i 

hjerterkontrakt, mest pga. av den snille 

kløversitsen. Ikke unaturlig vil vest spille ut 

kløver ess. Da kan senere spillefører spille 

kløver mot damen. Hvis vest ikke tar for den 

andre honnøren får han ikke for den, og om 

han stikker vil østs kn-9 falle. Da er det to 

kløverstikk hos nord, og syd får taket på det. 

Det kan godt ende med åtte stikk. Andre 

utspill hjelper ikke Ø/V så mye. For eksempel 

spar knekt ut lasjerer syd. Om da vest skifter 

til trumf kommer syd inn andre gang i den 

fargen og spiller kløver. Omtrent det samme 

vil skje, Ø/V har ikke helt tempo til å gjøre det 

veldig vanskelig for spillefører om han satser 

på kløveren som sitter så snilt. 

 

N/S: +100 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

    pass 

pass 1 ♥ 1 ♠ 2 ♠ 

3 ♥ 4 ♥ pass pass 

4 ♠ pass pass pass 

  

 Utspill: ♥ 2 

 

Dette er kanskje for hardt av N/S, i alle fall i 

parturnering. Men syds hånd er ganske fin mot 

makkerens femkorts hjerteråpning. Det er bare 

8 hp, men singel spar teller mye, og å strekke 

seg til 2 spar – utgangsinvitt med hjerterstøtte 

– er ikke helt utenkelig. I parturnering vil en 

løft til 2 hjerter være en grei, fornuftig 

melding.  
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Merk at N/S faktisk kan vinne 4 hjerter. Om 

Ø/V ikke spiller trumf får syd en sparstjeling 

hos syd, og kan senere vinne ti stikk ved å 

gjette kløveren. Om Ø/V starter med trumf må 

det spilles ruter mot syd for å få fatt i ett stikk i 

den fargen til sparavkast. Utgang i hjerter er 

dog temmelig tøft.  

 

Meldingsforløpene rundt omkring vil variere 

mye. For eksempel vil mange som syd åpne 

med svake 2 ruter, og da blir utviklingen helt 

annerledes. Mange Ø/V-par vil trolig på en 

eller annen måte havne i 4 spar. Det ideelle for 

Ø/V er å få spille delkontrakt i spar, men om 

en ser på deres tilpasning er 4 spar et bra 

forsøk. Den avhenger kun av ruterfinesse 

gjennom åpningshånden (nord).    

 

N/S: + 50  

 

 
Vest Nord Øst Syd 

 pass 1 ♦ pass 1 ♥  

pass 2 ♣ pass pass 

pass 

 

 Utpill: ♣ J 

 

Nord har et valg i andre melderunde, gjenta 

sekskortsfargen, eller si 2 kløver. Å vise 

kløverfargen er riktig med dette; svak ruter 

farge, god sidefarge i kløver og en bra 

åpningshånd. Det er viktig å melde slik også 

fordi syd kan være så sterk at det kan være 

slem i kortene (for eks. 6 kløver). Her ser syd 

ingen fremtid noe annet sted og passer på 2 

kløver. 

 

Denne lave delkontrakten spiller dog ikke så 

bra slik som det sitter, om motspillet er bra. 

Selv om trumfutspill fra J-x og J-x-x og 

lignende er ufyselig må det spilles trumf ut 

her. Meldingsforløpet formelig skriker etter 

trumf ut. Øst har fin ruter, og han vil ikke at 

spillefører skal få trumfet flere ruter hos syd. 

Kløver knekt ut får løpe til nords dame. 

Spillefører starter med ruter. Øst bør helst 

legge liten fra kongen sin fjerde. Hvis han går 

opp vil esset falle idet ruter trumfes senere, og 

da får spillefører brukbart drag på det. Øst vet 

at nord mest sannsynlig ikke har esset når han 

spiller liten mot singel dame, men kan ikke 

vite det helt sikkert. Legger øst liten vinner 

vest med esset og spiller mer trumf. Spillefører 

tar finessen med tieren og trumfer en ruter. Så 

virker det naturlig å forsøke sparfinessen, men 

da går det galt idet øst skifter til hjerter. 

Spillefører får for begge majoressene, 

trumfesset og også den lille trumfen på 

hånden, men det er også alt (syv stikk). Hvis 

han forsøker å trumfe en ruter til kan jo vest 

trumfe over. En naturlig spilleføring fører til 

en bet (han vinner to major ess, en ruterstjeling 

hos syd og fire trumfstikk på hånden). Om 

motspillet ikke er nøyaktig kan det godt hende 

enkelte vinner 2 kløver. 

 

N/S: - 100 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

  1 ♣ pass pass 

dbl. pass 2 ♣ pass 

2 ♥ pass pass pass 

 

Utspill: ♥ 4  
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Noen vil kanskje vurdere dobler med østs kort 

over 1 kløver. Da kan kanskje Ø/V stå i fare 

for å komme for høyt om ikke vest besinner 

seg. Han har 12 hp, men en lurvete hånd som 

nok ikke er til mer enn til en utgangsinvitt mot 

opplysende dobling av øst. Hvis øst passer kan 

syd smelle til med 3 kløver hvis det svaret er 

avtalt som sperremelding. Men mot en 

tre+korts 1 kløver er nok det for stramt.  

 

Østs 2 kløver bør i denne situasjonen fortelle 

om begge major og utgangsinvitt.  

 

I Ø/V sin hjerterkontrakt er det kun åtte stikk 

om forsvaret får satt opp ruterstikk i tide. Hvis 

spillefører får lov til å spille god østs fjerde 

spar (som da kan gi ruteravkast hos vest) før 

forsvaret har slått hull på ruteren blir det ni 

stikk (taper tre i spar og ett i kløver, ingen 

rutertaper).  

 

N/S: -110 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

   pass 1 ♠ 

pass 2 ♦ pass 2 ♠ 

pass 3 ♠ pass 4 ♠ 

pass pass pass 

 

Utspill: ♣ 2 

 

Etter 2-over-1 som utgangskrav kan nord 

melde 3 spar som krav i andre runde når han er 

litt for sterk for bare å melde utgang (hvis slem 

kan være mulig). Syd har imidlertid minimum 

og N/S stopper greit i utgang.  

 

Om ikke spillefører får for seg at han skal 

spille på spar dame tredje hos vest (esset, så 

finesse) blir det enkelt elleve stikk, Ø/V får 

kun for de to minoressene. Det kan bli tolv 

stikk hvis det kommer kløver ut og øst 

(menneskelig) ikke tar for esset på liten fra 

nord. Da forsvinner syds andre kløver på nords 

hjerter etter uttrumfing. 

 

N/S: +450  

 

 
Vest Nord Øst Syd 

    pass 

1 ♠  pass 1NT pass 

3NT pass pass pass 

 

Utspill: ♥ 2 

  

Vest har nesten til åpning 2 grand (20-21), 

men det er ikke mye ekstra til de 19 han har 

bortsett fra den femte sparen. Over østs 1 

grand-svar meldes naturligvis utgang. Denne 

gangen er utgangen dømt til bet, men det er 

fordi kløverfargen sitter 4-1. 

 

Nord har nesten til en opplysende dobling over 

1 spar. Perfekt fordeling, men litt for få 

honnørpoeng. Om det ikke finnes tilpasning 

kan dobling bli veldig galt om makkeren har 

gode kort og insisterer på grandspill, for 

eksempel melder 3 grand med en 13-poenger. 

Hvis nord dobler vil syd delta med 

hjerterfargen, og det kan bli en annen 

sluttkontrakt enn den naturlige utgangen i 

grand. N/S spiller faktisk veldig langt i 

hjerterkontrakt med bare 14 hp til sammen! 

Det blir ganske enkelt ni stikk. Det tapes i 

hjerterkontrakt N/S normalt to stikk i spar (får 
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stjålet kun to spar hvis Ø/V spiller av nord to 

trumfer), ett i hjerter, ingen i ruter og ett i 

kløver.  

 

Med øst som spillefører i 3 grand er det 

naturlig med hjerterutspill fra syd. Da har 

forsvaret fire hjerterstikk idet de kommer inn, 

og om for eksempel nord får for kløver knekt 

idet spillefører godspiller den fargen vil de 

kunne ta hele tre bet om syd etter å ha tatt 

hjerterstikkene sine spiller ruter. Men idet 

spillefører får vite at kløverfargen ikke går bør 

han nok bare ta sine syv stikk, og det virker 

naturlig å forsøke sparen etter at kløveren ikke 

er medgjørlig. Uheldig spill for Ø/V, men helt 

naturlig, for hvis kløverfargen sitter 3-2 (68%) 

eller sparfargen 3-3 (36%) er det ni sikre stikk 

i grand.  

 

Hvis vest spiller med 19-21 grand eller han 

velger å oppvurdere til 20-21 vil vest bli 

spillefører i 3 grand. Da kan det bli flere stikk, 

og spesielt om nord er uheldig og spiller ut 

kløver! 

 

N/S: +100 

 
Vest Nord Øst Syd 

pass 1 ♦  pass pass 

pass 

 

 Utspill: ♠ J 

 

Mye avhenger av hva nord med sin gode 20-

poenger velger som sin åpning. Det er ikke 

helt nok til 2 kløver hvis det er definert som 

utgangskrav, så 1 ruter i åpning er å 

foretrekke. Enkelte (mange?) vil sikkert velge 

å svare 1 hjerter som syd. Da må nord hoppe, 

og om han sier 3 kløver er det kravmelding for 

de fleste. Hva syd skal gjøre da er ikke så 

opplagt. Utgang kan sikkert stå noen ganger, 

men kanskje syd bør passe ut 3 kløver selv om 

det egentlig er krav (makkeren åpnet jo ikke 

med 2 kløver)?  

 

Hvis meldingene går som beskrevet, syd 

passer på 1 ruter, kan kanskje vest bli fristet til 

å balansere. Det er ofte riktig å melde (for 

billig å la dem spille på ett-trinnet) i sånne 

sitasjoner, men i dette tilfellet vil det kun føre 

N/S over i en bedre kløverkontrakt. Med 

lengde i den fargen motparten har stoppet i og 

jevn fordeling er det ofte ikke så lurt å 

balansere i slike situasjoner.  

 

N/S sin lave ruterkontrakt spiller ganske bra, 

det blir veldig fort ni stikk. Det er dog bedre å 

spille kløverkontrakt der det er mulig å få fatt i 

ti stikk. 

 

N/S: +110 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

  pass 1 ♠  dbl. 

rdbl. pass 2 ♠ pass 

pass pass 

 

 Utspill: ♥ A 

 

Øst har et valg, åpning med 1 eller 2 spar. Min 

oppfatning er at hånden er for sterk for 2 spar. 

Idet syd naturlig nok dobler kommer redobler 

fra vest. Han er interessert i å straffedoble 

motparten. Men med en absolutt 
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minimumshånd er ikke øst så interessert i å 

spille motspill mot en kontrakt på et lavt trinn. 

Han viser med en direkte gjenmelding av 

fargen sin at han er svak. Dermed får ikke Ø/V 

muligheten til å spille mot doblet delkontrakt 

av N/S som kunne vært tingen denne gangen, 

men østs meldinger fører i alle fall til at ikke 

Ø/V kommer for høyt.  

 

Det bør bli ni stikk i sparkontrakt. Det tapes to 

stikk i hjerter, ett i ruter og ett i kløver. Den 

potensielle andre kløvertaperen forsvinner på 

to røde stikk hos vest.   

 

2 sparåpning vil antagelig slå bedre ut for Ø/V 

da syd simpelthen ikke kan passe med dette. 

Da kan vest få doblet N/S i en 3-melding, og 

der må det bli minst et par doblede bet. 

 

N/S: +140 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

   pass pass 

pass 1 ♥ pass 2 ♣ (i) 

pass 2 ♥ (ii) pass pass 

pass  

  

(i) Toronto, hjerterstøtte og 

invitthånd 

(ii) Minimum 

 

Utspill: ♦ 10 

 

Uansett hvilke avtaler N/S har vil syd invitere 

til utgang, og de stopper i delkontrakt fordi 

nord har minimum. Via Toronto greier de å 

stoppe på to-trinnet. Hvis derimot syd velger å 

åpne ender de i 4 hjerter.  

Mot hjerterkontrakten blir det enkelt fire stikk 

til forsvaret om øst spiller ut ruter 10. Ø/V får 

da to stikk i hver minorfarge. Hvis øst spiller 

ut kløver til damen og esset blir det ti stikk. 

Spillefører kan lasjere om det kommer 

ruterhonnør i skift, og før forsvaret får godspilt 

to ruterstikk kan spillefører godspille kløver 

knekt til ruteravkast. Nords tredje spar trumfes 

hos syd. 

 

Hvis syd blir spillefører (for eks. etter 1 

kløveråpning av han og såkalte kløverføringer 

som svar) kan det lettere bli ti stikk. Ø/V må i 

så fall for å holde hjerterkontrakten på ni stikk 

sørge for at øst kommer inn først i kløver og 

spiller stor ruter gjennom slik at de får etablert 

to ruterstikk før spillefører får godspilt 

kløverstikk. 

 

N/S: +140 

 
Vest Nord Øst Syd 

    1 ♣ 

3 ♦ 3 ♠ 4 ♦ 4 ♠ 

5 ♦ 5 ♥ pass 5 ♠ 

pass  pass pass 

 

 Utspill: ♦ A 

 

Syd har et valg i åpning, men 1 kløver er 

forsvarlig med så god farge og sidefarge i spar. 

Skulle makker insistere på grandspill vil det 

trolig gå bra, syd har sannsynligvis mange 

kløverstikk til ham. Her kommer vest innpå 

med en sperremelding i ruter. Noen vil kanskje 

si 4 ruter med åttekortsfarge, det blir litt smak 

og behag (stil), men i ugunstig sone vil mange 

mene 3 ruter er passelig. Om øst skal støtte til 
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4 ruter er diskutabelt. I disse soneforholdene 

ser øst at det sannsynligvis er for dyrt i 5 ruter 

uansett, og å avsløre at Ø/V har slik en 

voldsom rutertilpasning kan godt hjelpe N/S i 

stedet for å ødelegge for dem. Vests 5 ruter er 

udisiplinert. Man skal normalt ikke 

sperremelde og så melde en gang til senere, 

men mange vil nok bli fristet om det går sånn 

som her siden de har den åttende ruteren. Men 

5 ruter nå er egentlig en «ikke-melding». Og 5 

ruter koster 800 slik kortene er. Det er 

imidlertid ikke så galt i teorien, for N/S kan 

vinne 6 spar. Men en eventuell -800 vil bli 

sammenlignet med mange utganger utenfor 

sonen N/S.  

 

Om ikke Ø/V er så aktive, og N/S får 

undersøkt (for eks. om nord får meldt Key-

Card Blackwood) får de vite at de mangler to 

Key-Cards og de bør stoppe i utgang (to Key 

Cards kunne vært to ess). Hvis meldingene går 

slik som her vil nords 5 hjerter være 

kontrollmelding og sleminvitt. Syd kan ikke 

helt ta imot den med bare fire små trumf og 

minimum, selv om han liker kortene sine. 

 

Hvis syd ikke åpner, men velger en forsiktig 

pass, og vest åpner med 3 ruter, vil vel ikke 

nord kunne gjøre noe annet enn å si 3 spar. 

Kanskje melder syd da 4 ruter (sleminvitt). 

Nord vil uansett stoppe i utgang (5S) om han 

får sjekket med Key-Card BW. 

 

Det kan være noen som ender i slem etter å ha 

blitt mer eller mindre presset ut, mens andre 

vil komme til å spille mot doblede 

ruterkontrakter. 

 

N/S: +480 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

1 ♠ pass pass 3 ♦ 

pass pass pass  

 

 Utspill: ♠ K 

 

Noen på østs plass vil kanskje strekke seg til 1 

grand over 1 spar. Da er Ø/V i trøbbel om syd 

dobler. Vest vil i så fall ende i 2 hjerter eller 2 

spar som nord bør straffedoble, og det bør bli 

minst to, trolig tre doblede i sonen da 

spillefører vil bli kortet i trumf og mister 

kontrollen. 

 

Hvis øst passer (korrekt, og som oftest 

fornuftig med 4-5 poeng) er det en 

balanseringsposisjon for syd. I 

balanseringsposisjon bør det ikke brukes 

sperrehopp, men konstruktive hopp for å vise 

sekskortsfarge og bra åpning (avtalespørsmål). 

Hvis de har den avtalen kan nord over 3 ruter 

ta sjansen på 3 grand som er en bra utgang om 

man ser bare N/S sine kort. Men siden ruteren 

sitter 4-1 blir det i praksis bet i 3 grand, selv 

om det med åpne kort er mulig å ta en 

dobbelfinesse over østs ruterbeholdning. Men 

det kan gå galt når ruteren sitter 3-2 (68%). 

Riktig spill i ruter er liten fra nord så får han 

med seg knekten singel i tillegg til 3-2 sits.  

 

Nord har akkurat på grensen til å si 3 grand i et 

slikt meldingsforløp, men tynn sparstopper, 

ingen honnør (eller lengde) i ruter taler i mot. 

Syd har her maks for sitt hopp, og det er det 

som gjør at 3 grand er såpass bra og kun 

avhengig av at ruteren går. Med enda mer ville 

syd doblet først. De som kommer i 3 grand har 

ikke gjort noe galt, men vært litt uheldige. De 
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som stopper i 3 ruter der det normalt tapes ett 

stikk i hjerter og ett i trumf samt to stikk i 

kløver får denne gangen betalt for å være litt 

forsiktige. 

 

N/S: + 110 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

  pass 1 ♣ dbl. 

1 ♠ pass 1NT pass 

pass pass 

 

 Utspill: ♥ 2 

 

Noen vil kanskje redoble som vest i stedet for 

å si 1 spar. Ofte kan det være riktig å heller 

melde naturlig (hvis man ikke er interessert i å 

straffedoble motparten på lavt nivå). Det gjør 

det enklere å finne eventuell tilpasning. 1-

over-1 etter dobling bør ha samme betydning 

som om det ikke var doblet. Øst har et valg 

mellom å støtte til 2 spar (kan ofte være riktig 

med tre trumf), eller vise håndtypen sin med 1 

grand. Med kun tre små spar og veldig typisk 

grandhånd er 1 grand greit. Dette 

problemet/valget av gjenmelding løses enklere 

om det spilles med overføring på 1 kløver 

(kløverføringer). Da vil vest si 1 hjerter (viser 

spar), øst sier 1 spar som viser trekorts. I så 

fall ville vest ha foreslått 1 grand. 

 

Om vest eller øst blir spillefører kommer 

uansett hjerter ut mot 1 grand. Vel, det er ikke 

galt av syd å spille ut ruter, men det ville vært 

svært uheldig her. Idet spillefører etter hvert 

kommer inn etter hjerterutspill tar han 

kløverfinesse. Forsvaret kan ta sine 

hjerterstikk (tre i alt), og nå kanskje syd listig 

skifter til spar dame. Etter doblingen fra syd 

legger nok spillefører kongen. Så må han ikke 

falle for fristelsen å ta ruterfinesse. Siden nord 

har vist hjerter ess må nesten syd ha ruter 

dame. Spillefører tar en kløverhonnør tidlig for 

å avblokkere i tilfelle tieren faller i andre 

kløverrunde som den faktisk gjør her. Da kan 

tredje kløverrunde tas av vest med nieren mens 

det fortsatt er inntak til øst. Dermed har 

spillefører 1-1-2-3 = syv stikk. Mot slutten kan 

det i et slikt hendelsesforløp faktisk bli ett 

åttende stikk om spillefører etter å ha 

innkassert for kløver 9 i stedet for å ta ruter ess 

og ruter til kongen spiller liten ruter til kongen 

og tar det fjerde kløverstikket. Syd er i trøbbel 

med to store spar og ruter dame som han må 

holde gardert. På den siste kløveren må han 

kaste seg ned på kun en spar. Den får han for 

bare for å være nødt til å spille unna ruter 

dame dobbel til kombinert saks, vests ess-x og 

østs J-x. Får øst til dette vakre spillet blir det 

hele åtte stikk og en veldig god score. Det kan 

virke litt komplisert, men mulig å få til da 

meldingene og motspillet så langt har avslørt 

mye om hvordan det sitter. Forsvaret kan dog 

gjøre det bedre. Hvis nord etter hjerterstikkene 

vrir til ruter må det stikket tas hos vest (for å 

bevare inntaket til østs fjerde kløver), og da 

blir det aldri mer enn syv stikk. 

 

N/S: -90 
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Vest Nord Øst Syd 

   pass pass 

pass 2NT pass pass 

pass 

 

 Utspill: ♣ J 

 

Hvis syd fristes til å prøve seg med Stayman 

(evt. Puppet Stayman) kommer N/S i 4 hjerter 

som er for høyt, og riktig ille slik det sitter. Øst 

kan i hjerterkontrakt få to stjelinger om han 

spiller ruter ut, og fortatt får han for trumf 

konge. Ø/V får også to spartikk, og dette gir 

hele tre bet i 4 hjerter.  

 

Det blir ikke noe særlig bedre i grandkontrakt. 

Øst bør spille ut kløver. Spillefører går på 

ruteren og det kommer mer kløver. Forsvaret 

får etter hvert tak i tre kløverstikk, to i ruter og 

to i spar – to bet i 2 grand. Det er helt greit å 

åpne med 2 grand. At N/S sine kort spiller så 

dårlig er fordi de har 9hp i 2-2 tilpassen 

kløver. Vinnervarianten i dette spillet ville 

vært å åpne med 1 ruter som nord. Hvis syd er 

disiplinert og passer (som han bør), og vest 

passer blir det syv eller åtte stikk i 1 ruter.  

 

N/S: -100 

 
Vest Nord Øst Syd 

    pass 

1NT pass pass pass 

 

Utspill: ♠ 7 

 

Noen vil kankje åpne med svake 2 ruter som 

syd, men det er galt i sonen. Gjør han det er 

kanskje nord med til 3 ruter som normalt går 

to bet, +200 til Ø/V. Etter svake 2 ruter fra syd 

kan også Ø/V finne hjerterkontrakt som spiller 

bedre enn grand, for i vest sin grandkontakt er 

det ikke særlig lystelig med kun en 

ruterstopper. Nord spiller antagelig ut spar 7. 

Hvis motspillet klaffer får ikke spillefører mer 

enn seks stikk. Det som kan gå galt for 

forsvaret er at nord spiller ut kløverhonnør og 

ikke finner ruterskiftet. 

 

N/S: +100 
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Vest Nord Øst Syd 

1 ♣  1 ♠  dbl. pass 

2 ♣ pass pass 2 ♦ 

pass  pass  

 

Utspill: ♥ A 

 

Det foreslåtte meldingsforløpet er antagelig litt 

for passivt i forhold til hva som antagelig skjer 

i praksis. Øst vil muligens forsøke 2 hjerter 

over 2 ruter, eller kanskje han melder det 

allerede over makkerens 2 kløver. Dobling av 

innledingen 1 spar er normalt firekorts hjerter 

(negativ dobling), men kan innebære flere 

hjerter om svarhånden ikke har nok til 2-over-

1 i hjerter. Så en slik dobling fulgt av 

hjertermelding er ikke sterkt (ville med gode 

kort meldt hjerter første gangen). Hvis Ø/V er 

med mer kan de havne i trøbbel. Det spiller 

dog ikke så dårlig i 3 kløver, men det blir 

normalt minst en bet (evt. doblet) med beste 

motspill.  

 

I N/S sin ruterkontrakt ser det ut til å kunne bli 

ti stikk (taper to i hjerter og ett i spar). Hvis 

hjerter ess blir utspillet bør det bli ti stikk ved 

å ta ut trumfen og spille god resten av 

hjerteren. Selv i 2 spar ville det vært en sjanse 

for åtte stikk om sparvalget treffes (esset fulgt 

av liten er løsningen slik det her sitter). 

 

N/S: +130 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

  1 ♦ pass 1 ♥ 

pass 2 ♦ pass pass 

pass 

 

Utspill: ♠ J 

 

Det kan skje at vest enten melder inn 1 spar 

første gangen, noe som er litt vel tøft i 

ugunstig sone, eller balanserer med 2 spar over 

2 ruter. Selv om Ø/V har bra kort i 

sparkontrakt blir det ikke så mange stikk, 

spesielt pga. at hjerteren sitter så ugunstig. 

Med ruter ut og mer ruter ut mot sparkontrakt 

blir vest etter hvert «kort og rar», og det blir 

vanskelig. Han går minst en bet i 2 spar. Hvis 

vest går inn første gangen er også risikoen at 

øst er med for høyt. Men aktivitet fra Ø/V kan 

også føre til at N/S melder for høyt. Det står 

nemlig kun i 2 ruter. Hvis øst velger det 

naturlige utspillet spar knekt vinnes med 

kongen. Så spar til esset og den tredje sparen 

trumfes med ruter knekt. Nå ser det ut til å 

være ni stikk, men forsvaret kan fortsatt holde 

spillefører på åtte. Spillefører er inne hos syd 

etter å ha stjålet spartaperen, og han må slippe 

inn Ø/V. Det kan fort bli ni, kanskje til og med 

ti stikk om motspillet klikker etter denne 

starten. Men idet Ø/V kommer inn kan de ta 

hjerterstikket sitt, de to kløverstikkene og en 

kløverstjeling hos vest. Så kommer spar fra 

vest, og østs trumfnier vokser til forsvarets 

femte stikk. Alltid artig å få tak i en 

trumfhøyning ved å spille en farge egen side 

opprinnelig hadde 5-3 tilpasning i! 

 

N/S: +90 
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Vest Nord Øst Syd 

   1 NT pass 

pass pass 

 

Utpill: ♥ 2 

 

Det ville vært bedre for N/S om syd hadde 

funnet sparutspill, men de fleste velger 

antagelig liten hjerter ut. Da vinner øst med 

damen og kan slik det sitter fortsette med 

hjerter ess og felle nords andre store hjerter, så 

godspille hjerter 9. Men det ser ikke naturlig ut 

(syd har ofte bedre hjerter) så øst spiller kløver 

eller ruter. Forsvaret har fire stikk å ta i spar 

og må få ett i hjerter, ett i ruter og ett i kløver. 

Normalt vil 1 grand gå en bet, men hvis 

motspillet glipper kan det bli syv stikk.  

 

N/S: +100 

 

 

 

 

 

 

 
Vest Nord Øst Syd 

    2NT 

pass 3NT pass pass 

pass 

 

Utspill: ♠ 10 

 

Nord bør ikke melde Stayman med 3-4-3-3 

fordeling og verdier både her og der. Noen kan 

være fristet til å sleminvitere (for eks. med 

kvantitativ 4 NT), men med 11 hp og helt jevn 

fordeling er det ikke nok (max 32 balanserte til 

sammen). 

 

Utspillet vinnes av syd. Hjerter ess tas først, så 

spilles ruter til tieren (ikke damen, for vest 

kunne ha hatt ruter konge singel og da er liten 

mot nord første gangen løsningen. Det gir om 

vest faktisk har kongen singel fire ruterstikk 

mot kun tre hvis damen eller knekten spilles 

først, dekket av singel konge. Og en 

ruterfinesse til kan jo tas senere hvis liten til 

tieren står som her. Hjerterfinessen tas (syd er 

ikke synsk). Senere får Ø/V kun for kløver ess, 

og det blir elleve stikk. Det blir de samme 

stikkene i hjerterkontrakt hvis ikke hjerter 

dame toppes ut. Med denne hjerterfargen 

isolert sett er beste sjanse å ta finessen heller 

enn å toppe. Finesse blir riktig med damen 

tredje, fjerde eller femte foran. Å toppe er kun 

riktig om damen sitter dobbel bak, en 

betydelig mindre sjanse. Merk dog at hjerter 

ess bør tas først, det er helt unødvendig å gi 

bort stikk til en eventuell dame singel hos vest. 

 

N/S: +460 
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