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nordisk Standard
Kommentarerna till simultantäv-
lingarna baseras på budsystemet 
Nordisk Standard. Det är också 
det systemet som lärs ut i serien 
Spela Bridge. En sammanfattning 
finns att beställa som budnyckel på 
www.bridgeforlaget.se.

BrickA 1. nord giv. ingen i zonen. 

 [ 10963
 ] D976
 { D1054
 } 3
[ D85  [ ---
] kn108  ] EK532
{ K863  { Ekn92
} kn92  

N
Ö

S

V

 } E654
 [ EKkn742
 ] 4
 { 7
 } KD1087

väst nord Öst Syd
 pass 1] 1[
pass 2[ D 4[
pass pass pass

Utspel: hjärterknekt.
 Visst är det otur att trumfdamen 
ger stick åt försvaret. Det betyder 
en straff när klöverknekt ändå fal-
ler. 
 
BrickA 2. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ ED10752
 ] 1083
 { D5
 } kn8
[ kn  [ 984
] K642  ] kn975
{ 109842  { 3
} D64  

N
Ö

S

V

 } EK932
 [ K63
 ] ED
 { EKkn76
 } 1075

väst nord Öst Syd
  pass 1NT
pass 2]! pass 2[
pass 4[ pass pass
pass

Utspel: rutertio.
 Det var klöverutspel som kräv-
des för att försvaret skulle få mer 
än ett stick. Det är det nog inte 
många som hittar. 

BrickA 3. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ kn7
 ] Ekn852
 { KD7
 } D102
[ 8543  [ KD102
] 10  ] D974
{ E965  { 3
} kn643  

N
Ö

S

V

 } K985
 [ E96
 ] K63
 { kn10842
 } E7

väst nord Öst Syd
   1{
pass 1] pass 2]
pass 4] pass pass
pass

Utspel: spaderkung.
 4-1-sitsen i trumf blir för mycket 
för Nord. För att det ska stanna 
vid en straff måste Nord dessutom 
gissa rätt om Väst vänder i klöver 
efter ruteress 
 3 sang är ett betydligt sämre 
kontrakt men där har Nord-Syd 
åtta stick utan gissning. 

BrickA 4. väST giv. AllA i zonen. 

 [ K9763
 ] Kkn985
 { ---
 } EK3
[ kn10  [ E82
] D1076  ] 42
{ 842  { EK963
} D754  

N
Ö

S

V

 } 1092
 [ D54
 ] E3
 { Dkn1075
 } kn86

väst nord Öst Syd
pass 1[ pass 1NT
pass 2] pass 3[
pass 4[ pass pass
pass

Utspel: ruteress.
 Hur spelar man den här utgång-
en? Det finns åtminstone tre rim-
liga linjer att följa: stöldresa hjär-
tern, maska i hjärter och godspela 
ett par ruterstick. Alla tre kom-
pliceras av den klena trumffärgen 
som innebär att det är svårt att 
hålla kontroll över utvecklingen. 
 Nord måste förutsätta två förlo-
rare i trumf. Att stöldresa hjärtern 
kräver då i praktiken 3-3-sits eller 
att damen faller. Annars blir det 
nog alltför svårt att hantera trum-
fen. 
 Även ruterlinjen är svårskött. 
Den ger bara nio stick och Nord 
måste förlita sig på en hjärterstöld 
för det tionde. Dessutom blir det 
svårt att kombinera den stölden 
med uttrumfning. 
 Det är aldrig roligt att förlita sig 
på en mask men det är nog ändå 
bäst. Efter hjärteress och hjärter 
till knekten spelar Nord trumf till 
damen. När den tar stick går Nord 
till handen i klöver och tar också 
hem den andra klövern innan han 
spelar en låg hjärter. Antingen får 
han stjäla den eller saka klöver 
om Öst stjäl. Försvaret kan få tre 
trumfstick men det är allt. 

}  {  ]  [

nästa 
simultantävling:

20 januari

}  {  ]  [
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BrickA 5. nord giv. nord-Syd i zonen. 

 [ KDkn6432
 ] 102
 { E105
 } 6
[ 7  [ 8
] 865  ] K974
{ K962  { kn43
} EKkn97  

N
Ö

S

V

 } 108432
 [ E1095
 ] EDkn3
 { D87
 } D5

väst nord Öst Syd
 1[ pass 2NT!
pass 3}! pass 3]
pass 3[ pass 4[
pass pass pass

Utspel: klövertvå.
 Nord har elva lätta stick när 
hjärtermasken går. Försvaret kan 
direkt bjuda på ett tolfte genom att 
Väst vänder i ruter men det finns 
också en annan – om än svårfunnen 
– väg till den andra övertricken.
 Efter en andra klöver trumfar 
Nord ut och släpper hjärtertio 
runt (det spelar ingen roll om Öst 
täcker). Sedan följer trumf till detta 
slutläge: 

 [ K
 ] 2
 { E105
 } --
[ --  [ --
] 8  ] K97
{ K96  { kn4
} kn  

N
Ö

S

V

 } --
 [ --
 ] EDkn
 { D8
 } --

På sista trumfen är Öst gardskvi-
sad. Sakar han hjärter ger bordet 
tre stick i färgen. Sakar han ruter 
kan Nord slå hjärtermasken, ta 
hem hjärteress och fortsätta med 
ruterdam. 

BrickA 6. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ EK63
 ] 86
 { Ekn5
 } K1093
[ 1094  [ D
] E10942  ] KD5
{ K863  { D10742
} 4  

N
Ö

S

V

 } kn765
 [ kn8752
 ] kn73
 { 9
 } ED82

väst nord Öst Syd
  pass pass
pass 1NT pass 2]!
pass 2[ pass 2NT
pass 4[ pass pass
pass

Allt är inte honnörspoäng här i 
världen. Med fyrkortsstöd, en dub-
belton och vassa honnörer har 
Nord en given accept på inviten.
 Utspel: rutertvå.
 Kan Nord nosa sig fram till klö-
versitsen för en övertrick? Sing-
elspadern är en ledtråd men trolig 
femkorts ruter jämnar ut oddsen. 
Hur som helst har Väst sju kända 
kort i spader och ruter medan Öst 
bara har sex.

BrickA 7. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ KD1073
 ] 96
 { 1072
 } K76
[ 8  [ 965
] Ekn874  ] D52
{ K96543  { EDkn
} D  

N
Ö

S

V

 } kn543
 [ Ekn42
 ] K103
 { 8
 } E10982

väst nord Öst Syd
   1}
2NT! pass 4] pass
pass pass 

När Väst satsar på ett tufft röd-
färgsvisande 2NT kommer Nord 
illa till. Visst är handen trevlig om 
Syd har spaderanpassning – men 
om han inte har det? 
 Är Nord-Syd överens om ta-
gen, kan Nord visa en positiv hand 
med spader genom att bjuda Västs 
lägre färg (3] visar i så fall klöver-
stöd och bättre hand än 3}). Men 
frågan är ändå om Syd nappar på 
förslaget. 
 Utspel: spaderess.
 Öst har inget som helst problem 
med hemgången. Efter hjärteress 
och hjärter kan Nord-Syd inte stäl-
la till med någonting. 

BrickA 8. väST giv. ingen i zonen. 

 [ 7
 ] kn109874
 { Dkn
 } 9642
[ K96  [ E108
] EKD6  ] 53
{ EK9  { 105432
} E73  

N
Ö

S

V

 } Kkn5
 [ Dkn5432
 ] 2
 { 876
 } D108

väst nord Öst Syd
2}! pass 2{! pass
2NT pass 3NT pass
pass pass

Östs ruterfärg är inte bra nog för 
att motivera någon slaminvit med 
högst 32 hp.
 Utspel: hjärterknekt.
 Den osannolika rutersitsen ger 
Väst tolv stick att gå på. Hur ska 
det sitta för en övertrick?
 Det finns hot i alla tre övriga 
färger, så det är mest en fråga om 
vilken motståndare som håller vad. 
Nord har väl hjärterhållet och om 
han också har klöverdam blir det 
väldigt lätt. Saken är klar efter ess-
kung i spader. 
 Knepigare blir det om Nord-
Syd delar på spaderhållet, vilket är 
det troligaste. Då måste Väst hålla }  {  ]  [
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spaderlängden på bordet och alltså 
saka klöver där. Men då riktar sig 
skvisen inte längre bara mot klö-
verdam, så både Nord och Syd kan 
bevaka färgen. Om Syd har klöver-
dam kan han skvisas bara om han 
är ensam om att gardera spadern. 
Det är naturligtvis mindre troligt 
än att Nord har klöverdam. Därför 
väljer Väst att spela på den sits som 
inte gäller. 

BrickA 9. nord giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ D1043
 ] ED
 { 10964
 } 876
[ Ekn75  [ 86
] K954  ] 1087632
{ Ekn72  { 8
} K  

N
Ö

S

V

 } kn542
 [ K92
 ] kn
 { KD53
 } ED1093

väst nord Öst Syd
 pass pass 1}
D 1[ 2] 2[
D pass 3] pass 
pass pass

Inte har Öst just någon honnörs-
styrka men en sexkortsfärg är en 
god ursäkt för att bjuda frivilligt. 
 Västs andra dubbling ska ses 
som en utgångsinvit och alltså star-
kare än 3]. Öst har emellertid re-
dan gjort sitt.
 Utspel: spadertvå.
 Naturligtvis hittar Syd att vända 
i trumf när han kommer in på klö-
veress. Två ronder trumf betyder 
att Öst saknar ett stick för hem-
gång.  

BrickA 10. ÖST giv. AllA i zonen. 

 [ KDkn104
 ] E7
 { KDkn
 } K72
[ 9653  [ 72
] KDkn1098 ] 6542
{ 2  { 8765
} 95    

N
Ö

S

V

 } 1064
 [ E8
 ] 3
 { E10943
 } EDkn83

väst nord Öst Syd
  pass 1{
2] D pass 3}
pass 4NT pass 5}
pass 7NT pass pass
pass

Syd kan knappast ha en öppnings-
hand utan ess, så det handlar om 
tre. Därmed kan Nord lätt räkna 
till 13 stick.
 Utspel: hjärterkung.
 Någonting att spela om är det ju 
inte.

BrickA 11. Syd giv. ingen i zonen. 

 [ E74
 ] E42
 { KD
 } 65432
[ K63  [ 9852
] KD1087  ] 9
{ Ekn64  { 983
} 9  

N
Ö

S

V

 } EKDkn7
 [ Dkn10
 ] kn653
 { 10752
 } 108

väst nord Öst Syd
   pass
1] pass 2} pass
2{ pass 2NT pass
3NT pass pass pass

Utspel: spaderdam.
 Efter tre spaderstick och skift 
till ruterkung får Öst erkänna sig 
besegrad. Det bästa han kan göra 

är att krypa på ruterkung för att 
hinna godspela ett åttonde stick i 
hjärter medan ruteress finns kvar. 

BrickA 12. väST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ 742
 ] 1064
 { D95
 } kn842
[ 853  [ kn106
] Ekn97  ] D53
{ EK83  { 764
} D6  

N
Ö

S

V

 } 10975
 [ EKD9
 ] K82
 { kn102
 } EK3

väst nord Öst Syd
1{ pass pass D
pass 2} pass 2NT
pass pass pass

Hur hanteras balanshänder i Syds 
situation? Jo, 1NT med 11-14 och 
dubbelt följt av sangbud med 15-
17. Direkta 2NT bjuder vi med 18-
19, så det måste alltså bli en dubb-
ling först med den här handen.  
 Naturligtvis skulle Syd inte bjuda 
2NT efter svaga 2} med någon 
15-17-hand, så 2NT måste vara två 
steg starkare. Ruterhållet är för-
stås inte det bästa men att kräva 
med 2{ på den helt jämna handen 
är ingen bra idé det heller. 
 Utspel: hjärtersju.
 Det är tydligt att både Nord och 
Öst har begränsade tillgångar. I ru-
ter finns inte mycket att godspela 
så Väst satsar på hjärtern i stället. 
 Syd är medveten om att Väst 
knappast har mer än fyrkorts hjär-
ter, så hemgång kan finnas om an-
tingen klövern eller spadern ger 
ett extrastick. Bästa idén är nog att 
arbeta med rutern, som inte ger 
någonting extra åt försvaret. 
 Öst-Väst kan ta sina fem röda 
stick och Syd måste saka på den 
sista hjärtern. Det är troligare att 
spadern sitter 3-3 än att klöver-
dam sitter just andra men med den 
aktuella sitsen kan Syd inte göra fel. 
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BrickA 13. nord giv. AllA i zonen. 

 [ 73
 ] 94
 { Ekn109863
 } 83
[ Kkn96  [ ED42
] D2  ] EK73
{ 754  { 2
} EK102  

N
Ö

S

V

 } Dkn76
 [ 1085
 ] kn10865
 { KD
 } 954

väst nord Öst Syd
 2{ D pass
3{! pass 3] pass
3[ pass 4{ pass
4NT pass 5[ pass
6[ pass pass pass

Sjukortsfärger i svaga 2-öppningar 
är egentligen inte att rekommen-
dera men i röd zon må det vara 
hänt. 
 När Väst kan kräva med 3{ och 
man sedan letar sig fram till en 
trumffärg måste Öst ge en signal 
om att det kan finnas mer än ut-
gång. 
 Utspel: ruteress.
 Väst behöver en ruterstöld på 
bordet för 12 stick. Det går ju bra. 

BrickA 14. ÖST giv. ingen i zonen. 

 [ K6
 ] K6432
 { 98
 } K1032
[ 32  [ EDkn54
] 985  ] E10
{ D1065  { Ekn74
} Dkn64  

N
Ö

S

V

 } E7
 [ 10987
 ] Dkn7
 { K32
 } 985

väst nord Öst Syd
  2}! pass
2{! pass 2[ pass
2NT pass 3{ pass
5{ pass pass pass

Utspel: ruternio.
 Väst konstaterar att chanserna 
för hemgång inte är direkt lysande 
men utspelet öppnar i alla fall för 
ett par ingångar till handen. 
 Syd vinner första stick med ru-
terkung och skiftar till hjärter. Väst 
tar på bordet och spelar trumf till 
tian för att slå spadermasken. Ru-
terknekt till damen följs av ännu 
en spader. Spaderdam, spaderstöld 
och klövermasken ordnar sedan 
de elva sticken.
 Ett aggressivare hjärterutspel 
hade gjort Västs uppgift lite svårare 
men hemgången finns där ändå en-
ligt samma modell.

BrickA 15. Syd giv. nord-Syd i zonen. 

 [ EK1096
 ] kn6
 { Kkn1054
 } E
[ 4  [ D8752
] E987  ] D53
{ ED7  { 6
} KD732  

N
Ö

S

V

 } kn986
 [ kn3
 ] K1042
 { 9832
 } 1054

väst nord Öst Syd
   pass
1} 2}! 3} pass
pass 3{ pass pass
4} pass pass pass

När Nord berättar om en tvåfärgs-
hand med spader spärrar Öst så 
gott han kan. Nord har dock så bra 
ställt att han törs bjuda en gång till. 
 Utspel: spaderess.
 Nord är inpetad från start. Han 
kan ta ut trumfesset men måste 
sedan hjälpa till någonstans. Väljer 
han att fortsätta med spaderkung, 
har han slingrat sig ur fällan. Både 
hjärter och ruter löser direkt Västs 
problem. 
 Väst kan emellertid lösa sin upp-
gift även efter spaderfortsättning. 
Det som krävs är att Nord har 
knekt eller tia andra i hjärter. Väst 

spelar hjärtersju och låter den gå 
till Syd. Efter uttrumfning kommer 
hjärterdam från bordet och Västs 
hjärter är godspelad. 

BrickA 16. väST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ kn9543
 ] Kkn
 { E1097
 } 43
[ EKD102  [ 7
] ED73  ] 964
{ 8  { K6543
} 962  

N
Ö

S

V

 } KD107
 [ 86
 ] 10852
 { Dkn2
 } Ekn85

väst nord Öst Syd
1[ pass 1NT pass
2] pass pass pass

Utspel: klöverfyra.
 Syd sticker bordets dam och 
skiftar till trumf. 
 Västs naturliga uppläggning är att 
gå upp med hjärteress, ta en spa-
derstöld och spela trumf. När hjär-
terknekt visat sig i första trumf-
sticket lägger Väst förstås lågt från 
handen. 
 Tyvärr visar det sig att klöver-
knekt sitter fel och att spadern 
inte ger någon utdelning. Men ru-
terkung och klövertio räddar ändå 
hemgången. 

BrickA 17. nord giv. ingen i zonen. 

 [ 632
 ] E98
 { kn832
 } 1065
[ D987  [ kn4
] 732  ] D106
{ D96  { 1074
} KD2  

N
Ö

S

V

 } kn9873
 [ EK105
 ] Kkn54
 { EK5
 } E4

}  {  ]  [
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väst nord Öst Syd
 pass pass 2}!
pass 2{! pass 2NT
pass 3NT pass pass
pass

Utspel: spaderåtta.
 Syd kan få ihop nio stick om 
hjärtern sitter 3-3 med damen hos 
Öst. Men sitter det så, är det ingen 
brådska med den saken. Syd testar 
därför först om rutern ger ett ex-
trastick med ess, kung och hacka. 
 När hjärtern sedan uppför sig 
enligt önskemålen är tio stick ett 
faktum. 

BrickA 18. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ kn9
 ] 63
 { KD10853
 } K83
[ K76  [ D1083
] EKDkn  ] 982
{ kn2  { E976
} Dkn65  

N
Ö

S

V

 } 97
 [ E542
 ] 10754
 { 4
 } E1042

väst nord Öst Syd
  pass pass
1NT pass pass pass

Utspel: ruterkung.
 Bordets ruternia är ett trevligt 
kort, tycker Väst. Men även om 
Nord-Syd inte har en mängd ru-
terstick att hämta, behövs lite eget 
arbete. 
 Bordet har bara en snabb ingång 
och därmed är det ingen bra idé 
att ge sig på klövern, Det får därför 
bli spader i andra stick. Syd tvingas 
krypa två gånger och Väst har sina 
sju stick klara. 
 Om Väst spelar klöver från bor-
det när han fått för spaderdam 
finns det en övertrick att hämta. 
Det bryter nämligen försvarets 
förbindelser och Syd kan på slutet 
tvingas in i spader för att ge Väst 
ett klöverstick. 

BrickA 19. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ 8763
 ] K82
 { E102
 } Ekn10
[ EK102  [ D5
] E94  ] kn765
{ kn74  { K8653
} K53  

N
Ö

S

V

 } D2
 [ kn94
 ] D103
 { D9
 } 98764

väst nord Öst Syd
   pass
1NT pass 2NT pass
pass pass

Om Öst ska invitera till utgång är 
det sang han ska satsa på. Utgång 
på 4-4 i hjärter med klen trumf och 
mest låghonnörer är nog mot odd-
sen. 
 Utspel: spaderåtta.
 Efter utspelet har Väst god tid 
på sig att arbeta med rutern men 
det gäller förstås att hantera den 
så bra som möjligt. Ett problem i 
sammanhanget är förstås att bor-
det inte har någon säker ingång ef-
ter den spaderdam som snart slås 
bort. 
 Bästa oddsen har Väst om han 
först spelar mot kungen och sedan 
mot knekten. Nu vinner kungen 
första rutersticket och efter en an-
dra ruter tvingas försvaret slå bort 
spaderdam. Mer ruter godspelar 
sedan färgen. 
 När Nord har klöveress är för-
svaret i underläge. Nord-Syd kan 
lätt ordna två hjärterstick men när 
klöverdam är en ingång till bordet 
går hemgången inte att rubba. 

BrickA 20. väST giv. AllA i zonen. 

 [ K643
 ] D963
 { 65
 } Ekn3
[ ED102  [ 87
] EK2  ] 85
{ D109743  { Kkn
} ---  

N
Ö

S

V

 } 10987642
 [ kn95
 ] kn1074
 { E82
 } KD5

väst nord Öst Syd
1{ pass pass 1NT
pass 2}! pass 2]
pass pass pass

Utspel: ruternio.
 Bästa försvar straffar kontrak-
tet. Öst kan komma in i ruter och 
ge Väst en klöverstöld. Det försva-
ret är dock inte alldeles lättfunnet. 

BrickA 21. nord giv. nord-Syd i zonen. 

 [ KD7532
 ] D7
 { E62
 } K3
[ kn  [ E1098
] K10832  ] 954
{ kn85  { K74
} E862  

N
Ö

S

V

 } D104
 [ 64
 ] Ekn6
 { D1093
 } kn975

väst nord Öst Syd
 1[ pass 1NT
pass 2[ pass pass
pass

Utspel: spadernio.
 Östs tre trumfstick betyder att 
straffen är mer eller mindre ofrån-
komlig. Nord har dessutom några 
obehagliga gissningar i lågfärgerna 
som kan betyda straff nummer två 
om försvaret undviker att hjälpa 
till. 

}  {  ]  [
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BrickA 22. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ Ekn8
 ] Kkn98
 { KDkn
 } ED9
[ D4  [ 76
] D6532  ] 74
{ 1064  { E852
} K86  

N
Ö

S

V

 } kn10754
 [ K109532
 ] E10
 { 973
 } 32

väst nord Öst Syd
   2[
pass 2NT! Pass 3[
pass 3NT pass runt

Visst har Nord en väldigt honnörs-
stark hand men att gå mot slam när 
Syd berättar om minimum är nog 
överoptimistiskt. Däremot kan 3 
sang kanske ge några extrapoäng. 
 Utspel: klöverknekt.
 Hittar Nord rätt i spader är tolv 
stick bara att hämta hem. Om Väst 
däremot får för spaderdam, visar 
sig 3NT vara en missriktad speku-
lation. 

BrickA 23. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ D103
 ] KDkn64
 { E1097
 } 5
[ E52  [ kn876
] E983  ] 1075
{ K6532  { 84
} 8  

N
Ö

S

V

 } ED109
 [ K94
 ] 2
 { Dkn
 } Kkn76432

väst nord Öst Syd
   pass
1{ 1] D 2}
pass pass pass

Utspel: spaderess.
 Trots att Öst har tre trumfstick 
finns det ingen straff i kontraktet. 

BrickA 24. väST giv. ingen i zonen. 

 [ 754
 ] ED9543
 { kn
 } E52
[ ED8  [ 102
] 107  ] kn862
{ K753  { 9642
} kn974  

N
Ö

S

V

 } D103
 [ Kkn963
 ] K
 { ED108
 } K86

väst nord Öst Syd
pass 1] pass 1[
pass 2] pass 4]
pass pass pass

Utspel: klövertre.
 Nord bästa spelplan är nog att 
släppa ruterknekt runt i andra 
stick. Det tar hand om klöverför-
loraren och säkrar hemgången om 
hjärtern sitter 3-3 eller om spader-
dam sitter hos Öst. 
 Nu sitter det inte så och Nord 
får vidkännas en straff. 

kommAnde SimUlTAnTävlingAr

Hör med din klubb vilka datum 

den arrangerar simultantävling!

tisdag 20 januari
onsdag 28 januari
torsdag 5 februari
måndag 9 februari
tisdag 17 februari
onsdag 25 februari
torsdag 5 mars
måndag 9 mars
måndag 16 mars*
tisdag 17 mars*
onsdag 18 mars*
torsdag 19 mars*
tisdag 24 mars

* gratis för arrangörsklubben

Paketpris •••

  300:—

Spela Bridge heter Svenska 
Bridgeförbundets kursserie, vilken 
är sprungen ur ett nordiskt sam-
arbete. Det nordiska samarbetet 
började för omkring två år sedan. 
Tanken är, att hela Nordens ny-
börjare så småningom ska lära 
sig spela bridge på ett och samma 
sätt. De får då ett gemensamt brid-
gesystem som grund – Nordisk 
Standard. Spela Bridge finns i 
fyra delar.

Spela Bridge är ett utbild-
ningspaket för nybörjare i bridge, 
innehållande kursbok, CD och 
kortlekar. Varje utbildningspaket 
innehåller:
• 1 st kursbok
• 1 st CD
• 2 st kortlekar

Författare är Göran Petersson 
(Spela Bridge 1 och 2), Magnus 
Lindkvist (Spela Bridge 3 och 4) 
tillsammans med GeO Tislevoll 
(Norge) och Jacob Røn (Dan-
mark).

Spela Bridge finns att beställa 
hos Bridgeförlaget.


