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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 

vurderinger. Den antatte scoren angis som + 

eller – for N/S. 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   2 ♥ 2 ♠ 

 pass 3 ♦ pass 3NT 

 pass pass pass 

 

Utspill: ♥ 7 

 

Nord kunne valgt å åpne, og øst vil/bør i så fall 

hoppe inn med et svakt innhopp i hjerter. Om 

N/S finner kløvertilpasningen kan de kanskje 

ende i 6 kløver. I kløverkontrakt er det kun en 

taper, men pga. 4-0 sitsen i trumf kan det bli 

vanskelig å få tolv stikk. Syds to hjerter kan 

kastes på A-K i ruter. Men en ruter må trumfes 

for godspille fargen, og nords andre hjerter må 

også trumfes for å komme til tolv stikk, og det 

blir vanskelig med overganger for å få til dette.  

 

I 3 grand er syds hjerter 10 gullkantet da det 

kortet gir ett ekstra hjerterstikk. Syd bør få tak 

i ti stikk, 0+2+3+5. Om det skiftes til spar fra 

øst idet han kommer inn (hvis syd f. eks. 

godspiller sitt andre hjerterstikk) legger syd 

spar 10, og forsvaret kan ikke få mer enn tre 

majorstikk.  

 

N/S: +430 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  pass pass pass 

1 ♦ pass 1 ♠ pass 

2 ♣ pass 2 ♥ pass 

3 ♠ pass 4 ♠  pass 

 

Utspill ♥ 10 

 



Her vil Ø/V gjerne være i sparkontrakt. Idet 

vest gjenmelder kløver blir 2 hjerter fra øst 

fjerde farge krav (det avhenger hvordan Ø/V 

har avtalt fjerde farge med passet hånd). Noen 

vil kanskje passe på 2 kløver!  

 

I sparkontrakt får spillefører bra dreisen på det, 

spesielt med hjerter ut. Han trumfer hos vest, 

spille A-K i ruter med hjerteravkast, trumfer 

en ruter og trumfer enda en hjerter. Så kløver 

til knekten hvoretter den siste hjerteren 

trumfes. Han kan så innkassere ett stikk til i 

kløver (bør kanskje gjøre det tidlig) og har åtte 

stikk allerede. Så kan han spille en tredje 

runde kløver som syd må trumfe. Da blir det 

antagelig tre trumfstikk til hos øst, forsvaret 

får bare to stikk i trumf. Med kløver ut kan det 

bli litt vanskeligere å få til alt dette, men det 

bør bli minst ti stikk uansett, også om 

spillefører ikke timer det helt perfekt etter 

hjerterutspill. 

 

N/S: -420 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

    1 ♥ 

pass 2 ♥ 2 ♠ 3 ♣ 

3 ♠ 4 ♥ 4 ♠ pass 

pass pass 

 

Utspill: ♥ A 

 

Dette er et potensielt stort svingspill, som det 

ofte er når det er såkalt dobbel-tilpasning 

begger veier (begge sider har tilpasning i to 

farger). N/S har hele ti stikk i hjerterkontrakt 

om det gjettes hvor kløver dame er, og syd bør 

kanskje si 5 hjerter. Ø/V vinner enkelt ti stikk i 

sparkontrakt. Hvis N/S greier å være med til 5 

hjerter vil de gå en eller to bet der 

(kløvervalg), og det kan også føre til at Ø/V 

melder 5 spar og går bet. Hvis N/S gir seg på 4 

spar vil de få en dårlig score. 

 

N/S: -620      

 
 

Vest Nord Øst Syd 

 1 ♦ pass 1 ♠ pass 

 2 ♣ pass 2 ♥ pass 

2 NT pass 3 NT pass 

pass pass 

 

 Utspill: ♥ 8 

 

En vanskelig hånd for øst da fjerde farge er 

kunstig utgangskrav for de fleste, og det har 

han ikke helt til. Men alternativene er dårlige. 

Østs alternativ er faktisk å bare prefere til 2 

ruter, og da blir det fort sluttkontrakten – en 

uheldig kontrakt slik det sitter. Det er nesten 

like god sjanse til å vinne 3 grand! Når øst har 

sagt A (2 hjerter, fjerde farge) må han si B 

(melde utgang), for han vet ikke hvor sterk 

vest er.  

 

Nord har et vanskelig utspill, og hjerter 8 ser 

ikke så unormalt ut (2 hjerter viste ikke farge). 

Spillefører har en mulighet, men han må være 

nøyaktig. Hvis han vinner med hjerter 10 blir 

det ett inntak for lite til øst for å kunne utnytte 

sparfargen. Det kan hende syd legger i 

knekten, da kan spillefører få utnytte både 

damen og kongen i hjerter som inntak. Men 

syd bør legge liten, og da må vest stikke med 



esset for å ha en sjanse. Så slippes spar 10 

rundt. Om syd vinner med knekten er alt greit, 

for med for eksempel kløverskift stikkes, så 

hjerter til øst og spar ess og mer stor spar som 

godspiller to sparstikk (tre i alt). Det gir ni 

stikk toalt med fire i hjerter som sitter 3-3. Så 

syd bør ligge unna spar 10. Da har spillefører 

åtte stikk, men det kan godt blir ett niende 

stikk på innspill. En annen måte å vinne 3 

grand på er etter å ha stukket høyt i hjerter (for 

å bevare to inntak til øst) er å spille spar 10 til 

damen som er bra om nord har kongen. Her 

vinner syd, men siden sparen sitter så fint er 

det en sjanse om han velger å spille på den 

aktuelle sitsen, dvs. spille esset fulgt av nieren 

idet spar 6 og 7 kommer på i de to første 

rundene. Da pinnes åtteren ut og spar 5 står og 

tar ut syds spar 4, og toeren står! Men det er 

selvagt aktuelt å spille spar ess i andre runde 

fulgt av liten spar (satse på knekten tredje hvor 

som helst). Så spillefører må gjøre mye riktig 

for å vinne 3 grand, men motspillerne må ikke 

gjøre mye galt om de skal få tak i beten. De 

fleste Ø/V-parene går kanskje bet i dette 

interessante spillet, men noen Ø/V-par vil få 

hjem utgang. 

 

Ø/V: +600 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   1 ♣ 1 ♠ 

dbl. 2 ♠ 3 ♣ pass 

3 ♠ pass 4 ♣ pass 

5 ♣ pass pass pass 

 

 Utspill: ♠ A 

 

Noen vil nok åpne med 3 kløver. Det er dog 

mange som ikke liker det med et ess ved siden 

av langfargen. Foruten 3 kløver er det to 

alternativ, pass eller 1 kløver. Kaplan-Rubens 

(gode) hånd evaluator hevder denne øst-

hånden er verd 12,95 hp, altså åpning. Hvis 

nord støtte-sperrer med 3 spar vil antagelig 

også Ø/V ende i 5 kløver, og da vil motspillet 

bli lettere etter utpillet av en sparhonnør. 

Etter 1 kløver i åpning kommer N/S lett med 

(og fordelen med sperreåpning er jo nettopp å 

holde dem vekke), og vest vil finne ut at 

makkerparet ikke har sparstopper. Han melder 

litt skeptisk 5 kløver. Syd spiller ut spar ess 

(eller konge). For å bete 5 kløver må han nå 

skifte til ruter som er ganske logisk hvis han 

kan være sikker på at makkeren har fire spar, 

ikke tre. Hvis ikke ruterskiftet finnes blir vest 

hjerter godspilt og gir avkast for en av østs 

ruter. Motspillet bør antagelig finnes, og da 

blir det en bet. Hvis øst åpner med 3 kløver har 

syd nesten til 3 spar, men det er egentlig litt 

for lite? Hvis han ikke melder kan det hende 

vest sjanser på 3 grand som går to bet etter 

spar 10 i utspill, hvis nord husker å avblokkere 

sparen! Gjør han det får N/S seks sparstikk, 

hvis ikke kun fire sparstikk og 3 grand fyker 

hjem. Hvis syd melder inn riskeres at nord 

melder 4 spar, og der er det hele -800 med 

riktig motspill. 

 

N/S: +50 

     

 

 

 

 

 



 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

 1 ♠ pass 2 NT pass 

 3 ♦ pass 3 NT pass 

 pass 

 

Utspill:  ♥ 9 

 

Igjen et spill hvor evalueringen av østs hånd er 

avgjørende for utfallet. Hvis han åpner med en 

15-17 grand ender fort Ø/V i 2 spar etter en 

overføringsmelding av vest, hvis ikke han 

strekker seg til overføring fulgt av en invitt 

som øst selvsagt tar i mot med 3 grand. I en 

eventuell sparkontrakt blir det ni stikk etter 

ruterutspill (eller ruterskift), forsvaret får tre 

sparstikk hos syd samt en ruterstjeling hos 

nord. 

 

I 3 grand sitter det perfekt, og spillefører kan 

få ti stikk uansett utspill (0+3+5+2). Noen vil 

kanskje nøye seg med ni – ikke ufornuftig – da 

å ta kløverfinesse er risikabelt; om den ryker 

kan det godt hende forsvaret kan ta fire 

sparstikk, og å vinne 3 grand må være bra med 

disse 24 honnørpoengene til sammen. 

Spillefører bør dog tidlig forsøke kløver dame, 

og om syd dekker blir det ti enkle. 

 

N/S: +630 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

    pass 

 1 ♠ pass 1NT pass 

 2♣  pass 2 ♥ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♣ 10 

 

Øst har for lite til 2 hjerter i første melderunde 

og svarer 1 grand. Vest viser kløverfargen, og 

idet øst foreslår 2 hjerter har vest fine kort, 

men må nok ha en konge eller ett ess i tillegg 

til dette for å kunne tenke på å løfte til 3 

hjerter. Så han passer, og de er i en fin 

delkontrakt. Motpillet må være godt om ikke 

det skal bli åtte stikk. Hvis spillefører forsøker 

en ruter i stikk 2 bør nord stikke og spille 
trumf. Hvis syd bare dekker østs kort vinner 

knekten og vest er inne. Det blir vanskelig å 

unngå seks tapere uansett hva spillefører gjør, 

men om motspillet er litt svakt kan det bli åtte 

stikk noen steder.  

 

N/S: +100 

 



 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass pass 1 ♦ pass 

 1 ♠ pass 2 ♦ pass 

 2 ♥ pass 2 ♠ pass 

 pass pass 

 

Utspill: ♣ Q 

 

Ø/V kan komme for høyt her. Hvis øst velger å 

si 2 spar andre gangen kan de stoppe i en sunn 

delkontrakt. Hvis han sier 3 ruter bør vel 

antagelig vest passe. 4 spar har en sjanse om 

en ser bare på Ø/V sine egne kort. I 

meldingene har vest og syd valg. Vest har en 

bra hånd, men svake 2 er uaktuelt med slikt. 

Det er nesten fristende med 1 spar-åpning. 

Hvis det starter som beskrevet har syd nesten 

til en innmelding. Verdiene er bra nok, men 

med så svak kløverfarge er det fornuftigste å 

ikke melde inn på to-trinnet.  

 

Mot vests 2 spar kommer kløver ut til esset. Å 

gå på ruteren først vil trolig fungere best, og 

det er muligens sjanser for ni stikk. Men en 

ganske naturlig måte å spille på er å ta konge-

ess i hjerter og trumfe en hjerter. Hvis det 

ordner seg er det en viss sjanse for ti stikk, 

men her vil (bør) syd trumfe over med esset og 

spille trumf. Da får forsvaret tre trumfstikk, ett 

i hjerter og ett i ruter, to bet i 4 spar. 

 

N/S: -110 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass pass 1 ♦ 

 1 ♥ pass 1 ♠ pass 

 2 ♥ pass pass pass 

 

Utspill: ♦ 2 

 

Noen vil åpne som syd, andre vil passe. Øst 

bør ha lov å si 1 spar med bare firekorts farge, 

synes jeg. Dette er omtrent som 1-over-1 etter 

en åpningsmelding. Da har vest to muligheter, 

løfte til 2 spar (eller han kan passe på 1 spar 

også siden øst her har passet i åpning), eller 

gjenmelde hjerterfargen sin. En eventuell 2 

sparkontrakt er interessant, men den spiller 

ganske bra og blir trolig vunnet. 2 hjerter er 

også en fin delkontrakt. Med ruter ut blir det 

enkelt ni stikk. To store ruter hos øst gir avkast 

for en spar og en kløver hos vest, og spillefører 

taper kun ett stikk i spar, to i trumf og ett i 

ruter – ni stikk. Om N/S skal kunne holde 2 

hjerter nede på åtte stikk må nord finne spar ut 

slik at de får etablert to stikk i den fargen før 

ruter ess er presset ut.  

 

N/S: -140 

   



 

 Vest Nord Øst Syd 

   pass pass 

 1 ♦ pass 1 ♠ pass 

 2 ♠ pass pass pass 

 

Utspill: ♠ 2 

 

Vest har en bra hånd for sin løft til 2 spar, men 

bør ikke tenke på å melde mer med 2 hp i 

singelfargen. Hvis øst hadde inviterert til 

utgang over 2 spar burde vest tatt i mot. Syd 

har ikke noe lett utspill. Kløver ut og 

trumfskift gir antagelig samme utvikling som 

trumfutspill. Forsvaret får spilt en andre gang 

trumf. Spillefører får ikke trumfet mer enn to 

hjerter hos øst, eller to kløver hos vest. 

Dessuten, med en sidefarge som denne ruteren 

nytter det ikke å krysstjele først, da vil man 

miste kontrollen og får ikke tak i ruterstikkene 

etterpå idet motparten får kontroll over 

trumfen. Det må spilles forsiktig slik at det går 

å få fatt i langfargestikk i ruter. Det er bare to 

tapere (hvis ruter gjettes riktig), men det er 

ikke så veldig mange stikk likevel. Det er ikke 

nok trumf til å dekke opp alle taperne. Hvis det 

tas to stjelinger på hver hånd tidlig blir han 

helt uten trumf til slutt, og det blir bare ett 

ruterstikk. Ruteren må godspilles på et 

tidspunkt. I ruter er det et valg, esset og liten 

til damen (riktig om nord har kongen), eller 

liten fra begge hender andre gang (riktig om 

kongen sitter dobbel hos syd som den gjør 

her). Uten motspillsfeil blir det åtte eller ni 

stikk alt etter hvordan ruteren løses.   

 

N/S: -110 

 
Vest Nord Øst Syd 

    pass 

 pass pass 1 ♦ pass 

 1 ♠ pass 4 ♠ pass 

 pass pass  

 

 Utspill: ♣ K 

 

Østs andre melding viser normalt en 18-19 

grand med fire spar. Vest har fine kort, men 

ikke nok til å tenke på noe mer.  

 

N/S må få kløverstikk, men tolv stikk står om 

hjerterfinessen tas. Ruter konge gir et avkast 

for en hjerter så hjerteren behøver ikke sitte 3-

2. Igjen er det et valg mellom å toppe fargen 

(riktig med damen dobbel bak), eller ta 

finesse. Det er større sjanse for å ta finessen, 

og denne gangen fører det til maks antall stikk. 

Finessen er en femti prosent sjanse, men det er 

bitte litt mindre sjanse for tolv stikk i 

kontrakten med disse kortene da spar kan noen 

ganger sitte 4-0 med fire hos nord. Husk å ta 

en hjerterhonnør først, før finessen med 

knekten tas. Av og til sitter damen singel bak! 

 

N/S: -480 

    



 

 Vest Nord Øst Syd 

 1 ♣ pass 1 ♥ 1NT 

pass pass pass  

 

 Utspill:♣ 3 

 

Syds innmelding 1 grand kan diskuteres med 

passet makker og to motspillere som har 

meldt. Hvis han ikke melder blir fort vest 

spillefører i 1 grand. Ø/V kan ikke få mer enn 

seks stikk om de spiller 1 grand. Etter ruter ut 

til essset mot vests 1 grand vil syd normalt 

skifte til kløver konge (han ser knekten dobbel 

hos blindemann). Spillefører (vest) kan ikke få 

mer enn fire sparstikk og ett i ruter. Hvis syd i 

motspill spiller ruter tilbake bør nord legge 

liten for å beholde forbindelsen til sin ruter 

siden han ikke har noe annet inntak. 

 

Mot syds 1 grand kan vest velge å spille ut 

hjerter. Det blir uansett syv stikk. Med kløver 

ut dekker øst nieren (det må han gjøre også om 

spillefører er den som går i gang med kløveren 

etter et annet utspill), og vest får dobbelt 

stopper i kløver. Syd ender opp med tre 

kløverstikk, to i hjerter og to i ruter. 

 

Ø/V ser bra ut i hjerterkontrakt, men forsvaret 

kan med kløverspill korte østs trumf, og da blir 

det minst en bet i en eventuell 2 

hjerterkontrakt. 

 

N/S: +90 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass pass 1 ♦ 

 dbl. pass 2 ♣ pass 

 2 ♥ pass pass pass 

 

 Utspill: ♦ 4 

 

Vest viser ved å doble først og så melde en 

majorfarge neste gang at han har en meget 

sterk hånd, men ingen har noe å tilføye over 2 

hjerter. Der taper han ett stikk i spar, ett i 

trumf og to i kløver. 

 

N/S: -140 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

  pass 1 ♠ 

2 ♥ 2 ♠ pass 3 ♦ 

pass 4 ♠ pass pass 

pass 

 

Utpsill: ♣ K 

 



Det er ikke untaturlig å komme for høyt som 

N/S med disse kortene. Det må kløver ut for å 

bete 4 spar, et naturlig utspill denne gangen. 

Hvis ikke ville nords hjerter gitt avkast for 

syds kløvertaper.  

 

N/S: -50 

 

 
 

Vest Nord Øst Syd 

   pass 

pass 2 ♣ pass 2 ♦ 

pass 3 ♣ pass 4 ♣ 

pass 4NT pass 5 ♣ 

pass 6 ♣ pass pass 

pass 

 

Utspill: ♦ Q 

 

Både syd og vest har langfarger, men hendene 

er ikke helt egnet for sperreåpninger. Også øst 

har det, og om nord hadde åpnet med 1 i minor 

ville 2 spar – svakt innhopp – vært aktuelt i 

disse soneforholdene med en passet makker. 

Noen vil helt sikkert melde som Ø/V, men 

nord har nesten slem på egen hånd og svært 

mange vil havne i 6 kløver. Det er en brukbar 

kontrakt som normalt avhenger av ruter ess 

foran. Her sitter esset riktig, men spillefører er 

uheldig da øst får en stjeling i andre stikk etter 

ruter ut til esset og mer ruter. Om ikke øst 

spiller ut sin singelton kan slemmen fyke hjem 

(har fortsatt et rutervalg). 

 

N/S: -100 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

 pass 1 ♥ 1NT pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♠ 10 

 

Øst har ikke en ideel hånd for å melde grand i 

andre runde, men da han har så mye i hjerter er 

det en praktisk melding. Merk at å melde 1 

grand som åpner ikke viser 12-14 når makker 

har passet på en 1-åpning  (det vil åpneren 

aldri gjøre med 12-14 etter å ha åpnet med 1 i 

farge og sett at makker har vist 0-5 hp). Det 

viser her 18-19 (ingen grunn til å hoppe nå). 

 

Syd er sikkert fristet til å spille ut hjerter dame, 

og det er ingen feil, egentlig. Men her er 

gunstig for spillefører. Hvis syd unngår det må 

spillefører gå på ruteren. Normalt er å spille 

ruter ess (noen ganger faller en honnør) og en 

til. Hvis syd igjen unngår å røre hjerteren, men 

finner kløverskift må nord legge liten kløver 

for at forsvaret skal få maks ut av det (hvis 

nord bruker en stor får spillefører to 

kløverstoppere). Spillefører setter opp sine 

gjenværende ruter. Det går altså an for 

forsvaret å holde 1 grand på syv stikk, men det 

kan fort bli åtte om ikke motspillet treffes. 

Ø/V spiller litt bedre i ruterkontrakt, og N/S 

kan få åtte, ni stikk i kløverkontrakt. 

 

N/S: -90 

 



 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  1 ♥ 4 ♦ pass 

 pass pass 

  

 Utpill: ♥ 7 

 

Nord har en fin hånd, men tynn hjerterfarge. 

Likevel bør han åpne med 1 hjerter med disse 

11 poengene. Øst velger mellom 3 ruter eller 4 

ruter, og med åttekortsfarge er 4 ruter greit. 

Idet det kommer tilbake til nord har han riktig 

fordeling til å komme tilbake med en dobling, 

men med helt minimum bør han besinne seg 

(syd sa tross alt pass). Hvis øst hadde hoppet 

til 3 ruter og det hadde gått pass, pass er det 

imidlertid saklig å gjenåpne med dobler som 

nord. N/S har imidlertid ikke mer enn omtrent 

åtte stikk i majorkontrakt. 

 

Mot østs 4 ruter spiller ikke utspillet så stor 

rolle, N/S får for de to sorte essene og syd får 

to stikk i trumf. 

 

N/S: +50 

 

 

 

 
 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♠ pass 

 1NT 2 ♦ 2 ♠ 3 ♦ 

 3 ♥ 4 ♦ 4 ♥ dbl. 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♥ 5 

 

Å doble 4 hjerter er ikke opplagt, men helt 

klart fristende. Her kan det fort bli +590 til 

Ø/V. Men det er også noen som kommer til å 

spille ruterkontrakt N/S, kanskje 5 ruter til og 

med. Vest har ikke nok til 2 hjerter første 

gangen, men noen vil sikker melde det likevel 

med syvkortsfarge og 8 hp. Hvis det går som 

beskrevet vokser østs kort i verdi idet vest 

annonserer hjerterfargen. Syd synes det får 

være nok når motparten melder utgang og 

makker har vært aktiv, og dobler 4 hjerter.  

 

Hvis nord denger ned ruter ess i utspill kan 

den doblede utgangen fyke hjem. Det er 

fortsatt bet om nord skifter til hjerter til esset, 

syd spiller kløver til nord og han spiller en 

andre runde hjerter. Da vil ikke vest bli kvitt 

mer enn en kløver senere og det blir to 

kløvertapere i alt. Etter et slikt motspill kan 

ikke sparfargen utnyttes da det kun blir igjen 

ett inntak til øst. Med trumf ut vinner syd og 

spiller ruter gjennom. Nord tar vel da beten og 

N/S får fire stikk. I N/S sin eventuelle 

ruterkontrakt sitter det så veldig hyggelig at 

det kan vinnes hele elleve stikk men det skal 

endel til for å få tak i alt (bl.a. dobbeltfinesse i 

kløver). 

 

N/S:+100 



 
 

Vest Nord Øst Syd 

1 ♦ 1 ♥ pass 2 ♦ 

dbl. 2 ♥ pass pass 

pass 

 

Utspill: ♦ 9 

 

I dette meldingsforløpet er det mange 

avtalespørsmål som spiller inn. Over nords 1 

hjerter er sikkert mange på østs plass fristet til 

å melde (f.eks. doble), men det er korrekt å 

passe siden han har så få honnørpoeng. Syd 

viser med 2 ruter en god løft i hjerter 

(maksimum passet hånd). Hva vests dobling 

av 2 ruter betyr er et avtalespørsmål. Noen 

bruker det som ruterfarge, andre som ekstra 

verdier. Hvis vi her antar at doblingen viser 

ruterfarge er det et nytt avtalspørsmål på gang, 

denne gangen for N/S; hva viser den direkte 2 

hjertermeldingen fra nord (han kan jo passe)? 

Tillegg eller minimum? Hva betyr redobler, og 

hva betyr pass? Vi sier at N/S her viser ekstra 

med 2 hjerter (det er mye som taler for å spille 

dette motsatt), men han har ikke helt nok til 

utgang mot godløften. Dermed kan det ideelt 

sett gå pass rundt. Men det er ikke usannsynlig 

at N/S kommer høyere, og at øst melder 3 

kløver, eller at vest er med en gang til. Ø/V er 

i trøbbel i faresonen om de får kontrakten, for 

de kan ikke vinne mer enn 1 ruter i dette 

spillet. Trolig vil det de fleste steder ende i 

hjerterkontrakt uansett, mange steder 3 hjerter.  

 

Etter ruter ut har spillefører fem hjerterstikk, 

ruter ess, kun to stikk i kløver (får ikke hentet 

mer), hvis han etter å ha trukket ut fire runder 

trumf bruker kløver ess som inntak for å spille 

spar mot hånda. Hvis han forsøker å 

avblokkere nords kløver tidlig kan jo vest 

trumfe. Det normale resultatet er ni stikk.  

 

N/S: +140 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 pass 1 ♦ pass 1 ♠ 

 pass 2NT pass 3NT 

  

Utspill: ♥ 6 

 

Her er utspillet avgjørende. Hvis øst spiller ut 

liten spar tar forsvaret fire stikk, men 

spillefører har resten. Med hjerter ut kan i 

teorien spillefører legge ned kløver ess og ta 

dobbeltfinesse i fargen, men det skjer ikke. 

Det er hårreisende spilt, for han risikerer da å 

tape stikk i kløver og gå bet om fargen sitter 3-

2 og det i så fall er elleve toppstikk! Så 

spillefører prøver kløveren og innser den gir 

bare tre stikk, dermed totalt ni (0+4+2+3). 

Men det er et godt agn å spille kløver ess først, 

så nieren. Eller kanskje enda bedre er å starte 

med nieren. Hvis øst feilaktig dekker blir 

sitsen avslørt i fargens runde, og en markert 

finesse har oppstått!  

 

Hvis kløver 9 ikke dekkes toppspilles 

kløveren. Da kan ikke Ø/V slippes inn i fjerde 

kløverrunde (dristig spilt), for da blir det bet 

hvis forsvaret finner sparskiftet, men det kan 

bli ti stikk om de ikke gjør det. Hvis øst er 

uheldig og forsøker liten kløver ut blir det 

elleve stikk. 

 

N/S: +600 



 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass pass pass 

 1NT pass 3NT pass 

 pass pass 

 

Utspill: ♦ 10 

 

Øst har ikke åpning med disse 11 poengene og 

helt jevn fordeling. Vest har ikke perfekte 

grandkort med to svake farger, men han bør 

likevel åpne med 1 grand for å få vist den 

riktige styrken. Gjør man ikke det blir det ofte 

vanskelig i de videre meldingene. Over vests 1 

grand kan øst vurdere Stayman selv med 3-4-

3-3 fordi han har ingenting i spar, men med 

den fordelingen er det som regel best å satse 

på grand. 

 

Det står mellom spar eller ruter ut for nord. 

Hvis han spiller ut ruter vinner syd med 

damen. Samme hva han gjør er det lett for 

spillefører å godspille ett ekstra stikk i ruter, ni 

i alt. Med spar ut er det kun åtte toppstikk, og 

noen går kanskje bet da. Det er dog gode 

sjanser for å få ni stikk likevel siden syd er 

utstyrt med så mye og får føle presset idet det 

spilles frem runder kløver. 

 

N/S: -400 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   1 ♦ pass 

 1 ♥ dbl. 2 ♥ pass 

 pass dbl. pass 2 ♠ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♦ J 

 

Vest har ikke helt til 1-over-1, men med dette 

er ikke 1 hjerter helt galt (han kan for 

eksempel passe på makkerens eventuelle 1 

spar-melding). Syd har nesten til 2 spar over 2 

hjerter, men kanskje ikke helt. Når nord 

kommer igjen med en gjentatt opplysende 

dobling ender de i 2 spar. Hvis syd melder 

første gangen (over 2 hjerter) kan ikke nord 

lastes for å gå på en gang til med 3 spar, og da 

er de for høyt. For det blir normalt kun åtte 

stikk i sparkontrakten. Det tapes to stikk i spar, 

to i hjerter (hvis Ø/V unngår å spille hjerter) 

og kun ett i kløver siden knekten sitter 

velplassert. 

 

N/S: +110 

 

 



 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    1 ♥ 

 pass 1 ♠ pass 2 ♣ 

 pass 2 ♥ pass 3 ♣ 

 pass pass pass 

 

 Utspill: ♣ 9 

 

Syd har nesten til å hoppe i andre melderunde, 

men ikke helt om hopp til 3 kløver er 

utgangskrav som mange har som avtale. Idet 

nord gir en simpel preferanse til 2 hjerter går 

syd på med 3 kløver og viser 5-5 samt 16 (15)-

17 hp, kort nesten gode nok til et hopp til 3 

kløver i forrige melderunde. Nord kunne i den 

meldesiutasjonen med andre kort meldt utgang 

i hjerter, grand eller kløver, men med 6 hp 

passes da han ser 3 kløver på 5-3 normalt er en 

sunnere kontrakt enn hjerterkontrakt.  

 

På kløverutspillet legges liten fra nord, og syd 

vinner. Så tar han den andre kløverhonnøren. 

Hvis ikke Q-J hadde vært en dobbelton ville 

spillefører etter de to første stikkene ha spilt 

hjerter og om nødvendig stjålet en hjerter for å 

få godspilt den fargen. Siden kløver 10 står 

etter to trunder trumf tas for tieren, så kan han 

prøve ruter mot kongen. Det går galt, men syd 

har fortsatt to trumf og god kontroll, så han 

ville uansett kunne satt opp hjerteren om det 

hadde vært en taper i den fargen. Her viser 

hjerterfargen seg å være gående (om ikke 

spillefører blir fristet til å ta hjerterfinesse med 

tieren i fargens andre runde), og det blir hele ti 

stikk (taper ett i spar og to i ruter). 

 

Det kan bli mange stikk i hjerterkontrakt også, 

men den kontrakten er mer sårbar for skjev sits 

i kløver og hjerter.  

 

N/S: +130 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

 1 ♦ 1 ♥ 2 ♥ pass 

 3 ♥ pass 3NT pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♥ 6 

 

Nord har en hånd han har lyst til å sperre med, 

men med firekorts sparfarge ved siden av 

hjerteren bør han ikke det, spesielt siden 

makkeren ikke har passet først. Syd kunne hatt 

gode kort, og i så fall kunne sparkontrakt vært 

tingen.  

 

Ø/V sine kort passer perfekt sammen, og en 

mer optimistisk tankegang kunne ført paret til 

6 ruter – en glimrende slem. I par er det fort 

gjort å ende i 3 grand. De som melder 5 ruter 

(ofte feil kontrakt med slikt, sammenlignet 

med 3 grand i parturnering) vil ironisk nok få 

en bedre score enn de som er i 3 grand her, for 

det blir tolv lette stikk i ruterkontrakt. I 3 

grand er det bare ni stikk, og det kunne til og 

med vært bet noen ganger hvis sparfargen 

hadde vært fordelt 5-3. Syd vil tenke litt på 

sparutspill, eller kløverutspill, men siden 

makkeren har meldt inn hjerter og han ikke vet 

hva som er riktig av spar eller kløver ender det 

vel med å spille ut makkerens farge.  

 



N/S: -400 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

  pass pass pass 

 1 ♠ pass 1NT pass 

 2 ♦ pass 3 ♦ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♥ 3 

 

Noen vil kanskje si 2 ruter i stedet for 1NT 

som øst (passet hånd), men det blir uansett 

delkontrakt i ruter. Spilt av øst er kontrakten 

mer sårbar da syd vil spille ut kløver. At vest 

er spillefører fungerer bedre her. Syd vinner 

første stikk med hjerter ess over kongen, og 

han skifter til kløver. Men nå har spillefører 

fått godspilt hjerterstikk til kløveravkst. Med 

riktig spill kan det bli ti stikk (taper 0+1+1+1 

stikk), men noen vil nok ende opp med ni.  

 

N/S: -130 

 

 

 

 

 

 
 

 Vest Nord Øst Syd 

   pass 2 ♠ 

 pass 4 ♠ pass pass 

 pass 

 

Utspill: ♦ A 

 

Syd har et valg, åpning med 2 spar eller 1 spar. 

Det er kun et stilspørsmål for det enkelte 

makkerskap. 

 

Det ser kanskje rart ut at vest passer to ganger 

med 17 hp. Men hva skal han melde? Å doble 

opplysende med dobbel hjerter går ikke. Han 

kan ikke melde inn 2 grand med bare tieren 

tredje i spar. En mulighet som ville fungert på 

en overraskende måte for vest, er å melde inn 

3 ruter! Men å melde inn på tre-trinnet med 

firekorts farge er ikke dagligdags, og normalt 

langt i fra anbefalt bridge. Her ville det ført til 

at øst stampet i 5 ruter som er kun en bet. Om 

Ø/V er med til femtrinnet kan det godt hende 

N/S ender i 5 spar også, og der blir det bet. I 

sparkontrakt er det en rutertaper og to 

kløvertapere. Noen vestspillere vil kanskje 

(feilaktig) doble 4 spar, men om det blir 

kontrakten vil vest bli skuffet over uttellingen 

for sine honnører. Øst kan ta ut, men om ikke 

vest har slike kort med fantastisk tilpasning i 

ruter kan det godt være et dyrt foretagende å 

melde over 4 spar.  

 

N/S: +620 

 



 
 

 Vest Nord Øst Syd 

    pass 

 1 ♣ dbl. 1 ♦ 1 ♠ 

 2 ♣ pass pass 2 ♠ 

 pass pass 3 ♣ pass 

 pass pass 

 

 Utspill: ♣ 2 

 

Nord har til en opplysende dobling i første 

melderunde, og syd har nesten til svaret 2 spar. 

Hvis han hadde meldt det ville nok Ø/V ha 

vært utmeldt. Vests 2 kløver-melding over 1 

spar er dog ikke opplagt, men om han gjør det 

kan øst presse en gang til med 3 kløver. Det 

ser kanskje merkelig ut at syd melder spar to 

ganger, men han har så bra verdier at han ikke 

kan gi seg, og han vet makkeren har minst tre 

spar. Noen vil sikkert si 2 spar som nord over 

vests 2 kløver. Uten 2 kløver fra vest ville 2 

spar fra nord vist sterkere kort, dobleren bør 

passe med vanlig åpning over makkerens svar. 

Men i en slik konkurransesituasjon bruker 

mange det slik at dobleren får lov å melde en 

gang til med firekorts i svarerens farge.  

 

N/S ville vunnet 2 spar, og 3 kløver går en bet 

om N/S får slått hull på hjerteren før 

spillefører får godspilt østs ruter.  

 

N/S: + 50 

        

 

 

. 


