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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. 

 [ E52
 ] 2
 { EKkn763
 } E75
[ K986  [ kn103
] EKD104  ] 85
{ D95  { 1084
} 2  

N
Ö

S

V

 } Kkn984
 [ D74
 ] kn9763
 { 2
 } D1063

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

Utspel: spaderknekt.
 Öst-Väst sätter direkt upp två 
spaderstick och därmed är straf-
fen klar, eftersom det inte går att 
komma in till bordet för att slå 
trumfmasken utan att Väst får en 
klöverstöld. För inte kryper väl 
Öst på en låg klöver mot bordet? 

BrickA 2. ÖST giv. nord-Syd i zonen. 

 [ D2
 ] D963
 { 8
 } Ekn10732
[ EK87  [ 9654
] ---  ] EKkn1075
{ EK10962  { D
} K86  

N
Ö

S

V

 } 94
 [ kn103
 ] 842
 { kn7543
 } D5

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

Utspel: ruteråtta.
 Vad kan utspelet vara? Inte spe-
lar väl Nord ut spelförarens färg 
om det inte är en singel? Det finns 
alltså all anledning att se upp. 
 Det är bara Nord som kan kom-
ma in, så Väst har ingen brådska 
med att saka på ess-kung i hjärter. 
I stället spelar han trumf till han-
den och ruter. Nord kan stjäla för 
spaderdam men har sedan ingen 
hotande vända. Klöveress ställer 
kungen och på en hjärtervända 
maskar Väst och kan saka alla klö-
ver. 

BrickA 3. Syd giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ Dkn3
 ] E73
 { 9743
 } D96
[ K986  [ E742
] 952  ] Kkn1086
{ K1082  { 65
} EK  

N
Ö

S

V

 } 43
 [ 105
 ] D4
 { EDkn
 } kn108752

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

Utspel: klöversex.
 Det stora hotet är att trumfen 
sitter 4-1. Om Väst startar med 
ess och kung i trumf kan resultatet 
då bli riktigt sorgligt. Inne på första 
hjärtern kan försvaret trumfa ut 
och slå bort andra klöverhållet. I 
värsta fall blir det då fyra straff. 
 Den bästa spelplanen är för-
modligen att direkt spela hjärter 
till mask. Visserligen riskerar Väst 
att försvaret får en stöld men i så 

fall godspelar de samtidigt hjärtern. 
Med aktuell sits blir det jämn hem-
gång efter en hjärterstöld och an-
nars en övertrick. 

BrickA 4. väST giv. AllA i zonen. 

 [ 108642
 ] K1063
 { 53
 } 65
[ KDkn3  [ 97
] Ekn975  ] 8
{ 84  { Dkn2
} 109  

N
Ö

S

V

 } EKD8743
 [ E5
 ] D42
 { EK10976
 } kn2

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

Från Östs synpunkt behöver öpp-
ningshanden inte bidra med mer än 
ett stick, så 3NT är ingenting att 
pruta på.
 Utspel: ruteress.
 Syd tänker inte ge bort något 
extrastick till en singelhonnör – 
har Öst Dknxx blir det ändå ingen 
straff. 
 Tyvärr har Väst inte mer än ett 
snabbstick, så Öst får nöja sig med 
jämn hemgång. 
 Den Syd som hittar hjärter ut el-
ler att skifta till färgen i andra stick 
ordnar straff i kontraktet. Men det 
är en farlig chansning – om Öst har 
hjärterkung och behöver stick i 
spader är det direkt hemspelande. 
De sju klöversticken vet ju Syd ing-
enting om. 

nästa 
simultantävling:

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

 [ kn106
 ] kn842
 { E
 } Dkn832
[ EKD95  [ 842
] 953  ] K
{ kn1098  { D7642
} 4  

N
Ö

S

V

 } EK65
 [ 73
 ] ED1076
 { K53
 } 1097

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

Utspel: ruteress.
 Nord har motspelet utstakat 
och försvaret tar de fyra första 
sticken.  

BrickA 6. ÖST giv. ÖST-väST i zonen. 

 [ 65
 ] Dkn107
 { Ekn4
 } EK75
[ D109  [ EKkn8732
] E63  ] 4
{ 986  { K32
} Dkn94  

N
Ö

S

V

 } 32
 [ 4
 ] K9852
 { D1075
 } 1086

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

I minuszon har Öst i underkant för 
en 4[-öppning. 
 Utspel: rutersju.
 Även om Syd spelar ut någon-
ting annat bör Nord kunna se att 
man måste godspela ett andra ru-
terstick innan klövern är godspe-
lad. En övertrick. 

BrickA 7. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ 10875
 ] kn6542
 { kn1087
 } ---
[ 94  [ KD3
] 8  ] KD1093
{ EK95  { D62
} EKD1053 

N
Ö

S

V

 } kn6
 [ Ekn62
 ] E7
 { 43
 } 98742

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

Öst bör inse att hans öppnings-
styrka knappast är vad Väst behö-
ver i ett högt lågfärgskontrakt. 
 Utspel: spadersex.
 Med spadern öppnad ger sig Öst 
inte på några äventyrligheter utan 
nöjer sig med tio stick. 

BrickA 8. väST giv. ingen i zonen. 

 [ kn85
 ] K76542
 { 104
 } D8
[ E7643  [ D2
] EDkn  ] 10983
{ 853  { D62
} 52  

N
Ö

S

V

 } Kkn74
 [ K109
 ] ---
 { EKkn97
 } E10963

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

Utspel: rutertre.
 Utspelet löser trumfen åt Syd 
men förhindrar i gengäld klöver-
stölder. Utan ingång till bordet för-

lorar Syd två spaderstick och Öst 
ska därtill ha för klöverknekt. 
 Hjärtervända när Öst kommer 
in på klöverkung ger Syd problem 
med risk för trumfmatt men om 
Syd sakar spader har försvaret ing-
et motdrag.

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

 [ Ekn63
 ] 54
 { EKkn9
 } E74
[ 2  [ KD97
] E98763  ] D2
{ 862  { 10754
} 932  

N
Ö

S

V

 } D108
 [ 10854
 ] Kkn10
 { D3
 } Kkn65

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

Utspel: ruterfem.
 Med två tänkbara förlorare i 
både hjärter och trumf har Nord 
ingen lätt spelföring. Den aktuella 
trumfsitsen gör den inte enklare. 
 Den här spaderkombinationen 
är en av de allra obehagligaste i och 
med att det finns två i stort sett 
likvärdiga spelsätt: tian från bordet 
och hacka till knekten. Situationen 
kompliceras dessutom av att det 
finns maskar i både hjärter och 
klöver och att endera färgen för-
modligen måste lösas. 
 Något absolut bästa spelsätt 
finns helt enkelt inte. Ett rimligt 
val är att ta utspelet på handen 
och sedan maska i hjärter. När 
det går bra, återstår att lösa trum-
fen för två förlorare. Då blir en 
tredje trumfbehandling aktuell: ess 
och hacka, vilket klarar nästan alla 
sitsar. Nackdelen är att chanserna 
för övertrick blir små.  

www.svenskbridge.se
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BrickA 10. ÖST giv. AllA i zonen. 

 [ 85
 ] Dkn87
 { K9
 } EK1092
[ D932  [ kn64
] 632  ] EK95
{ 10732  { D84
} 74  

N
Ö

S

V

 } kn85
 [ EK107
 ] 104
 { Ekn65
 } D63

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

Utspel: spadertre.
 Om klövern bryter är hemgång-
en klar, så Syd försöker godspela 
stick i hjärter. Det gör han bäst 
genom att spela klöver till bordet 
och en hjärterhacka därifrån. Om 
Väst kommer in kan han ju inte at-
tackera spadern. 
 Nu är det Öst som tar in sig och 
returnerar spader. Syd måste nöja 
sig med sjuan för att behålla kon-
trollen. Resultat: ett övertrick. 

BrickA 11. Syd giv. ingen i zonen. 

 [ K875
 ] 5
 { EK6
 } EKkn82
[ 109643  [ kn2
] E843  ] 109
{ 942  { 108753
} 3  

N
Ö

S

V

 } D1094
 [ ED
 ] KDkn762
 { Dkn
 } 765

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

Syd bör inte hoppa till 3] med de 
tveksamma ruterhonnörerna och 
en hjärterfärg som hade behövt 
tian för att vara riktigt bra. 
 Nord kan inte ge upp redan ef-
ter 2] och när Syd visar plusvär-
den på fjärde-färg-kravet är det 
bara hjärtersingeln som kan hålla 
honom borta från slam. 
 Utspel: klövertre.
 Någon klöverstöld blir det inte 
för Väst men däremot ett andra 
naturligt trumfstick. 

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

 [ kn97
 ] kn1084
 { 9
 } kn9764
[ EK82  [ D10643
] EK9  ] 5
{ 10873  { EK5
} E10  

N
Ö

S

V

 } KD32
 [ 5
 ] D7632
 { Dkn642
 } 85

väst nord Öst Syd
1{ pass 1[ pass
4[ pass 4NT pass
5{ pass 5NT pass
6] pass 7[ pass
pass pass

Öst får besked om 1 eller 4 essvär-
den och kan se att det handlar om 
4. Han signalerar storslamsintresse 
med 5NT och när Väst signalerar 
hjärterkung är det bara att räkna in 
13 stick. Den sista klövern kan ju i 
värsta fall stjälas. 
 Utspel: spaderfem.
 Klöverstölden ger som beräknat 
det avgörande sticket. 

BrickA 13. nord giv. AllA i zonen. 

 [ 10954
 ] 875
 { 10643
 } 82
[ EDkn7  [ K863
] 94  ] 632
{ kn5  { EK87
} D9543  

N
Ö

S

V

 } K7
 [ 2
 ] EKDkn10
 { D92
 } Ekn106

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

Utspel: klöveråtta.
 Väst sätter i klöverkung för att 
enkelt komma igång med de nöd-
vändiga stölderna. 
 Vad Syd än returnerar har Väst 
en bekväm korsstöld för nio el-
ler tio stick. Det stannar vid jämn 
hemgång om Nord sätter i trumf-
nian på någon av klöverna så att 
han sedan får stjäla för tian. 

BrickA 14. ÖST giv. ingen i zonen. 

 [ EDkn109643
 ] D8
 { 4
 } K4
[ 875  [ 2
] 542  ] Kkn96
{ 87653  { Ekn10
} kn5  

N
Ö

S

V

 } ED1032
 [ K
 ] E1073
 { KD92
 } 9876

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

Utspel: spadertvå.
 Nord säkrar sitt kontrakt ge-
nom att trumfa ut och spela ruter 
mot bordet. Nu gäller det för Öst 



SvenSkA BridgeFÖrBUndeT • 19 mAj 2015 • SimUlTAnTävling

att vara på alerten. Antingen måste 
han lägga lågt eller genast ta för de 
båda essen. Annars kan Nord saka 
tre förlorare på ruterna och gör 
sex trick. 

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

 [ EK65
 ] kn42
 { kn53
 } E103
[ 1042  [ Dkn97
] 103  ] EKD85
{ 72  { E106
} K98742  

N
Ö

S

V

 } D
 [ 83
 ] 976
 { KD984
 } kn65

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

När Öst ska ta ställning till 2{ finns 
ett par indikationer. Nord har nog 
spader i sin dubbling och det är 
förmodligen klöver som är Västs 
färg.
 Utspel: hjärtertio.
 Om Öst-Väst bara undviker att 
röra klövern blir det med all san-
nolikhet en straff. 

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

 [ ED53
 ] K108
 { 63
 } 8653
[ K942  [ kn6
] 7  ] ED95
{ D754  { E1082
} KDkn4  

N
Ö

S

V

 } 1072
 [ 1087
 ] kn6432
 { Kkn9
 } E9

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

Utspel: klöveress.
 Klöver känns inte som något 
drömutspel men är nog det som 
inte ger bort något. När Syd i brist 
på bättre fortsätter i färgen har 
han ordnat straffen. Han kommer 
in på ruterkung och behöver bara 
spela spader för att få sin stöld. 

BrickA 17. nord giv. ingen i zonen. 

 [ D63
 ] Ekn75
 { ED10
 } 875
[ EKkn2  [ 108
] D3  ] K10864
{ 73  { kn654
} Ekn964  

N
Ö

S

V

 } K2
 [ 9754
 ] 92
 { K982
 } D103

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

I balanseringsläget visar alla mot-
bud ungefär en kung mindre än i 
andra hand. Väst kan därmed åter-
komma med 2} eller 2NT för att 
visa tillägg. Även om Öst bjudit 
sang är Västs hand mer färg- än 
sanginriktad. 
 Utspel: klöveråtta.
 Väst får trumfen löst i utspelet 
och ser till att maska i spader. Ett 
hjärterstick ger den tredje tricken. 

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

 [ 6
 ] Ekn65
 { E
 } KD95432
[ kn104  [ K985
] 98732  ] K10
{ KD832  { 9754
} ---  

N
Ö

S

V

 } Ekn6
 [ ED732
 ] D4
 { kn106
 } 1087

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

Naturligtvis är inte 14 hp normalt 
sett tillräckligt för en stigande bud-
givning men Nords hand är så spel-
stark att det är motiverat. När Syd 
prefererar klövern – nästan alltid 
3-stöd – ligger utgången om hör-
net och Nord gör ännu ett försök.
 Syd har det normala trekorts-
stödet, ett ess, en honnör i part-
nerns andra färg och dessutom ett 
stöldvärde där. Mer kan Nord inte 
förvänta sig.
 Utspel: ruterfem.
 Nord testar trumfen i andra 
stick och får det trista beskedet. 
Öst ska också ha stick för hjärter-
kung, så straff i den goda utgången 
är ofrånkomligt. 

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

 [ EKDkn1097
 ] 1098
 { D6
 } D
[ 65  [ ---
] ED52  ] K743
{ E54  { Kkn10872
} Ekn84  

N
Ö

S

V

 } 976
 [ 8432
 ] kn6
 { 93
 } K10532

väst nord Öst Syd
   pass
1NT 3[ D 4[
pass pass 5{ pass
5] 5[ D pass
pass pass

En kärnfråga är hur Öst-Väst an-
vänder sina dubblingar på inkliv. Är 
de inte först och främst offensiva, 
måste Öst satsa på rutern. Med 
negativa dubblingar på program-
met kommer Öst åt att visa sin 
hand riktigt bra. 
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 Nord kan se att 5 spader går 
högst tre straff – Syd kan ju inte 
ha mer än två hjärter – men är det 
givet att 5 hjärter går hem? Jo, den 
där ruterdamen är en stark indika-
tion på att det sitter bra för Öst-
Väst. 
 Naturligtvis är det omöjligt för 
Öst-Väst att bjuda slam med någon 
rimlig säkerhet.
 Utspel: rutertio.
 Öst-Väst har de fem kalkylerade 
sticken att hämta. 

BrickA 20. väST giv. AllA i zonen. 

 [ K873
 ] kn103
 { EKkn
 } K75
[ Dkn4  [ 96
] D2  ] 9874
{ 1086  { 97432
} Dkn432  

N
Ö

S

V

 } 86
 [ E1052
 ] EK65
 { D5
 } E109

väst nord Öst Syd
pass 1NT pass 2}!
pass 2[ pass 6[
pass pass pass

Utspel: rutertvå.
 Ajdå, 32 hp och en 4-4-trumf 
räcker inte riktigt. Men om hjärter-
masken går, räcker det att trumfen 
sitter 3-2. Då går det till och med 
att klara fyrkorts trumf hos Öst. 
 Finns det något alternativ? 
 Ja, man kan ju tänka sig att Väst 
har trumfsticket. Då går det att 
eliminera rutern och peta in Väst 
i trumf för att få den avgörande fa-
vören. Det kräver 3-2 i trumf med 
längden hos Väst och delade klö-
verhonnörer. Även om Öst verkar 
ha ruterlängden är dock oddsen 
sämre än för hjärtermasken. 
 Nord tar alltså utspelet på han-
den och maskar direkt i hjärter. 
Om masken går, säkerhetsspelar 
han sedan trumfen med kungen 
först och därefter en mask med 

tian. Nu spricker den planen redan 
i andra stick. 
 Även den andra planen leder 
i praktiken till straff. Visserligen 
fungerar inpetningen men när Väst 
vänder med hög klöver är oddsen 
för att spela på delade honnörer 
och så sitter det inte. 

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

 [ ---
 ] K9
 { D1087652
 } KD62
[ kn1063  [ ED9854
] D63  ] kn852
{ E43  { kn
} E98  

N
Ö

S

V

 } kn3
 [ K72
 ] E1074
 { K9
 } 10754

väst nord Öst Syd
 1{ 1[ D
2{! 3{ 3[ 4{
pass 5{ pass pass
pass

Nords öppningsbud är inte alls 
självklart och rundpass är ett rim-
ligt resultat på brickan. 
 Väst visar en konstruktiv hand 
med spaderstöd och sedan har han 
gjort sitt även om Öst kämpar ett 
steg. 
 Nord bjuder hellre om sin lång-
färg än introducerar klövern. Det 
var ju ändå rutern som var an-
ledningen att öppna. När Syd kan 
kosta på sig en invit vågar Nord 
sedan placera honom med ett par 
nyckelkort. 
 Utspel: spaderess.
 Utgången hänger på en hygglig 
trumfsits och att klövern kan lösas 
– inte alls dåliga odds. Som det sit-
ter går det knappast att göra fel. 

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

 [ 10875
 ] 64
 { K52
 } EDkn10
[ 63  [ Kkn9
] K10532  ] E97
{ D4  { Ekn93
} K985  

N
Ö

S

V

 } 762
 [ ED42
 ] Dkn8
 { 10876
 } 43

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

När Öst har högst trekorts spader 
väljer Väst att spela trumf. Med 
5-4-fördelning är det oftast rätt att 
satsa på femkortsfärgen. 
 Utspel: spadersju.
 Försvaret växelspelar de svarta 
färgerna för de fyra första sticken. 
Klöveress och klöver säkrar sedan 
straffen även om Syd har en kle-
nare trumf än den faktiska. 

BrickA 23. Syd giv. AllA i zonen. 

 [ 73
 ] 8754
 { K1042
 } ED9
[ KDkn4  [ 109852
] K6  ] 1032
{ 9763  { ---
} 762  

N
Ö

S

V

 } kn10854
 [ E6
 ] EDkn9
 { EDkn85
 } K3

väst nord Öst Syd
   2}
pass 2{ pass 2NT
pass 3} pass 3]
pass 5] pass 6]
pass pass D pass
pass pass

}  {  ]  [
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Syd kommer bäst till om han han-
terar handen som balanserad. Två 
starka färger motiverar en uppräk-
ning till 22-24 hp.
 Nords ovanliga 5] ska tolkas 
som en fråga om trumfkvaliteten. 
 Östs s.k. Lightnerdubbling be-
rättar om en renons. 
 Utspel: ruternio.
 Väst bör inte ha svårt att lokali-
sera renonsen. Visst är det möjligt 
att Nord har en femkorts spader 
och att Syd också har en spader-
färg, men det är långsökt. 
 Direktstölden skickar genast 
den fina slammen till ”de sälla jakt-
markerna”. 
 6 ruter hade förstås varit ett 
ännu bättre kontrakt men dit är 
det inte lätt att hitta i ett naturligt 
system. Syd väljer knappast att in-
leda med 2} följt av 3{ på en så 
jämn hand och med klöverkungen 
att skydda. 

BrickA 24. väST giv. ingen i zonen. 

 [ kn63
 ] 86
 { kn8542
 } EKD
[ E95  [ KD1072
] kn94  ] EK73
{ EKD10  { 63
} 962  

N
Ö

S

V

 } 108
 [ 84
 ] D1052
 { 97
 } kn7543

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

Utspel: klövertre.
 Östs enda problem är den sista 
hjärterhackan. Det försöker han 
lösa genom att efter uttrumfning 
maska med rutertio. När Nord 
har knekten stannar det vid jämn 
hemgång. 

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!

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.


