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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. 

 [ D5432
 ] K9
 { K104
 }K82
[ 8  [ EK96
] D8753  ] 64
{ D62  { kn9875
}Ekn95  

N
Ö

S

V

 }43
 [ kn107
 ] Ekn102
 { E3
 }D1076

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

Utspel: ]6.
 Öst vill gärna bjuda över 1[, 
men 1NT utan klöverhåll går inte, 
och ruterfärgen är lite klen för 2{. 
När Syd återbjuder 1NT vet Nord 
om minst sju, men kanske åtta spa-
der och bör chansa på att 2[ är ett 
bättre kontrakt än1NT.
 Väst bör frångå regeln om högt i 
tredje hand och lägga lågt på utspe-
let, annars får spelföraren fyra hjär-
terstick. Bästa spelplan är antagli-
gen att stjäla en ruter på bordet 
och senare kunna saka en klöver 
på bordets hjärterfärg. När trum-
fen sitter snett blir det nio stick. 

BrickA 2. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ 93
 ] E10
 { 10653
 }KD1073
[ EKkn10  [ 874
] 64  ] K98753
{ EKD2  { 974
}kn86  

N
Ö

S

V

 }9
 [ D652
 ] Dkn2
 { kn8
 }E542

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

Utspel: }E.
 Detta är en budgivning som bör-
jar lugnt, men sedan tar fart. Syd 
bör inte släppa 1{ utan balanserar 
med en dubbling. I sista hand kan 
man tumma lite på kravet om öpp-
ningsstyrka, annars tar budgivning-
en slut. Eftersom Väst bjuder sang 
frivilligt när partnern har passat 
visar han 18-19, han behöver inte 
hoppa till 2NT för det. Öst kämpar 
i hjärter. Om Nord är med med 
3} kommer Öst bjuda även 3]. 
 Genom att spela upp mot hjär-
terkung klarar man sig undan med 
två trumfförlorare. Sedan kan spel-
föraren testa om rutern sitter 3-3 
och när den inte gör det får han 
förlita sig på spadermasken, som 
går bra.

BrickA 3. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ D93
 ] kn652
 { 1086
 }532
[ 107  [ Kkn865
] ED87  ] 94
{ EK7  { D3
}Dkn108  

N
Ö

S

V

 }EK64
 [ E42
 ] K103
 { kn9542
 }97

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

Utspel: ]5.
 Genom att Öst överför till spa-
der och sedan bjuder 3NT får Väst 
välja utgång. Denna gång har han 
bara två spader, så det blir sang 
som spelas.
 Hemgången är aldrig hotad, så 
spelföraren ställer in sig på att för-
söka göra övertrick och då behö-
ver spaderstick godspelas. Han vin-
ner utspelet och spelar spadertio 
från handen. Nord täcker bäst med 
damen, och sticket fortsätter med 
bordets kung och Syds ess. Nu kan 
spelföraren senare maska med spa-
deråtta och på så sätt lösa färgen 
med bara en förlorare.

BrickA 4. väST giv. AllA i zonen. 

 [ Dkn93
 ] 106
 { D8
 }E10943
[ EK642  [ 87
] Dkn3  ] E98742
{ E94  { kn65
}65  

N
Ö

S

V

 }Kkn
 [ 105
 ] K5
 { K10732
 }D872

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

Utspel: {2.
 Öst vill bjuda hjärter, men han-
den är för svag för 2]. Det gör att 
Öst-Väst denna gång missar sin fina 
hjärteranpassning.
 Här bör spelföraren tänka efter 
noga redan i stick ett. Han ser att 
försvaret inte hittat hans svagaste 
punkt, som är klövern. Alltså bör 
han ta ruteress direkt och maska 
i hjärter. Syd kan spela in nord på 
ruterdam, och denna kan sedan 

nästa simultantävling:

1 april
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vända med låg klöver och spelfö-
raren måste gissa om han ska spela 
kungen eller knekten. Kungen le-
der till två övertrick, knekten till 
fyra straff.

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

 [ Ekn8753
 ] 7
 { 6
 }EK874
[ K42  [ D1096
] EK54  ] 632
{ 1054  { 98732
}D92  

N
Ö

S

V

 }5
 [ ---
 ] Dkn1098
 { EKDkn
 }kn1063

väst nord Öst Syd
 1[ pass 2]
pass 3} pass 3NT
pass 4[ pass 5}
pass pass pass

Utspel: {2.
 På 2] kan Nord välja mellan 2[ 
och 3}. 2[ berättar om sex av 
handens kort, medan 3} berättar 
om nio, så det sistnämnda beskri-
ver handen bättre. När Syd bjuder 
3NT i kraft av sitt fantastiska ru-
terhåll, bör Nord föreslå 4[ med 
sin exotiska fördelning, som Syd 
korrigerar till 5}.
 Rätt trumfbehandling, med nio 
trumf utan damen, är att toppa fär-
gen. Det funkar inte denna gång, 
men genom att ta två stölder på 
bordet går kontraktet ändå hem. 

BrickA 6. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ EK
 ] ED
 { 1087654
 }K94
[ Dkn1032  [ 97
] kn6  ] K985
{ Dkn92  { K
}kn2  

N
Ö

S

V

 }E108763
 [ 8654
 ] 107432
 { E3
 }D5

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

Utspel: [9.
 Spelförarens bästa plan är att 
stjäla en klöver på bordet. När 
hjärtermasken sedan spricker blir 
det precis åtta stick.

BrickA 7. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ ED832
 ] 73
 { 108542
 }5
[ 64  [ kn1095
] E84  ] D6
{ Kkn97  { ED63
}D1093  

N
Ö

S

V

 }kn86
 [ K7
 ] Kkn10952
 { ---
 }EK742

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

Utspel: {9.
 Syds bästa återbud är 2} för att 
berätta om båda sina färger. När 
Nord prefererar till 2] har han två 
eller tre hjärter, så Syd kan chansa 
på utgång.
 Syd stjäl en klöver och spelar 

sedan en hjärter till knekten. Hans 
enda chans att lösa trumfen med 
en förlorare (efter att ha tagit en 
stöld) är ju Dx hos Öst. En alterna-
tiv plan, som också fungerar, är att 
stjäla två klöver på bordet.

BrickA 8. väST giv. ingen i zonen. 

 [ E54
 ] D53
 { EK754
 }D10
[ kn1072  [ KD96
] 642  ] K8
{ 106  { Dkn93
}8763  

N
Ö

S

V

 }942
 [ 83
 ] Ekn1097
 { 82
 }EKkn5

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

Utspel: [K.
 Efter den inledande sekvensen 
väljer Nord utgång i hjärter hellre 
än i sang.
 Spelföraren trumfar ut med en 
mask och försöker sedan ställa ru-
tern med en stöld. När det inte går 
blir det ”bara” tolv stick.

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

 [ 32
 ] 7653
 { 74
 }ED1086
[ Ekn1086  [ 974
] D84  ] kn92
{ E532  { K10986
}2  

N
Ö

S

V

 }K3
 [ KD5
 ] EK10
 { Dkn
 }kn9754

väst nord Öst Syd
 pass pass 1NT
pass pass pass
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Utspel: [10.
 Väst bör spela ut tian i spader, 
om han spelar ut sin lägsta riske-
rar han att ge spelföraren ett bil-
ligt stick på nian. Spelföraren måste 
lösa klöverfärgen, och bästa spel-
sätt med tio kort utan kungen är 
att maska. Genom att spela spader 
igenom spelförarens kvarvarande 
honnör tar försvaret fyra straff.
 Notera att om spelföraren haft 
håll i ruter (och hjärter) hade en 
intressant möjlighet varit att toppa 
klöverfärgen, för att försöka hålla 
Öst ute ur spelet. Om Väst kom-
mer in är ju spadersättningen skyd-
dad. 

BrickA 10. ÖST giv. AllA i zonen. 

 [ EK53
 ] 1075
 { kn1062
 }82
[ D1096  [ 42
] Dkn  ] 43
{ K743  { E95
}D105  

N
Ö

S

V

 }Ekn9764
 [ kn87
 ] EK9862
 { D8
 }K3

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

Utspel: }5.
 Spelföraren lägger ner trumfes-
set när man kommer in och no-
terar att en honnör kommer från 
Väst. Enligt lagen om begränsat 
val är det nu rätt att maska andra 
gången.
 Eftersom antalet ingångar till 
bordet är väldigt begränsat kan 
det tänkas att man toppar färgen 
ändå. Spelföraren ställer ett ruter-
stick och använder ingångarna för 
att saka handens spaderförlorare 
istället.

BrickA 11. Syd giv. ingen i zonen. 

 [ 10
 ] 8753
 { EK8
 }Kkn432
[ Kkn873  [ ED952
] D94  ] Ekn
{ D652  { 94
}7  

N
Ö

S

V

 }ED108
 [ 64
 ] K1062
 { kn1073
 }965

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

Utspel: {E.
 En upplysningsdubbling används 
oftast för att visa en öppningshand 
med de objudna färgerna, men den 
kan även betyda minst 17 hp med 
okänd fördelning. Östs plan är 
alltså att återbjuda spader på Västs 
svar för att berätta om en stark 
hand med spader.
 Väst hinner dock först med den 
färgen och bjuder 2[ för att berät-
ta att han har lite värden, kom ihåg 
att 1[ kan han bjuda med noll po-
äng. Öst höjer naturligtvis till 4[.
Syd lågmarkerar med sjuan på ut-
spelet och Nord bör skifta till en 
hjärter, som håller kontraktet i 
jämn hemgång.

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

 [ 863
 ] kn84
 { E763
 }872
[ Kkn10  [ E542
] 7  ] 9532
{ kn1084  { K9
}KDkn96  

N
Ö

S

V

 }1043
 [ D97
 ] EKD106
 { D52
 }E5

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

Utspel: }K. Spelföraren bör ta sina 
sju stick omedelbart.

BrickA 13. nord giv. AllA i zonen. 

 [ 92
 ] D107
 { kn6543
 }1052
[ 108765  [ EK
] Kkn4  ] 98632
{ E9  { D1072
}kn73  

N
Ö

S

V

 }D8
 [ Dkn43
 ] E5
 { K8
 }EK964

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

Utspel: }E.
 Syd visar båda sina färger, men 
får ändå inget liv i partnern. Han 
gör då bäst i att släppa motstån-
darna, trots en ganska stark hand.
Spelföraren kan stjäla en ruter på 
bordet och saka en på klöverknekt 
(eller maska med tian andra gång-
en). Han måste sedan gissa om han 
ska spela hjärter till knekten eller 
till kungen. Eftersom Syd verkar 
vara den starka motståndaren är 
det rätt att spela till kungen, då går 
kontraktet hem precis.

BrickA 14. ÖST giv. ingen i zonen. 

 [ E83
 ] KD964
 { D943
 }kn
[ 1054  [ Dkn976
] E5  ] 87
{ E762  { Kkn5
}E1043  

N
Ö

S

V

 }K95
 [ K2
 ] kn1032
 { 108
 }D8762

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

Utspel: ]kn.
 Öst ber med sin dubbling Väst 
att välja kontrakt. Han bjuder 2[ 
för att visa tre kort (med fyra hade 
han stöttat direkt) och det blir 
slutbudet.
 Spelföraren bör direkt ge sig på 
trumfen. När den är utdragen ska 
lågfärgerna behandlas. Om endera 
sitter 3-3 kan man genom att spela 
den först ordna så att man får kasta 
en förlorare på handen och slipper 
oroa sig för den andra.
 Om ruterdam dessutom sitter 
rätt förlorar man inga stick i lågfär-
gerna, så den färgen bör man ge sig 
på först. Ruterdam sitter rätt, men 
färgen 4-2.
 Trots detta kan man lösa klö-
verfärgen eftersom knekten sitter 
singel i Nord. Genom att räkna 
Nords kort, man har sett tre i spa-
der och fyra i ruter och känner till 
fem hjärter från budgivningen, vet 
man att han har (högst) singelklö-
ver. Man bör hoppas på att det är 
en honnör genom att spela kungen 
och sedan maska med tian.

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

 [ 9
 ] KDkn95
 { D954
 }732
[ kn865  [ E3
] 842  ] E103
{ ---  { K10873
}EDkn984  

N
Ö

S

V

 }1065
 [ KD10742
 ] 76
 { Ekn62
 }K

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

Utspel: ]2.
 Det är en otäck sits för spelfö-
raren. När trumfen visar sig sitta 
5-0 emot bör han inte spela mer 
av den varan utan ägna sig åt de 
andra färgerna. På detta sätt bör 
han skrapa ihop åtta stick, men går 
ändå en straff.

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

 [ D3
 ] ED84
 { KDkn954
 }2
[ Kkn10952 [ 876
] 96  ] K1072
{ 87  { 32
}E94  

N
Ö

S

V

 }Kkn65
 [ E4
 ] kn53
 { E106
 }D10873

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

Utspel: [10.
 Väst har en perfekt hand för en 
svag tvåöppning. Med så stark spa-
derfärg spelar Väst ut spader trots 
att Syd berättat om håll.
 Denna gång har Nord spader-
dam och spelföraren ställer ett 
hjärterstick för ett övertrick. Om 
Väst hade hittat klöver ut kan man 
ta en straff genom att Öst får spela 
spader, då får spelföraren bara en-
kelhåll i färgen och har bara sina 
åtta stick.

BrickA 17. nord giv. ingen i zonen. 

 [ D52
 ] ED7
 { ED95
 }K53
[ 87  [ Ekn4
] kn3  ] K95
{ K10864  { kn2
}E764  

N
Ö

S

V

 }Dkn1092
 [ K10963
 ] 108642
 { 73
 }8

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

Utspel: }D.
 Syd överför till endera högfär-
gen, kanske spader eftersom den 
är starkare.
 Spelföraren har få ingångar till 
bordet, så han bör maska över 
Öst med spadertio, hellre än att 
försöka maska åt andra hållet. En 
ruter kan kastas på klöverkung och 
sedan ska hjärterfärgen lösas. Spel-
föraren slår masken med damen, 
som spricker, men andra varvet 
faller knekten, så det blir ändå fyra 
hjärterstick för totalt två övertrick.

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

 [ kn1083
 ] KD102
 { 109
 }K107
[ 5  [ 2
] E3  ] kn98654
{ KDkn7632 { 54
}Dkn9   

N
Ö

S

V

 }8543
 [ EKD9764
 ] 7
 { E8
 }E62

väst nord Öst Syd
  pass 1[
2{ 3[ pass 4NT!
pass 5}! pass 6[
pass pass pass

Utspel: {K.
 Nords 3[ berättar om 10-12 
stp, vilket han precis har till. Syd 
har nu en väldigt stark hand och 
ser till att man hamnar i slam.
 Denna gång blir det en straff, ef-
tersom korten oturligt passas då-
ligt ihop. Kung-dam mittemot en 
singel är katastrof, och dessa fem 
hp är nästan inte värda någonting!

}  {  ]  [
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BrickA 19. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ kn
 ] E73
 { Dkn42
 }Kkn753
[ 1097  [ 82
] 542  ] Kkn96
{ 1095  { E763
}E1084  

N
Ö

S

V

 }962
 [ EKD6543
 ] D108
 { K8
 }D

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

Utspel: {10.
 Syds hopp till 3[ berättar om 
minst sex spader och tillägg. Nord 
föreslår 3NT som Syd korrigerar 
till 4[ i kraft av sin sjunde spader.
 Spelföraren kan trumfa ut, ställa 
bordets klöver och senare saka 
handens hjärterförlorare, så det 
bör bli ett övertrick.

BrickA 20. väST giv. AllA i zonen. 

 [ 96
 ] 8754
 { Dkn83
 }754
[ kn10543  [ E82
] kn2  ] D1093
{ 2  { EK4
}D9862  

N
Ö

S

V

 }E103
 [ KD7
 ] EK6
 { 109765
 }Kkn

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

Utspel: {D.
 Syd dubblar 1NT för att berätta 
om en egen stark hand med minst 
samma styrka som Öst. När man 
blir dubblad är det viktigaste att 

hitta bästa kontraktet att fly till, 
därför är alla Västs bud naturliga. 
Med två femkortsfärger ska han 
bjuda någon av dem, en god idé 
är att börja med den lägsta, om 
motståndarna dubblar 2} kan man 
eventuellt fly till 2[ senare.
 För att inte riskera trumfmatt 
bör spelföraren gå in för att ställa 
hjärterfärgen hellre än spadern, ef-
ter att ha dragit ut trumfen.

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

 [ D82
 ] D8642
 { 104
 }K32
[ kn1096  [ EK73
] EK107  ] 953
{ kn2  { E853
}E54  

N
Ö

S

V

 }kn6
 [ 54
 ] kn
 { KD976
 }D10987

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

Utspel: }7.
 Rätt spelsätt med åtta trumf 
utan damen är att maska. När hjär-
terfärgen sedan går att lösa för tre 
stick går kontraktet hem. En alter-
nativ plan är att försöka stjäla två 
ruter på Västs hand, men då riske-
rar man att bli överstulen.

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

 [ D65
 ] Dkn75
 { kn9732
 }8
[ 3  [ EKkn42
] 10632  ] K84
{ 1084  { K6
}D7643  

N
Ö

S

V

 }K52
 [ 10987
 ] E9
 { ED5
 }Ekn109

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

Utspel: [E.
 När Väst flyr till 2} efter Syds 
straffdubbling vill Nord gärna göra 
en upplysningsdubbling, han har ju 
alla färger förutom klöver. Det går 
dock inte, för när man väl börjat 
straffdubbla motståndarna är alla 
senare dubblingar också straff-
dubblingar. 
 Alltså nöjer han sig med 2{ istäl-
let.
 Spelföraren kan maska i hjär-
ter, stjäla en hjärter på bordet och 
maska med ruterdam. När kungen 
sedan faller under esset bör det bli 
ett övertrick.

BrickA 23. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ Kkn10972
 ] 1043
 { E5
 }D4
[ 5  [ ED643
] EK52  ] 876
{ 10986  { 3
}kn1053  

N
Ö

S

V

 }EK62
 [ 8
 ] Dkn9
 { KDkn742
 }987

väst nord Öst Syd
   2{
pass pass 2[ pass
pass pass

Utspel: {K.
 Nord bör inte bjuda på 2{, om 
han bjuder en färg är det krav och 
det betyder att han behöver bätt-
re kort än de han har. Öst skulle 
kunna dubbla, han har ju alla de 
objudna färgerna, men har man en 
femkorts högfärg är det ett bättre 
val att bjuda den.
 Efter spärröppningar som 2{ 
spelar man med straffdubblingar, 
men Nord bör passa, om han 
dubblar kan han vara rätt säker 
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på att motståndarna flyr till något 
bättre kontrakt.
 Spelföraren kan skrapa ihop sju 
stick, men mer än så blir det inte.

BrickA 24. väST giv. ingen i zonen. 

 [ K832
 ] 954
 { 752
 }KD5
[ ED109  [ kn75
] Ekn10  ] 62
{ K83  { EDkn9
}E94  

N
Ö

S

V

 }kn1082
 [ 64
 ] KD873
 { 1064
 }763

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

Utspel: }K.
 Öst bör höja till 2[ trots bara 
tre trumf, att bjuda 1NT med två 
hackor i hjärter är oaptitligt. 2NT 
berättar om 18-19  hp och en jämn 
hand som Öst höjer till utgång.
 Utspelet är inget som skrämmer 
spelföraren. Om Nord hittar att 
attackera hjärtern när han kom-
mer in blir det bara ett övertrick, 
annars två.

kommAnde SimUlTAnTävlingAr

Hör med din klubb vilka datum 

den arrangerar simultantävling!

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

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 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet 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, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra 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! 

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Nr 9 ute nu!


