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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. 

 [ kn1054
 ] 1087
 { 8532
 } 92
[ 3  [ E962
] ED965  ] kn4
{ EK9  { Dkn7
} K765  

N
Ö

S

V

 } Ekn83
 [ KD87
 ] K32
 { 1064
 } D104

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

På fjärde-färgkravet visar Öst en 
minimal balanshand utan hjärter-
stöd och då är det inte aktuellt att 
passera 3 sang. 
 Utspel: ruterfyra.
 Det fordrades spaderutspel för 
att störa Öst. Nu kan han godspela 
hjärtern med en förlorare och ha 
tio stick klara innan spadervändan 
kommer. 
 Även om spaderutspel är en 
risktagning, är det inte alldeles 
ologiskt. Väst hade säkert bjudit 
3[ med trekortsstöd, så färgen 
sitter 2-4. Fast det kan ju ändå vara 
E9 till kn10xx ... 

BrickA 2. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ EDkn972
 ] 109
 { 9
 } Ekn64
[ 10863  [ K4
] ED872  ] 3
{ 4  { Ekn107653
} 985  

N
Ö

S

V

 } D107
 [ 5
 ] Kkn654
 { KD82
 } K32

väst nord Öst Syd
  1{ 1]
pass 1[ pass 1NT
pass 3[ pass 3NT
pass pass pass

Missanpassningen gör detta till en 
svårbjuden bricka. Syds 1NT är ett 
positivt bud (annars gör han bäst i 
att passa) och Nord har ju en hygg-
lig öppningshand. Att landa under 
utgång är i praktiken omöjligt. 
 Utspel: ruterfyra.
 Att Väst har dragit för en tre-
kortsfärg är inte troligt, så Öst 
nöjer sig med tian i första stick. 
 Naturligtvis är det spadern som 
erbjuder chans till hemgång. Det 
räcker ju att tian faller för att det 
ska bli fem stick i färgen. 
 Nu sitter det inte så och Syd får 
en trist uppgift när också hjärter-
dam sitter fel. Förmodligen stan-
nar det dock vid en straff, även om 
Öst-Väst med perfekt försvar kan 
pressa fram en andra. 

BrickA 3. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ EK5
 ] kn873
 { K5432
 } kn
[ D108742  [ kn63
] K104  ] E95
{ E7  { 1096
} ED  

N
Ö

S

V

 } 9642
 [ 9
 ] D62
 { Dkn8
 } K108753

väst nord Öst Syd
   pass
1[ pass pass pass

Utspel: klöverknekt.
 Det blir nog ingen klöverstöld 
för Nord – det förutsätter ju att 
Nord vänder med ruterkung efter 
första trumfsticket och att Väst 
gör misstaget att ta med esset. 
Det rimliga resultatet är därför två 
övertrick. 

BrickA 4. väST giv. AllA i zonen. 

 [ E98
 ] kn1084
 { kn876
 } kn7
[ kn6  [ KD752
] D63  ] E75
{ E94  { K
} D9853  

N
Ö

S

V

 } EK102
 [ 1043
 ] K92
 { D10532
 } 64

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

En och annan Öst lär nog välja 3NT 
i andra ronden och det är inte alls 
någon tokig idé. Handen är ju inte 
någon typisk färgspelshand och  
5 klöver inte alls idealiskt även om 
Väst har trumfstöd. 
 Utspel: hjärterknekt.
 Spelet är inte mycket att dis-
kutera. När Syd väl fått för hjär-
terkung återstår spaderess för två 
övertrick. 
 Varje annat utspel ger en tredje 
övertrick när spadern sitter 3-3. 

nästa simultantävling:

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

 [ EKkn82
 ] 853
 { E10
 } D63
[ 75  [ D93
] kn10972  ] 6
{ kn63  { K98742
} kn98  

N
Ö

S

V

 } K54
 [ 1064
 ] EKD4
 { D5
 } E1072

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

Utspel: hjärtersex.
 En direkt trumfmask gör det 
klart att lågfärgerna måste lösas 
med två förlorare. Någon regel-
rätt inpetning finns inte – annars 
skulle det ju vara bra om Öst-Väst 
tvingades röra klövern. 
 Öst gör klokast i att slå ifrån sig 
i trumf och Nord drar också en 
tredje rond. Sedan klargör en hög 
hjärter vad utspelet var för något. 
 Det är alltså Öst som har flest 
lågfärgskort. Måste man välja, är 
det alltså där man ska placera ru-
terkung. Men till vidare är det klö-
vern som ska lösas. Om Väst tro-
ligen inte har klöverlängden är det 
sundast att spela klöver till esset 
och en klöver tillbaka. Kommer en 
honnör från Väst är saken i princip 
klar. 
 Nu går emellertid klöverdam 
till kungen och Öst slår ifrån sig i 
klöver. När färgen sitter 3-3 blir 
rutern ointressant. 

BrickA 6. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ Dkn103
 ] kn642
 { Kkn
 } K86
[ E9852  [ 64
] D10987  ] E
{ 4  { E10532
} 73  

N
Ö

S

V

 } D10942
 [ K7
 ] K53
 { D9876
 } Ekn5

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

Utspel: klövernio.
 Klöverknekt vinner första stick 
och Nord fortsätter bäst med spa-
derkung. Det säkrar genast sex 
stick. Efter en andra klöver till 
handen tar Nord ut sina spader-
stick och övergår sedan till ruter. 
 Försvaret lider av sina dåliga 
förbindelser. Även om Öst block-
erar rutern genom att direkt ta för 
esset, har han ingenting att sätta 
emot. Han kan godspela två klö-
verstick med utöver det blir det 
bara hjärteress. Jämn hemgång. 

BrickA 7. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ 9832
 ] 1093
 { kn2
 } E752
[ 74  [ E105
] kn8542  ] ED6
{ 764  { ED105
} kn43  

N
Ö

S

V

 } KD8
 [ KDkn6
 ] K7
 { K983
 } 1096

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

Öst får repetera hur man hante-
rar sanghänder i balanseringsläget: 
1NT = 11-14, D och 1NT = 15-17, 
2NT = 18-19 och D följt av 2NT 
med 20-21. 
 Öst bedömer att hans hand kan 
vara helt värdelös i ett sangkon-
trakt. 
 Utspel: ruterknekt.
 Ruteress, hjärteress och hjär-
terdam räcker inte för att förhin-
dra försvarets ruterstöld. Men se-
dan är det uttrumfat och Väst kan 
saka spader på den sista rutern. 
Jämn hemgång. 

BrickA 8. väST giv. ingen i zonen. 

 [ D32
 ] kn62
 { EKD10
 } D72
[ EK6  [ kn984
] 84  ] D95
{ 9754  { kn832
} K985  

N
Ö

S

V

 } E10
 [ 1075
 ] EK1073
 { 6
 } kn643

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

Utspel: spaderåtta.
 Spaderkung och låg spader till-
baka ger Nord en obehaglig giss-
ning. Gör han rätt, innebär hjär-
termasken nio snabba stick. Gör 
han fel, kan försvaret ta de första 
sex sticken. 
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BrickA 9. nord giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ Kkn
 ] 108762
 { 9653
 } kn8
[ ED8762  [ 1053
] ED3  ] kn95
{ E2  { KD108
} 107  

N
Ö

S

V

 } ED4
 [ 94
 ] K4
 { kn74
 } K96532

väst nord Öst Syd
 pass 1{ pass
1[ pass 1NT pass
4[ pass pass pass

Utspel: hjärtersju.
 Utspelet löser med ens hjärtern 
– fast bara om Väst inte sätter i 
knekten – och därmed är det bara 
trumfen det handlar om. 
 Sitter spaderkung andra hos Syd 
är det bara att maska för alla stick. 
Sitter kung singel hos Nord, blir 
det två förlorare om man maskar. 
Spaderess först löser spadern för 
en förlorare så snart det inte sitter 
Kknx eller Kknxx hos Nord. Där-
till kommer den lilla risken för en 
hjärterstöld om Nord får komma 
in i första trumfsticket. 
 Eftersom Väst inte sitter i lill-
slam finns det ingen anledning att 
spela på en enda kombination. 
När nu hjärterknekt är en ingång 
kan Väst spela liten ruter till bor-
det och slå trumfmasken. I nästa 
trumf rond finns sedan inget pro-
blem – knekt och nia saknas, så 
det är bara att toppa. 
 Klöverknekt ut håller kontrak-
tet i fem trick, för Väst spelar na-
turligtvis inte på att hjärterkung 
sitter just andra hos Syd.  

BrickA 10. ÖST giv. AllA i zonen. 

 [ Ekn1096
 ] kn3
 { EK10
 } 876
[ 853  [ 74
] 872  ] ED5
{ Dkn962  { 875
} 105  

N
Ö

S

V

 } EKkn42
 [ KD2
 ] K10964
 { 43
 } D93

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

Utspel: klöveress.
 Väst får sin stöld men sedan blir 
det bara hjärteress över åt Öst. En 
övertrick. 

BrickA 11. Syd giv. ingen i zonen. 

 [ E107
 ] 642
 { Ekn104
 } kn32
[ 93  [ KDkn852
] 3  ] ED7
{ K87652  { 9
} EK54  

N
Ö

S

V

 } D96
 [ 64
 ] Kkn10985
 { D3
 } 1087

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

Visst kan Öst ha bara femkorts 
spader men att bjuda rutern är 
ändå missvisande. 
 Utspel: spadersex.
 Trumfutspelet tar bort åtmins-
tone en stöld och därmed är kon-
traktet i uppenbar fara. Det finns 
emellertid en del möjligheter. 
Klövern 3-3 räcker ju och det gör 

även ruteress hos Syd. Därtill finns 
en sits som det är lätt att missa: 
fyrkorts klöver och hjärterkung 
hos Syd. 
 Öst drar ut den sista trumfen 
och spelar ruter till kungen men 
Nord kan sticka. Kommer det nu 
en låg hjärter i vända, ska Öst nöja 
sig med sjuan för att få rätt tempo 
för en skvis. 
 Det sitter nu inte för någon 
skvis men klövern uppträder som 
önskvärt och hemgången är klar. 

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

 [ D763
 ] EK73
 { E10
 } kn108
[ EK9  [ 10842
] kn85  ] 94
{ kn7653  { 82
} E6  

N
Ö

S

V

 } K9542
 [ kn5
 ] D1062
 { KD94
 } D73

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

Utspel: spaderess.
 Det kan knappast skada att tes-
ta klöveress i andra stick – har Öst 
ruterkung, hinner man nog ordna 
det sticket. Tre ronder klöver till 
stöld innebär att Syd får nöja sig 
med jämn hemgång. 
 Värt att notera är att 3 sang inte 
går att straffa. Syd har åtta röda 
stick med en rutermask och kan 
godspela det nionde sticket i klö-
ver om han nu inte fått spader ut. 

om du loggar in p� 
www.svenskbridge.se  
kan du under ”mina 
tävlingar” f� fram 
alla data fr�n de  

tävlingar du spelat!
www.svenskbridge.se

- allt om bridge -
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BrickA 13. nord giv. AllA i zonen. 

 [ 98654
 ] 42
 { K97
 } E95
[ kn2  [ E107
] E8763  ] 10
{ 4  { Dkn10832
} D6432  

N
Ö

S

V

 } kn108
 [ KD3
 ] KDkn95
 { E65
 } K7

väst nord Öst Syd
 pass 2{ D
pass 2[ pass 3]
pass 4{ pass 4[
pass pass pass

Nord lämnar öppet för båda hög-
färgerna med sitt 4{ och då väljer 
Syd spadern. 
 Utspel: hjärtertio.
 Öst-Väst kan snabbt ta två 
straff. En hjärterstöld kommer di-
rekt och Öst slår ifrån sig i ruter. 
När han kommer in på spaderess 
ger han Väst en ruterstöld och en 
tredje hjärter ger stick på spader-
tio. 
 Även här är 3 sang hemma om 
spelföraren sköter tempo och för-
bindelser på bästa sätt. 

BrickA 14. ÖST giv. ingen i zonen. 

 [ 4
 ] K87
 { EKD64
 } Kkn106
[ Ekn763  [ K85
] Ekn2  ] D96
{ 7  { kn1083
} 8742  

N
Ö

S

V

 } E93
 [ D1092
 ] 10543
 { 952
 } D5

väst nord Öst Syd
  pass pass
pass 1{ pass pass
1[ D 2[  pass runt

Utspel: ruteress.
 Fortsätter Nord med en andra 
hög ruter, kan Väst med tiden saka 
klöver på ruterknekt och rutertio. 
Han förlorar då ett stick i vardera 
högfärgen, två stick i ruter och ett 
i klöver. 
 Skiftar Nord till klöver i andra 
stick, går Väst in för att stjäla sin 
fjärde klöver på bordet. Syd kan 
visserligen stjäla över men det 
sker på bekostnad av ett naturligt 
trumfstick. 

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

 [ 1072
 ] 83
 { kn764
 } K1083
[ EK9  [ Dkn843
] kn96  ] KD102
{ E1032  { K5
} E64  

N
Ö

S

V

 } 72
 [ 65
 ] E754
 { D98
 } Dkn95

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

Utspel: klöverdam.
 Spelet är inte mycket att orda 
om. Öst trumfar ut och driver ut 
hjärteress. Sedan finns det elva 
stick. 

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

 [ 1042
 ] EK8543
 { 42
 } K4
[ EKD7  [ kn653
] kn1096  ] ---
{ 103  { K9876
} E63  

N
Ö

S

V

 } kn752
 [ 98
 ] D72
 { EDkn5
 } D1098

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

Syd resonerar fullt korrekt så att 
Nord bör ha minst sju högfärgs-
kort och att chansen till en fyr-
korts lågfärg är ganska liten. Att 
man har ett bra hjärterkontrakt är 
svårare att tro. Och om han dubb-
lar, är man då överens om att 3] 
från Nord är äkta?
 Utspel: klövernio.
 Klöveress drivs snart ut och Öst 
har inte riktigt förbindelser för att 
få stölder på bordet. Det naturliga 
är att spela ruter mot kungen men 
det går inte bra. 
 Syd bör nu kunna se vad spelet 
handlar om och då är en trumfvän-
da rätt medicin. Öst hinner inte ta 
mer än två hjärterstölder och får 
finna sig i en straff. 

BrickA 17. nord giv. ingen i zonen. 

 [ EKkn976
 ] 1094
 { 3
 } kn104
[ 104  [ 52
] kn8532  ] D76
{ Ekn4  { 752
} E98  

N
Ö

S

V

 } KD763
 [ D83
 ] EK
 { KD10986
 } 52

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

Utspel: klöverkung.
 Nord behöver en klöverstöld 
på bordet och kan senare saka 
hjärterförloraren på en hög ruter. 
Jämn hemgång. 
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BrickA 18. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ 97653
 ] E7
 { Dkn64
 } 109
[ D  [ K4
] K852  ] 9643
{ 10982  { EK7
} KDkn2  

N
Ö

S

V

 } E743
 [ Ekn1082
 ] Dkn10
 { 53
 } 865

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

Utspel: spadernio.
 Båda sidor hanterar konkur-
rensbudgivningen på bästa sätt. 
Nord-Syd kan klara 2 spader och 
Öst-Väst har en straff i 3 hjärter. 
Hittar Väst att spela på trumfess 
andra hos Nord, går han till och 
med hem. 

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

 [ 63
 ] KD987
 { kn1092
 } 42
[ EK109  [ 4
] 105  ] Ekn62
{ 76  { K543
} kn9875  

N
Ö

S

V

 } D1063
 [ Dkn8752
 ] 43
 { ED8
 } EK

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

Väst skulle kunna dubbla 3[ men 
chansen finns ju att ett fetare byte 
väntar.
 Utspel: klöverfem.
 Med den elaka spadersitsen 

finns förstås ingen hemgång men 
mer än en straff ska det inte be-
höva bli. 

BrickA 20. väST giv. AllA i zonen. 

 [ Kkn
 ] 1093
 { Dkn104
 } K964
[ 987  [ D1064
] KDkn42  ] E65
{ K765  { E93
} 10  

N
Ö

S

V

 } E53
 [ E532
 ] 87
 { 82
 } Dkn872

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

Öst gör en försiktig invit och Väst 
är inte sen att hugga på betet. 
 Utspel: ruterdam.
 Ruterkung, tre ronder trumf 
och spadernio är den rimliga in-
ledningen. Spaderknekt sitter rätt  
och det räcker, eftersom Nord-
Syd inte kan etablera två ruter-
stick. 

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

 [ D6
 ] 10
 { 9653
 } ED10865
[ 10843  [ kn975
] EK95  ] 87432
{ D42  { kn87
} K7  

N
Ö

S

V

 } 2
 [ EK2
 ] Dkn6
 { EK10
 } kn943

väst nord Öst Syd
 pass pass 1}
D 2NT! pass 3NT
pass pass pass

Nords hand får nog betraktas 

som en limithöjning snarare än en 
spärrhöjning till 3} efter dubbling-
en – och för det använder vi 2NT. 
 Utspel: hjärtertvå
 Väst ställer förstås försvarets 
hjärter men med klöverkung för 
mask finns inte mer att hämta. 

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

 [ K107
 ] D64
 { kn1092
 } E98
[ 8642  [ E
] kn1052  ] 97
{ E8  { K7543
} kn103  

N
Ö

S

V

 } K7542
 [ Dkn953
 ] EK83
 { D6
 } D6

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

Nio verksamma hp får räcka för en 
utgångsinvit. Syd tittar med miss-
tänksamhet på lågfärgsdamerna 
och nöjer sig med delkontraktet. 
 Utspel: klöverknekt.
 Efter klöverutspelet kan försva-
ret inte gå vilse. Rutervändan i an-
dra stick bör vara automatisk. 

BrickA 23. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ kn
 ] Dkn974
 { 862
 } D652
[ D9654  [ K10873
] K106  ] E5
{ KDkn  { E973
} K4  

N
Ö

S

V

 } kn8
 [ E2
 ] 832
 { 1054
 } E10973

väst nord Öst Syd
1[ pass 2NT! pass
4[ pass pass pass
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Utspel: hjärterdam.
 Det är bara en låg klöver från 
Syd efter spaderess som kan för-
hindra övertricken. Om den ge-
nomskådas tar Väst i stället resten. 

BrickA 24. väST giv. ingen i zonen. 

 [ E87
 ] 854
 { E102
 } K754
[ 954  [ KDkn106
] E32  ] kn10
{ kn7654  { KD93
} E2  

N
Ö

S

V

 } 93
 [ 32
 ] KD976
 { 8
 } Dkn1086

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

Minimum och 5-4-2-2 är inte vad 
man accepterar inviter på. 
 Utspel: klöverdam.
 Förvaret bör ha full kontroll 
med två viktiga ess som hjälpme-
del. Det betyder att Öst förlorar 
ett stick i varje färg. 

kommAnde SimUlTAnTävlingAr

Hör med din klubb vilka datum 
den arrangerar simultantävling!

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.

FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer

Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i rik-
tiga tävlingar och det är resultatet 
från dessa som ligger till grund för 
de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, rekom-
menderade utspel samt idéer kring 
spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur många 
gånger som helst – och kortleken 
kan givetvis även användas till an-
dra kortspel.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  90:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE


