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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. 

 [ EDkn85
 ] 109
 { Ekn
 } E752
[ 1096  [ K432
] K  ] 8763
{ 98742  { KD5
} K986  

N
Ö

S

V

 } Dkn
 [ 7
 ] EDkn542
 { 1063
 } 1043

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

Nord har precis på gränsen för en 
invit och Syd kan knappast låta bli 
att acceptera.
 Utspel: ruternio.
 Chansen till hemgång är att bli 
av med ett par klöver på spaderna. 
En ruterstöld på bordet kan sedan 
räcka. Ruteress, spaderess och 
spaderdam får inleda. Täcker Öst, 
stjäl Syd och slår ifrån sig i ruter. 
 På trumfvända från Öst säkrar 
Syd ruterstölden genom att gå upp 
med esset. Att kungen faller förhin-
drar inte en trumfförlorare men så 
lyckosamt som spadern sitter kan 
Syd använda också spaderåttan för 
klöversak och gör en övertrick. 
 Ett tuffare försvar är kanske att 
Öst skiftar till klöver. Nu måste 
Syd hitta in till handen för att ta ru-
terstölden. Med den aktuella sitsen 

kan Syd emellertid lugnt spela höga 
spader från bordet och saka sina 
båda klöverförlorare.  

BrickA 2. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ EK3
 ] kn965
 { EK8
 } 1084
[ kn87  [ D94
] K73  ] ED1042
{ 1042  { kn763
} 9753  

N
Ö

S

V

 } K
 [ 10652
 ] 8
 { D95
 } EDkn62

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

Nord har lite för bra ställt för 1NT 
i balanseringsläget. Syd vill gärna 
hålla öppet för båda de svarta fär-
gerna men när Väst utspelsdubblar 
drar Nord öronen åt sig. 
 Utspel: hjärtertre.
 Två ronder hjärter tvingar Syd 
att stjäla. Därmed finns inte längre 
någon möjlighet att ställa det elfte 
sticket i spader. 

BrickA 3. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ E10
 ] kn
 { EDkn93
 } K8763
[ KD986542 [ 3
] K93  ] E87642
{ K4  { 52
} ---  

N
Ö

S

V

 } E1092
 [ kn7
 ] D105
 { 10876
 } Dkn54

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

Östs dubbling visar först och 
främst defensiva värden och det är 
precis vad Väst är intresserad av. 
 Utspel: hjärterknekt.
 Väst driver ut spaderess och när 
det sitter hos Nord finns inga moln 
på himlen. Mer än tre stick går inte 
att förlora. 

BrickA 4. väST giv. AllA i zonen. 

 [ EDkn75
 ] ---
 { 9652
 } ED64
[ K8  [ 1032
] KDkn762 ] E84
{ E107  { D3
} 98  

N
Ö

S

V

 } kn10752
 [ 964
 ] 10953
 { Kkn84
 } K3

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

Väst försöker hålla Nord utanför 
och det är inte omöjligt att han 
lyckas med det. Nord har visser-
ligen en fin hand men det är inte 
givet att den räcker för ett högt 
kontrakt. 
 Utspel: hjärteress.
 Nord konstaterar att det kan bli 
riktigt obehagligt om inte trumfen 
sitter 3-2 när han nu tvingas till 
stöld i första sticket. 
 Även om spaderkung sitter rätt 
har Nord bara åtta stick att gå på. 
Att godspela två stick i ruter är 
knappast att tänka på, eftersom 
Öst-Väst kommer in två gånger 
och kan trumfmatta. Kan man i 
stället stjäla den fjärde klövern och 
godspela ett ruterstick?
 Kanske …
 Klöverkung i andra stick följs 
av en spadermask. Sedan maskar 
Nord i ruter till Västs ess och stjäl 
hjärtervändan. Ruterkung följs av 
en andra spader och nu måste den 
sista trumfen sitta på den hand 
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som har klöverlängden. Och visst 
gör den det. 

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

 [ K
 ] Dkn95
 { kn10743
 } KD2
[ D9543  [ 10872
] 1083  ] 72
{ K862  { ED95
} 10  

N
Ö

S

V

 } Ekn4
 [ Ekn6
 ] EK64
 { ---
 } 987653

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

Utspel: spadertre.
 Det är långt ifrån självklart hur 
Syd ska ta sig an sin utgång. Sitter 
klövern 2-2 kan det finnas väldigt 
många stick men att förlita sig på 
det kan betyda stora problem när 
förbindelserna är dåliga och han-
den kan trumfkortas med ruter-
vändor. Något slags korsstöld är 
en annan möjlighet men även då är 
förbindelserna ett problem. 
 Förmodligen är det bästa att 
försöka skjuta upp avgörandet. Syd 
spelar klöverkung i andra stick och 
väljer inriktning efter vad Öst hit-
tar på. 
 Skiftar Öst till trumf, tar Syd 
den på bordet och spelar en andra 
trumf till handen. Klöver mot bor-
det säkrar sedan hemgången. Stjäl 
Väst, har Syd två trumfingångar till 
handens klöver. Annars godspelar 
Syd klövern och Västs trumftia ger 
ingen utdelning. 
 Fortsätter Öst i stället med ru-
ter, stjäl Syd och spelar en andra 
klöver. Om Väst släpper den till 
damen har Syd fått ett klöverstick 
och kan enkelt korsstjäla för en 
övertrick. Stjäl Väst för att vända 

i ruter, stjäl Syd och har hem-
gången klar efter spaderess med 
klöversak och korsstöld med höga 
trumf.  

BrickA 6. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ K94
 ] D97
 { E
 } Kkn8762
[ kn62  [ D7
] kn2  ] EK1083
{ KD1043  { kn985
} ED10  

N
Ö

S

V

 } 94
 [ E10853
 ] 654
 { 762
 } 53

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

Öst tvingas välja mellan hjärtern 
och ruterstödet. I en lagmatch 
skulle 3{ vara självklart men i par-
tävling hägrar förstås +140. 
 Utspel: klöverfem.
 Öst tar först som sist för klö-
veress – det kan ju finnas en ruter-
stöld för försvaret. Hjärterknekt 
ger enkel uttrumfning och sedan 
är det bara att ordna övertricken 
genom att driva ut ruteress. 

BrickA 7. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ 9853
 ] D1073
 { 52
 } E106
[ 42  [ Kkn106
] 9842  ] E5
{ EKDkn  { 109
} kn95  

N
Ö

S

V

 } D8732
 [ ED7
 ] Kkn6
 { 87643
 } K4

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

Med känsliga honnörer i de svarta 
färgerna väljer Syd 1NT hellre än 
2].
 Utspel: klöverfem.
 Väst har ingen brådska med ru-
terna utan försöker hitta försva-
rets färglängd. Därmed sätts Öst 
på prov: vilken kombination har 
Väst spelat från? Att lägga sjuan 
är fel bara när Väst har Kkn5 el-
ler Kkn54 och det senare skulle 
betyda att Syd bjudit 1NT med en 
singel. 
 Syd går naturligtvis på hjärtern 
och Öst kan godspela klövern. Syd 
kommer i ett obehagligt läge: ska 
han försöka gå hem med hjälp av 
spadermasken när försvaret kan-
ske tar två bet om den inte går? 

BrickA 8. väST giv. ingen i zonen. 

 [ Kkn10954
 ] E103
 { E5
 } 95
[ 82  [ 76
] K9754  ] kn862
{ K8  { D942
} KDkn2  

N
Ö

S

V

 } E108
 [ ED3
 ] D
 { kn10763
 } 7643

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

Det är inte lätt för Nord att inse 
att Syd har den perfekta svarshan-
den och inte heller för Öst att för-
stå att han lever farligt när han ger 
Nord-Syd ännu en chans. 
 Utspel: spadersju.
 Trumfutspelet är rätt tänkt men 
det hjälper inte. Nord tar sina två 
hjärterstölder på bordet och har 
tio stick klara. 

www.svenskbridge.se
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BrickA 9. nord giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ kn8654
 ] 832
 { D3
 } K107
[ KD32  [ E7
] KD6  ] 754
{ kn97  { EK10852
} Dkn6  

N
Ö

S

V

 } 82
 [ 109
 ] Ekn109
 { 64
 } E9543

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

Utspel: hjärtertvå.
 Utspelet i den objudna högfär-
gen riskerar att bli kostsamt. Syd 
väljer knappast att skifta till klöver 
och därmed har Väst två övertrick. 

BrickA 10. ÖST giv. AllA i zonen. 

 [ 109
 ] E93
 { K764
 } D852
[ Kkn85  [ 7643
] K84  ] Dkn107
{ D109  { E2
} Ekn7  

N
Ö

S

V

 } K43
 [ ED2
 ] 652
 { kn853
 } 1096

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

Den balanserade 14-poängaren är 
alltid ett problem när partnern li-
mithöjer. Att passa med 12-13 är 
självklart men vad är den extra 
knekten värd? 
 Utspel: spadertio.
 Det visar sig lustigt nog att Västs 
båda knektar är viktiga. Den enda 
förhindrar klöverutspel och den 

andra klarar trumfen för en förlo-
rare. 
 När spaderdam sitter rätt har 
Väst en ganska lätt uppgift. Även 
med klövervända är det bara att 
trumfa ut och godspela hjärtern. 
Väljer Syd att spela ruter i andra 
stick kan det t.o.m. bli en övertrick.

BrickA 11. Syd giv. ingen i zonen. 

 [ E109854
 ] Dkn
 { E98
 } 108
[ kn7  [ 6
] K10942  ] E75
{ D1064  { K7
} E5  

N
Ö

S

V

 } KD97643
 [ KD32
 ] 863
 { kn532
 } kn2

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

Väst kommer illa till efter Syds höj-
ning och kan knappast markera 
intresse på något annat sätt än att 
dubbla. Nu fordras det att Öst bju-
der bra om man ska hitta hjärtern. 
 Östs 3[ uttrycker förstås ut-
gångsintresse men osäkerhet om 
vad som ska spelas. Väst kan nu 
lugnt bjuda 4], för mer än fem-
kortsfärg kan han knappast ha. 
 Utspel: spaderess.
 Väst kommer förstås att slå 
trumfmasken för att klara en 4-1-
sits och för att hålla spadern brom-
sad, så det stannar vid jämn hem-
gång. 

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

 [ K85
 ] 9543
 { Ekn105
 } 109
[ ED4  [ kn107
] D7  ] kn10862
{ 86  { K43
} KDkn432 

N
Ö

S

V

 } 75
 [ 9632
 ] EK
 { D972
 } E86

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

Utspel: klöversju.
 Nord har en lätt uppgift. Efter 
spader mot kungen behöver han 
bara fem trumfstick och det erbju-
der inga problem. 

BrickA 13. nord giv. AllA i zonen. 

 [ E2
 ] E96532
 { 95
 } D72
[ D84  [ Kkn97653
] D84  ] kn
{ E104  { K63
} Ekn96  

N
Ö

S

V

 } 83
 [ 10
 ] K107
 { Dkn872
 } K1054

väst nord Öst Syd
 pass 2[ pass
pass pass

Här handlar det om synen på svaga 
2-öppningar. 
 Nord avstår – med maximum 
och två ess står valet mellan pass 
och 1]. Färgkvalitén får avgöra. 
 I zonen gör Öst ett undantag 
från den goda regeln att inte ha 
sjukortsfärg. 
 Utspel: ruterdam.

nästa 
simultantävling:

11 maj
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 Utspelet ger Öst det tionde 
sticket. 

BrickA 14. ÖST giv. ingen i zonen. 

 [ 732
 ] E874
 { 654
 } 954
[ EDkn108  [ 5
] K53  ] Dkn1062
{ K10  { kn73
} 1063  

N
Ö

S

V

 } EKD2
 [ K964
 ] 9
 { ED982
 } kn87

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

Utspel: ruteress.
 Öst ser till att ta sin ruterstöld 
på bordet och har sedan inga svå-
righeter att hantera trumfsitsen. 
När klövern sitter 3-3 blir det en 
övertrick. Spader ut hade kun-
nat ge Öst problem. Att slå spa-
dermasken är äventyrligt om inte 
trumfen sitter 3-2 men hur rutern 
sitter är ju också okänt. Det är inte 
givet att Öst hittar rätt.

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

 [ 104
 ] K5
 { Kkn1054
 } 9875
[ KD76  [ kn9852
] kn107632  ] E94
{ D  { 983
} 64  

N
Ö

S

V

 } 102
 [ E3
 ] D8
 { E762
 } EKDkn3

väst nord Öst Syd
   2}!
2] 3{ 3] 4{
pass 4] pass 6{
pass pass pass

Med sju säkra stick ser Syd sin hand 
som bättre än en 2NT-öppning. 
 Väst försöker störa med baktan-
ken att hitta en offring men Nord 
kan styra budgivningen rätt. 
 Utspel: hjärteress.
 Oavsett utspel har Nord en lätt 
resa när trumfdamen inte utgör 
något problem. 

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

 [ K653
 ] E1043
 { 3
 } EDkn7
[ 102  [ Ekn74
] 87  ] Kkn95
{ Ekn9842  { D65
} K43  

N
Ö

S

V

 } 95
 [ D98
 ] D62
 { K107
 } 10862

väst nord Öst Syd
2{ D 3{ pass
pass pass

Utspel: spaderfem.
 Väst har en del att arbeta med 
och det kan handla om allt från 
hemgång till ett par straff.
 Syd får vinna första stick med 
spaderdam och har en naturlig 
klövervända. Därmed hinner Väst 
alltid med en klöverstöld och kan 
inte få mer än en straff om han gör 
rätt i hjärter. Hittar han sedan den 
dubbla masken i trumf är de nio 
sticken i hamn.

BrickA 17. nord giv. ingen i zonen. 

 [ K6543
 ] D653
 { K4
 } 93
[ 2  [ ED97
] 9842  ] Ekn10
{ Ekn632  { 87
} ED2  

N
Ö

S

V

 } K1084
 [ kn108
 ] K7
 { D1095
 } kn765

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

Utspel: hjärterfem.
 Det är inte direkt lätt för Väst 
att se varifrån nio stick ska komma. 
Å andra sidan verkar det finnas sju 
stick klara efter utspelet och för-
varet har nog inte heller så lätt att 
hantera given. 
 Om Syd stillsamt returnerar 
hjärter efter att ha vunnit första 
stick, är det naturligt för Väst att 
testa rutern genom att ge bort ett 
stick i färgen. Efter en tredje hjär-
ter fortsätter Väst med ess och 
hacka i ruter med förhoppningen 
att färgen sitter 3-3. Det gör den 
nu inte men Syd fastnar ohjälpligt:

 [ K654
 ] D
 { --
 } 93
[ 2  [ ED9
] 9  ] --
{ kn6  { --
} ED2  

N
Ö

S

V

 } K1084
 [ kn10
 ] --
 { D
 } kn765

Varje svart vända ger bort det av-
görande sticket. 

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

 [ Dkn6
 ] kn96
 { D752
 } 965
[ 9854  [ EK1072
] K74  ] ED5
{ EK1083  { 96
} E  

N
Ö

S

V

 } 873
 [ 3
 ] 10832
 { kn4
 } KDkn1042

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

Om inte Syd hjälper till med ett 
klöverbud blir det i praktiken 
omöjligt för Öst-Väst att hitta den 
fina slammen. 
 Utspel: klöverkung.
 För tolv stick behöver Öst bara 
stjäla två klöver på bordet.

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

 [ 86543
 ] EK2
 { K7
 } Dkn2
[ EKD  [ 107
] 95  ] 1043
{ D1042  { E653
} K643  

N
Ö

S

V

 } 10875
 [ kn92
 ] Dkn876
 { kn98
 } E9

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

Med egen öppningsstyrka bekym-
rar sig Nord inte för spaderns kva-
litet. 
 Utspel: klöversju.
 Försvarets bästa chans är att 
Väst skiftar till ruter i andra stick 
om Nord släpper utspelet till kung-
en. Då har Nord inte hunnit få nå-
got grepp om spaderhonnörerna 
och gissar säkerligen fel. 
 Fast Nord ska nog inte släppa 
utspelet. Klöveress och spader ger 
mer information inför den ruter-
vända som säkert kommer. När 
Väst vinner med damen kan det 
visserligen vara en dubbelton men 
det är inte längre lika givet att Väst 
har ruteress. Frågan är bara om 
det räcker för den rätta slutsatsen. 

BrickA 20. väST giv. AllA i zonen. 

 [ kn8
 ] 53
 { KDkn107
 } D975
[ 632  [ EKD10
] 8  ] Dkn42
{ E9863  { 5
} kn1042  

N
Ö

S

V

 } K863
 [ 9754
 ] EK10976
 { 42
 } E

väst nord Öst Syd
pass pass 1} 1]
3}! pass pass pass

Väst spärrar så gott han kan och 
Nord-Syd är ute ur bilden. 
 Utspel: hjärteress.
 Det är ju en rätt bräcklig trumf-
färg Öst har men anpassningen är 
annars rätt hygglig. 
 En rimlig inledning är att ta den 
troliga rutervändan och spela klö-
verknekt, som får gå till Syds ess. 
Öst stjäl ruterfortsättningen och 
pressar ut Syds hjärterkung. Spa-
der till handen följs av hjärterknekt 
som Nord stjäl till detta läge:

 [ kn
 ] 
 { KDkn
 } D9
[ 63  [ EK10
]   ] 4
{ 98  { 
} 104  

N
Ö

S

V

 } K8
 [ 975
 ] 1097
 { 
 } 

Försvaret har fått två stick och 
Nord är maktlös. När han för-
söker med ruterkung, sakar Öst 
hjärter och stjäl sedan nästa ruter. 
Höga spader ger Nord ännu en 
stöld men sedan tar Öst resten, 
eftersom han kan stjäla en ruter-
vända på bordet. 

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

 [ Dkn3
 ] K1076
 { kn43
 } E106
[ 64  [ E10752
] Dkn2  ] ---
{ D982  { 1076
} kn872  

N
Ö

S

V

 } D9543
 [ K98
 ] E98543
 { EK5
 } K

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

Utspel: spadersex.
 Syd kan saka ruterhackan på klö-
veress och det blir bara två stick 
över åt förvaret. 

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

 [ 4
 ] EK104
 { Dkn9
 } EKDkn8
[ EKD1076  [ kn985
] 973  ] Dkn
{ K83  { 7654
} 3  

N
Ö

S

V

 } 942
 [ 32
 ] 8652
 { E102
 } 10765

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

Utspel: spaderess.
 Om Väst fortsätter med spader 
i andra stick får Syd ett problem 
när han sedan tar ut hjärteress. 
Sitter trumfen 4-1, ska han slå ru-
termasken för att senare maska i 
trumf. Om sitsen är den aktuella, 
trumfa ut och pröva rutermasken 
för chansen till en andra övertrick. 

}  {  ]  [
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HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Förbundets hemsida:

svenskbridge.se

 Vilken väg ska Syd välja? 
 Visst kan Väst ha 6-4 i högfär-
gerna men det är nog ändå troli-
gare att det sitter som det gör. 
Dessutom kan Öst mycket väl ha 
bluffkastat med Dkn9 för att skaffa 
sig ett andra trumfstick.

BrickA 23. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ D87
 ] E9
 { K7
 } Dkn9732
[ 542  [ kn106
] kn64  ] 8532
{ Ekn985  { 642
} E6  

N
Ö

S

V

 } K104
 [ EK93
 ] KD107
 { D103
 } 85

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

Utspel: ruterfem.
 Det är nog inte klövern som ska 
ge hemgången men Syd bör ändå 
ge sig på den. Inte minst bidrar det 
till bilden av hur det sitter. Öst 
kommer in och spelar ruter till es-
set och en ruter till rensar färgen. 
 Allt talar för att Väst nu har klö-
veress och två höga ruter kvar. Nu 
är det dags att testa hjärtern för att 
få en uppfattning om hur spadern 
sitter. Det visar sig snabbt att båda 
högfärgerna ger full utdelning och 
Västs får bara för klöveress. 

BrickA 24. väST giv. ingen i zonen. 

 [ K10982
 ] D8652
 { E4
 } 4
[ Ekn5  [ 763
] 1093  ] E74
{ 1072  { KDkn96
} E932  

N
Ö

S

V

 } Dkn
 [ D4
 ] Kkn
 { 853
 } K108765

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

Efter sitt inledande pass kan Nord 
visa sin tvåfärgshand och vinna 
budgivningen. 
 Utspel: ruterkung
 Nord tar ruteress och ger si 
på spadern. Han får sedan stjäla 
en tredje ruter och kan använda 
bordets trumf som ingång för att 
maska ut spaderknekt. Han är vis-
serligen rejält trumfmatt vid det 
här laget men allt sitter som det 
ska och det blir en övertrick. 

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.
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Givsamling
– med kommentarer
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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.
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