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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. 

 [ K94
 ] 1076542
 { 853
 } 5
[ D762  [ 853
] K9  ] EDkn8
{ E106  { kn42
} K1094  

N
Ö

S

V

 } 873
 [ Ekn10
 ] 3
 { KD97
 } EDkn62

väst nord Öst Syd
 pass pass 1}
pass pass pass

Utspel: spadersex.
 Det finns säkert en del spelare 
på Nord plats som ”räddar” part-
nern genom att bjuda. Då blir det 
sannolikt en utbetalning, så ett 
plusresultat är nog bra att ha. Tre 
spaderstick, tre trumfstick och ett 
ruterstick verkar vara ett rimligt 
mål. 
 Spadern verkar sitta 4-3, så Syd 
hämtar först och främst de tre 
sticken med bordet inte. Så föl-
jer en klövermask. Oavsett vända 
fortsätter Syd nästa gång med ru-
terkung., varefter hemgången är 
säkrad.  

BrickA 2. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ 104
 ] D985
 { E98542
 } 5
[ D8  [ kn952
] K42  ] kn73
{ KD76  { kn
} Dkn63  

N
Ö

S

V

 } K10942
 [ EK763
 ] E106
 { 103
 } E87

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

Den klena rutern kan vara svår 
att godspela i ett sangkontrakt, så 
Nord väljer lågfärgsöverföringen. 
 Utspel: spaderfem.
 Nord går direkt på trumfen 
med ess och hacka. Öst-Väst fort-
sätter att attackera de svarta fär-
gerna men Nord sticker emellan 
med hjärter mot damen och hin-
ner dra ut trumfen innan han blir 
trumfkortad. Rätt gissning i hjärter 
ger en övertrick. 

BrickA 3. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ EK
 ] 653
 { Kkn106
 } D1052
[ D63  [ kn1042
] E2  ] Kkn9
{ E843  { 975
} E643  

N
Ö

S

V

 } Kkn9
 [ 9875
 ] D10874
 { D2
 } 87

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

Med enbart toppstick och en sido-
dubbelton väljer Väst att höja på 
trekortsstöd. 
 Utspel: spadersju.
 Nord-Syd kan inte förhindra att 
Öst stjäl en hjärter på bordet, vil-
ket är vad som behövs för hem-
gången. 

BrickA 4. väST giv. AllA i zonen. 

 [ 9
 ] kn32
 { K872
 } E9872
[ EK7  [ Dkn10853
] E764  ] KD1085
{ ED105  { kn
} 53  

N
Ö

S

V

 } 6
 [ 642
 ] 9
 { 9643
 } KDkn104

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

Östs plan är att bjuda 4[ om Väst 
förnekar högfärg. 
 Utspel: spadernio.
 När det inte blir klöver ut har 
Väst ett lätt spel för alla 13 sticken. 
Ruteress och ruterstöld följs av 
tre ronder trumf till handen och 
en andra ruterstöld. Sedan klarar 
spadern resten. 

BrickA 5. nord giv. nord-Syd i zonen. 

 [ D10
 ] K1072
 { 10652
 } kn105
[ kn5  [ E86
] 853  ] Dkn6
{ kn94  { EKD73
} ED832  

N
Ö

S

V

 } 74
 [ K97432
 ] E94
 { 8
 } K96

nästa simultantävling:

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

Utspel: spaderdam.
 För hemgång fordras att trum-
fen sitter bra. Väst tar andra spa-
dern och slår trumfmasken Klö-
veress och en tredje klöver visar 
att det sitter som det ska.  

BrickA 6. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ Dkn85
 ] kn8
 { 832
 } K1075
[ E1094  [ K
] D10976  ] EK42
{ kn6  { D54
} Ekn  

N
Ö

S

V

 } D9843
 [ 7632
 ] 53
 { EK1097
 } 62

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

När spaderkung verkar vara nyt-
tig har Öst en självklar accept på 
inviten. 
 Utspel: rutertvå.
 För bästa resultat måste Syd 
skifta till klöver i andra stick. An-
nars hinner Väst godspela sin ru-
terdam och saka klöver på den. 
Det försvaret är fel bara om Väst 
har ess-kung i klöver, något som 
är osannolikt efter inviten med 2[. 

BrickA 7. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ 643
 ] 96
 { kn973
 } Kkn82
[ ED9  [ K10
] KDkn52  ] E43
{ 42  { K1086
} E43  

N
Ö

S

V

 } D975
 [ kn8752
 ] 1087
 { ED5
 } 106

väst nord Öst Syd
   pass
1NT pass 3NT pass
pass pass

Utspel: spadertre.
 Hemgången finns i toppstick, så 
frågan är bara var det kan finnas en 
övertrick – klöver eller ruter?
 Testar Väst rutern först, kan det 
ställa två stick till försvaret om es-
set sitter fel. Det är därför bättre 
att börja med klöver mot damen. 
Nord-Syd kan få för klöverkung 
och två ruter men inte mer. 

BrickA 8. väST giv. ingen i zonen. 

 [ E9643
 ] 85
 { EK63
 } E6
[ kn10  [ K87
] EKD9  ] kn10742
{ 2  { 1084
} KD10753 

N
Ö

S

V

  } 84
 [ D52
 ] 63
 { Dkn975
 } kn92

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

Redan 2] är ganska aggressivt, så 
Väst kan knappast höja till utgång. 
 Utspel: ruteress.
 Östs spaderkung visar sig vara 

ett viktigt kort. Väst stjäl den an-
dra rutern och driver ut klöveress. 
Han har god råd att stjäla en andra 
ruter för att sedan spela spader. 
En spaderstöld på handen säkrar 
hemgången även om trumfen sit-
ter riktigt illa och ger i praktiken 
en övertrick. 

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

 [ E10965
 ] 10
 { K104
 } EK104
[ 82  [ D743
] K653  ] D942
{ 7532  { ED8
} D87  

N
Ö

S

V

 } kn5
 [ Kkn
 ] Ekn87
 { kn96
 } 9632

väst nord Öst Syd
 1[ pass 1NT
pass 2} pass 2NT
pass 3NT pass pass
pass

Syds väljer 2NT för att visa ett 
maximalt sangsvar och frågan är 
sedan hur optimistisk Nord ska 
vara. 14 hp är i underkant men 
alla fyra tiorna är onekligen ett 
plusvärde. På minussidan står att 
spadern kan vara svår att godspela 
– en andra honnör skulle nog be-
hövas. Hugget som stucket. 
 Utspel: hjärterfem
 Syd skulle gärna maska spadern 
över Öst för att skydda hjärter-
knekten men det ställer till pro-
blem med förbindelserna, efter-
som han direkt måste använda ena 
klöveringången. Det får därför bli 
spaderkung och spaderknekt med 
mask. 
 Öst vågar inte släppa spader-
knekt, eftersom den kan vara Syds 
nionde stick. På hjärterreturen vi-
sar det sig sedan att hjärtersjuan 
räcker för att driva ut kungen och 
därmed har Syd fortfarande chan-
sen att gå hem. 
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 Vänder Väst med en röd färg, 
ordnar det ett nionde stick åt Syd. 
Hittar han att spela klöver fordras 
det emellertid att Syd läser sitsen 
perfekt. 
 Syd tar på bordet och inkasse-
rar två spader till detta läge: 

 [ 6
 ] --
 { K10x
 } E10
[ --  [ --
] --  ] 94
{ 7532  { ED8
} D8  

N
Ö

S

V

 } kn
 [ --
 ] kn8
 { kn9x
 } 9

Den sista spadern måste vänta – 
annars skvisar Syd sig själv. I stäl-
let spelar Syd ruterkung som Öst 
måste ta. Öst slår ifrån sig med 
klöver men nu kan Syd ta på bor-
det och spela den sista spadern. 
De båda röda knektarna ger sedan 
sticken åtta och nio. 

BrickA 10. ÖST giv. AllA i zonen. 

 [ 8752
 ] 76
 { D843
 } K93
[ EKD  [ 93
] K10  ] EDkn9852
{ E5  { 9
} EDkn1062 

N
Ö

S

V

 } 854
 [ kn1064
 ] 43
 { Kkn10762
 } 7

väst nord Öst Syd
  3] pass
6] pass pass pass

Visst kan det finnas storslam i kor-
ten men att Öst har klöverkung är 
inte sannolikt. 
 Utspel: klöversju
 Öst slår förstås inte någon mask 
utan tar sina tolv stick. 

BrickA 11. Syd giv. ingen i zonen. 

 [ EK76
 ] K8654
 { E96
 } E
[ 1082  [ kn94
] 10  ] E9
{ K832  { Dkn7
} Dkn982  

N
Ö

S

V

 } K10543
 [ D53
 ] Dkn732
 { 1054
 } 76

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

Utspel: hjärteress.
 Öst försöker undvika att röra 
de känsliga sidofärgerna men det 
visar sig att det kostar en över-
trick, medan ruterutspel hållit 
Nord i jämn hemgång. 

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

 [ 65
 ] E762
 { D854
 } Ekn5
[ K32  [ kn1097
] 1098  ] 3
{ kn7  { E1093
} 109862  

N
Ö

S

V

 } KD74
 [ ED84
 ] KDkn54
 { K62
 } 3

väst nord Öst Syd
pass pass pass 1]
pass 3] pass 4]
pass pass pass

Utspel: hjärtertio.
 Syd måste räkna med två ruter-
förlorare. Om spadermasken går 
finns det inga problem med hem-
gången och kanske till och med en 
övertrick om det går att stjäla en 
spader lågt och en med hjärteress. 

 Men om spadermasken inte går, 
då? 
 I så fall är de båda spaderstöl-
derna nödvändiga för hemgången. 
Syd måste därför behålla trumfes-
set på bordet och tar alltså utspe-
let på handen. 
 Klöver till esset följs av spader-
masken till Västs kung. Fortsätter 
Väst med en andra trumf, tar Syd 
även den på handen, tar ut spade-
ress och stjäl en spader. Klöver-
stöld, andra spaderstölden och 
ruter ordnar hemgången. 

BrickA 13. nord giv. AllA i zonen. 

 [ E763
 ] E84
 { 1063
 } 542
[ K95  [ 842
] 6  ] Dkn1053
{ EKDkn7  { 954
} ED109  

N
Ö

S

V

 } K6
 [ Dkn10
 ] K972
 { 82
 } kn873

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

Utspel: spadersex.
 För straff fordras det att Nord 
undviker spaderutspelet. Det är 
förstås inte alldeles orimligt men 
det finns ju egentligen ingen annan 
färg att ge sig på. Det är emeller-
tid bara hjärter ut som ofelbart 
leder till straff, eftersom Syd har 
ett naturligt spaderskift efter hjär-
terkung. 
 Ruter ut ger försvaret en kne-
pig uppgift. Väst tar ut sina fem ru-
terstick och tvingar Nord-Syd att 
saka. Nu måste Syd sätta hjärter-
kung singel för att inte släppa klö-
verhållet eller blockera spadern – 
inte alldeles lätt. Väst kan klara sin 
hemgång med en klövermask om 
han nu kan läsa sig till den. 
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BrickA 14. ÖST giv. ingen i zonen. 

 [ 92
 ] Kkn9753
 { ED5
 } E10
[ Dkn6  [ EK874
] E4  ] 82
{ 10764  { 3
} KD62  

N
Ö

S

V

 } kn9843
 [ 1053
 ] D106
 { Kkn982
 } 75

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

Öst kan se dubbelanpassningen i 
de svarta färgerna och att det inte 
krävs särskilt mycket honnörsstyr-
ka för utgång. 
 Att det finns en lönsam offring 
tror nog inte Nord. 
 Utspel: hjärtersex.
 Efter hjärteress, tre ronder 
trumf och klöver kan Öst luta sig 
tillbaka med tio stick. 

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

 [ 75
 ] kn10873
 { E5
 } ED83
[ ED10  [ kn9864
] KD65  ] 4
{ 1063  { kn74
} K95  

N
Ö

S

V

 } kn1076
 [ K32
 ] E92
 { KD982
 } 42

väst nord Öst Syd
   1{
D RD 1[ pass
pass 2] pass 3]
pass pass pass

Utspel: spaderåtta.

Väst försöker med klöver i andra 
stick men Nord maskar förstås 
med damen. Sedan tar han ut klö-
veress och stjäl en klöver. Ruteress 
ger ingång till en andra klöverstöld 
med nian. Väst kan stjäla över men 
har sedan bara spaderess och ett 
andra trumfstick att hämta. 
 Sakar Väst i stället ruter på sista 
klövern, tar Nord ut hjärteress 
och fortsätter med två höga ruter, 
då han sakar sin spader. Nu får 
Väst i stället tre rumfstick. 

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

 [ E5
 ] 98742
 { kn1096
 } D10
[ K1084  [ kn3
] D1063  ] Kkn5
{ E82  { 4
} 64  

N
Ö

S

V

 } EK98532
 [ D9762
 ] E
 { KD753
 } kn7

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

Syd berättar om en tvåfärgshand 
med spader som ena färg och 
Nord förklarar sig vilja spela ruter 
om det är Syds andra färg. 
 Utspel: hjärteress.
 Syd spelar in partnern på spader  - 
ess och får den stöld som håller 
Öst i jämn hemgång. 

BrickA 17. nord giv. ingen i zonen. 

 [ 92
 ] Kkn2
 { Ekn1052
 } 1064
[ Dkn64  [ K103
] 987654  ] E103
{ 6  { D87
} 92  

N
Ö

S

V

 } EKkn8
 [ E875
 ] D
 { K943
 } D753

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

Utspel: hjärterdam.
 Nord-Syd har sina fyra uppen-
bara stick.

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

 [ E52
 ] EK107
 { EKkn4
 } 105
[ 10986  [ Kkn743
] kn962  ] 5
{ 108  { 932
} EKkn  

N
Ö

S

V

 } D974
 [ D
 ] D843
 { D765
 } 8632

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

Utspel: klöveress.
 En tredje rond klöver innebär 
att Väst säkrar ett trumfstick. När 
Syd tar ut ess-kung i trumf, upp-
täcker han det. Därmed gäller det 
att räkna de egna sticken. 
 Att ta en tredje rond trumf du-
ger inte. Då finns fortfarande bara 
nio stick. Följaktligen måste Syd 
stjäla sin fjärde klöver. Ruter till 
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damen och klöver till stöld ska-
par ett vinnande läge. Syd behöver 
bara trumma på med ruter för att 
oskadliggöra Väst. 

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

 [ 1083
 ] Kkn74
 { kn94
 } 643
[ 7652  [ EK9
] E10  ] 9853
{ D10632  { EK75
} 107  

N
Ö

S

V

 } K8
 [ Dkn4
 ] D62
 { 8
 } EDkn952

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

Redan höjningen till 2{ visar en 
bra hand, så Väst måste ge ännu 
ett livstecken. Öst har emellertid 
ingenting mer att komma med. 
 Utspel: klövertre.
 Väst kan inte komma från en 
förlorare i vardera högfärgen och 
3 ruter är alldeles lagom. 

BrickA 20. väST giv. AllA i zonen. 

 [ KD2
 ] D432
 { D52
 } E76
[ Ekn94  [ 1053
] Ekn  ] 9
{ kn1083  { E94
} kn103  

N
Ö

S

V

 } KD9854
 [ 876
 ] K108765
 { K76
 } 2

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

Utspel: klöverknekt.
 Det går inte att undvika två för-
lorare i ruter, så Syd får nöja sig 
med jämn hemgång.

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

 [ EKD742
 ] E865
 { kn
 } K9
[ 8  [ kn1093
] K3  ] Dkn42
{ K106  { 8432
} kn1076542

N
Ö

S

V

 } D
 [ 65
 ] 1097
 { ED975
 } E83

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

Utspel: klöverdam.
 Nord tar utspelet på handen 
och drar tre ronder trumf, då det 
visar sig att Öst har ett trumfstick 
att hämta. 
 En möjlighet är nu att slå ruter-
masken för att bli av med två el-
ler möjligen tre hjärter. Klöveress 
är emellertid inte någon ingång till 
ruterna så länge Öst har sin trumf 
kvar. Därför är Nords bästa drag 
att spela in Öst på trumfknekten. 
 Om Öst slår ifrån sig i ruter, 
släpper Nord den till knekten och 
hemgången är säker. Inte heller en 
hjärtervända ställer till något pro-
blem, eftersom Öst-Väst måste 
offra en honnör och då går åttan 
att godspela.

BrickA 22. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ Ekn10654
 ] E98
 { 85
 } E10
[ D82  [ K7
] kn1062  ] 754
{ ---  { EDkn76
} K98654  

N
Ö

S

V

 } Dkn2
 [ 93
 ] KD3
 { K109432
 } 73

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

Utspel: hjärterfyra.
 Nord tar utspelet på bordet och 
släpper spadernio runt. Ska Öst nu 
ta ut ruteress?
 Ruteress är fel om Nord är re-
nons. Det är lika tydligt rätt om 
Väst är det. Och sitter ruterna 1-1 
spelar det ingen roll, eftersom Öst 
kan förhindra att Nord får saka 
någonting på ruterkung genom att 
fortsätta med damen. Hugget som 
stucket, alltså.
 Men det finns en liten detalj som 
talar för ruterfortsättning. Om 
Nord haft tre eller fler klöver från 
början, hade han nog försökt få till 
en stöld i färgen. Det talar för att 
Väst har just fördelningen 3-4-0-6. 
Kommer Öst på det, räddar han 
den andra övertricken. 

BrickA 23. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ K987
 ] E975
 { E973
 } 5
[ ED10543  [ 2
] K2  ] 863
{ K54  { Dkn10
} D3  

N
Ö

S

V

 } kn109764
 [ kn6
 ] Dkn104
 { 862 
 } EK82
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väst nord Öst Syd
   pass
1[ pass pass D
pass 2] pass pass
pass

Det gäller för Väst att inte över-
skatta sin hand. Med högst en enda 
ingång hos Öst kan redan 2 spa-
der bli dyrt utan att det behöver 
sitta speciellt illa. Sticker Väst ut 
hakan med 2[, har Nord en själv-
klar dubbling och det fordras inget 
extremt försvar för att hämta 500. 
 Utspel: spadertvå.
 I andra stick får Öst stjäla bort 
spaderkung men senare maskar 
Nord ut trumfkungen och avstår 
bara två ruterstick. Missar Öst att 
skifta till ruter efter stölden, blir 
det till och med en andra över-
trick, eftersom Nord kan ge bort 
ett spaderstick och ta två ruter-
stölder på bordet.  

BrickA 24. väST giv. ingen i zonen. 

 [ D10952
 ] 6532
 { D7
 } 86
[ kn43  [ EK8
] Ekn9  ] K8
{ 943  { E10652
} EKkn2  

N
Ö

S

V

 } 973
 [ 76
 ] D1074
 { Kkn8
 } D1054

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

Utspel: spadernio.
 Det naturliga spaderutspelet ger 
Väst ett extrastick, så en övertrick 
är klar sedan rutern godspelats. 
När Syd skiftar till klöver efter 
andra rutern är hela sitsen ganska 
lättläst:

}  {  ]  [

 [ D10
 ] 6532
 { --
 } 8
[ 3  [ E
] Ekn9  ] K8
{ --  { 106
} Ekn2  

N
Ö

S

V

 } 97
 [ --
 ] D1074
 { --
 } D105

Syd kan ha ett kort mer i endera 
färgen och ett mindre i den andra 
och vem som har damerna är för-
stås okänt. 
 Det är inte aktuellt att låta 
Nord komma in till sina spader, 
så Väst satsar på att Syd har minst 
fyra klöver. I så fall kan han spela 
på en s.k. kontrollskvis. 
 Väst tar hem klöveress innan 
han spelar in bordet i spader. På 
ruterna sakar han sedan sina klö-
ver. För att behålla den höga klö-
vern måste Syd saka ned sig till 
dam andra hjärter och Väst behö-
ver inte oroa sig för någon gissning 
i tolfte stick. Kommer inte hjärter-
dam från Syd, är det Nord som 
har den. 

kommAnde SimUlTAnTävlingAr

Hör med din klubb vilka datum 
den arrangerar simultantävling!

måndag 16 mars*
tisdag 17 mars*
onsdag 18 mars*
torsdag 19 mars*
tisdag 24 mars
onsdag 1 april
torsdag 9 april
måndag 13 april
tisdag 21 april
onsdag 29 april
torsdag 7 maj
måndag 11 maj
tisdag 19 maj
onsdag 27 maj

* 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.


