
 

 

KURSMATERIAL AVSNITT 1  
   

  

ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 

 

 Grundläggande regler 

 Termer 

 Spelförare &Träkarl 
 Förenklade budregler 

 Korträkning 

 Grundläggande spelteknik – några viktiga punkter 

- Godspelning 
- Att ta stick på hackor 

- Efterhandsspel 

 Givexempel: 

- 5 brickor med NT-kontrakt som gick hem.  

- 21-26 hp för kontraktsparet 
- Brickorna svängda så att spelförare blir klockvis S, V, N, Ö etc 

 

 

GRUNDLÄGGANDE REGLER  

  

Vi utgår ifrån att ni kan fyrmannawhist/plump/hjärter eller liknande spel. Bridge är en 
vidareutveckling av whist, så det mesta av själva spelandet fungerar på samma sätt:  

- Man är fyra spelare, de som sitter mitt emot varandra spelar ihop. 

- Hela kortleken ges ut (tretton kort vardera) och man spelar tretton "stick".  

- Man måste bekänna färg. 
- Högsta kortet i den utspelade färgen vinner sticket och den spelare som vann 

sticket spelar ut till nästa.  

  

Det gäller att tillsammans med sin partner vinna så många stick som möjligt (man 
spelar alltså alltid motsvarande "rött" i fyrmannawhist).  

- Det spelar ingen roll vem i paret som vinner sticken – det är det totala antalet 

stick som är gäller.  

- Till skillnad från fyrmannawhist spelas bridge ofta med trumf, men nu i början 
spelar vi utan.  

- Detta kallas för att spela "sang" (förkortas NT – "No Trump").  

  

  

TERMER  

  

Vi behöver ha ett ordförråd för att kunna prata om spelet:  

 

 Färgernas och valörernas namn:  
- Kortens ordning är den vanliga - ess är högst.  

- Färgerna förkortas Sp/Hj/Ru/Kl (även S/H/R/K), valörerna E-K-D-Kn-

10-9-8...  

- När den exakta valören är oväsentlig anger x ett kort under tian.  
- Ess till knekt kallas för "honnörer" och kort därunder för "hackor".  

 

 För att kunna referera till spelarnas position använder man väderstrecken - 

man kallar spelarna Nord/Syd/Öst/Väst (även N/S/Ö/V).  
- Nord-Syd är det ena "paret" och spelar mot det andra paret Öst/Väst.  

 

 De tretton kort man har från början kallas ens "hand".  
 



 

 

 Att spela det första kortet i ett stick kallas för att "spela ut" 

- Att spela på ett kort i utspelskortets färg är att "bekänna färg".  

- Saknar man kort i spelad färg måste man "saka" (lägga ett kort i en 
annan färg).  

 

 Stick – när alla lagt sitt kort bildar de fyra korten ett "stick".  
- Sticket tillhör – "tas av" det par som lagt det högsta kortet. 

- Att lägga det högsta kortet i ett stick kallas för att "sticka".  

- Att lägga ett litet kort trots att man har ett kort man kan ta sticket kal-

las att "krypa" eller att "släppa sticket".  
- Att vinna ett stick så man blir den som spelar ut till nästa stick kallas att 

"komma in".  

 

 Kort som har spelats i ett tidigare stick "har gått".  

 
 Det kort som är det högsta KVARVARANDE i färgen är "hög" (eller "stor") 

-  Exempel: När esset har gått är kungen hög.  

 

 Färglängder 

- Att sakna kort i en given färg kallas att "vara renons".  

- Att ha endast ett kort i en färg är en "singelton eller singel" (har man 

damen i klöver men inga andra klöver har man alltså "klöverdam 
singel").  

- Antalet kort man har i en färg är färgens "längd". Exempelvis – med 

många ruter och få spader har man "lång ruterfärg" och är "kort i 

spader".  

- Hur många kort man har i de olika färgerna kallas för handens "fördel-
ning".  

- Har man ungefär lika många kort i alla färger har man en "jämn hand" 

eller "balanserad hand".  

Exempelvis: fyra spader, tre hjärter, fyra ruter och två klöver. Detta 
förkortas även i numerisk form "4-3-4-2". 

- Har man många kort i en/två färger (och därmed få kort i de andra fär-

gerna) har man istället en "ojämn, svitad eller obalanserad hand". 

Exempelvis: 5-1-5-2. 
 

 En giv kallas också för en "bricka" med ett nummer "bricka nummer xx" 

  

 

SPELFÖRARE & TRÄKARL  

  

Bridge består av två faser – först budgivning och sedan ska korten spelas.  

Vi kommer använda ett förenklat sätt innan vi bjuder "på riktigt". 
  

 Spelarna. Efter budgivningen utses en "spelförare" – den av spelarna som 

först bjöd den slutligen bestämda trumffärgen/sang.  

- Spelförarens partner kallas "träkarl". 

- Det andra paret kallas "motspelare".  
 

 Spelet startar. Motspelaren till vänster om spelföraren spelar ut till första 

stick ("har utspelet").  

- Efter utspelet lägger träkarlen upp sina kort öppna på bordet  
- I spelfasen deltar alltså bara tre spelare - träkarlen deltar inte aktivt 

utan lägger endast på det kort som spelföraren begär. 

 

 Spelföraren bestämmer över både sina egna och träkarlens kort.  



 

 

- Hon begär vilket kort som ska spelas från träkarlen ("bordet") när det 

är träkarlens tur. 

- Dock – träkarlen är fortfarande en separat hand. Om spelföraren vinner 
ett stick på bordet ska också utspelet till nästa stick ske därifrån.  

 

 Skillnaden mot whist är att träkarlens kort läggs upp så att alla spelare ser 26 
kort var - sin egen hand och träkarlens. Detta samt att spelföraren bestämmer 

över både sin egen hand och träkarlens är skillnaden från whist under själva 

spelet. 

  

  

  

FÖRENKLADE BUDREGLER  

  

När man skall lära sig bridge måste man börja med spelfasen. Att börja med budgiv-

ningsregler blir alldeles för abstrakt.   

 

För att kunna börja spela direkt, spelar vi utan "riktig" budgivning i början:  

 
1. Varje spelare räknar hur många "honnörspoäng (eller hp)" denne har. Detta 

utgör ett grovt mått på handens styrka: 

- ess (E) = 4 hp 

- kung (K) = 3 hp  
- dam (D) = 2 hp  

- knekt (Kn) = 1 hp  

 

2. Varje spelare säger därpå sin styrka med början hos den som delade ut korten 
"gav".  Totalt finns 40 hp i leken (10 i varje färg – E, K, D, Kn).  

 

3. När vi framöver ska spela även trumfkontrakt, talar man även om antalet kort i 

sin längsta färg. Mer om detta senare… 
 

4. Den sida som har flest honnörspoäng blir spelförare/träkarl.  

Har båda sidor prick 20 honnörspoäng blir spelförare/träkarl ger man om el-

ler spelar brickan (vi ger instruktioner på kursen) 

 

5. Den spelare i det spelförande paret som har flest honnörspoäng blir spelförare, 

hans partner träkarl. 

  
6. Har båda lika många poäng blir spelförare den som "bjöd" först. 

 

7. Spelet börjar - därefter går spelet av korten till precis som i vanlig bridge – 

spelaren till vänster om spelföraren spelar ut och träkarlen lägger upp sina kort 
på bordet.  

  

  

 



 

 

TÄVLINGSBRIDGE  

  

I andra kortspel (exempelvisvis poker) spelar turen stor roll. Den skicklige vinner i 

längden, men vem som vinner en enskild spelkväll styrs i mångt och mycket av fru 

Fortuna. Så också i sällskapsbridge därhemma.  
  

I tävlingsbridge är det annorlunda. Man spelar nämligen samma giv vid flera bord. Se-

dan jämförs resultaten och man får poäng för varje bricka baserat på hur bra man 
lyckats i förhållande till de andra. Man har alltså samma förutsättningar. Den som 

bäst lyckas förvalta sina kort vinner. Det finns andra turmoment i en bridgetävling, 

men turen att få bra kort är eliminerad.  

  

Exempel: Säg att du och din partner som motståndare vinner tre stick på en viss 

bricka. Det verkar kanske inte mycket.  

- Men vid de andra borden – om de som spelat som motståndare, med samma kort 

som ni, bara vunnit ett/två stick har ni spelat bättre och får fler poäng på brickan. 
- Era motståndare vid ert bord får därför en dålig bricka (färre poäng). De tog ju 

bara tio stick där de flesta andra spelförare tagit elva/tolv stick på samma kort.  

 

  

  

KORTRÄKNING  

  

En parentes om korträkning: Ni kommer att bli lite frustrerade när ni märker att ni 
inte kommer ihåg vilka kort som gått. Är det svårt att lära sig? Ska man använda 

minnestekniker för att sitta och aktivt försöka räkna hur många spader som gått?  

  

Lägg inte kraft på detta nu. Korträkningen kommer så småningom av sig själv. Hjär-

nan lär sig så småningom komma ihåg det den upptäcker är viktigt. Man lär sig fort 

att komma ihåg om esset har gått i en färg där man själv har kungen. Sedan lär man 

sig att komma ihåg hur många trumf som gått och så vidare. Riktigt skickliga spelare 

minns till och med varenda hacka som spelats.  
  

Så igen - känn er INTE oroliga för att ni ibland inte har en susning. 

  

  

  

GRUNDLÄGGANDE SPELTEKNIK – NÅGRA VIKTIGA PUNKTER  
 

Resten av det här avsnittet är lite grundläggande spelteknik.  
 

Vi måste ha lite sådant med oss för att kunna spela. Läs och se till att ni någorlunda 

förstår exemplen nedan.  

 
Exemplen kan vara ganska självklara för dem av er som spelat mycket kort, men alls 

inte lika självklara för oss andra. Vi går igenom dessa (och liknande lägen) i kursen.  

 

 

Godspela stick  
 
Att man kan vinna ett stick genom att spela ut ett ess är självklart. Har man både ess 

och kung i en färg, kan man ta två stick på dem. Och har man ess-kung-dam-knekt-

tia i en färg kan man roffa åt sig fem snabba stick.    

- Det behöver inte vara samma spelare i paret som har alla honnörerna.  
- Om Nord har E-K-x och Syd har D-Kn-10-x-x, tar man alltså fem stick i färgen.  

 



 

 

Sitsen enligt ovan med lite utvikningar: 

 
   Nord: 
    E K x 

 
   Syd: 
    D Kn 10 x x 
 

- Nord börjar med att ta för E och K, sedan spelar hon sin hacka och då kommer 
Syd in och får tre stick på D-Kn-10. Summa fem stick. 

- Men om färgen sitter E-K-x-x hos Nord och D-Kn-10-x hos finns bara fyra stick! 

Man måste ju bekänna färg och då kommer vid något tillfälle två honnörer (en 

från varje hand) att spelas samtidigt i något av sticken.  
- Alltså ger 5-3 fördelning i en färg enligt ovan ger fler stick än 4-4 i sang. 

  

Nu till godspelning – det är dock inte alltid man har stick som är färdiga att bara 

plocka in.  
- Ofta har man kort som kan ge stick senare i spelet. Då måste man "godspela" 

dessa kort innan man kan inkassera dem som stick.  

- Säg att du har  K-D-Kn-10.  

- Nybörjaren spelar kanske inte den färgen - "jamen motståndarna har ju esset".  

Ja, men det ska de ändå alltid ha för. Spela kungen och låt dem få för esset!  

- Nästa gång ni kommer in har ni tre höga kort att ta stick på. Och vill de inte ta för 
sitt ess så fortsätt med damen för att tvinga ut esset! Oavsett när de tar för esset 

får ni tre stick i färgen.  

  

I samband med detta – ett ensamt ess i en färg är oftast inget man bara ska ta för. 
Du får normalt för ditt ess ändå senare. Om du spelar ut esset det första du gör och 

motståndarna har kung-dam (samt en hacka att saka på esset) blir bägge deras hon-

nörer höga och ger dem två stick.  

 
Ett viktigt exempel på godspelning enligt ovan: Du har utspelet med denna hand: 

    

    x x x 
    E x  
    x x x  
    K D Kn 10 9 
 
- Bästa utspel är att spela ut en klöver - förslagsvis kungen. Vill motståndarna inte 

ta för sitt ess fortsätter man med klöver tills de gör det.  

- När det sedan spelas hjärter kommer man in i spelet på hjärter ess och kan nu ta 

för sina höga klöverstick.  
- Om motståndarna inte har mängder med höga spader och ruter har du alltså stor 

chans att få hela fem stick på din hand - fyra klöverstick och ett hjärterstick.  

- Spelar du ut hjärter ess får du kanske inte många klöverstick eller ens något – 

ofta kommer du aldrig in i spelet igen för att inkassera dina godspelade stick (om 
inte partnern har klöver ess förstås).  

  

  



 

 

Att ta stick på hackor  
  

Ess är högre än tvåor. De flesta stick i en giv vinns på honnörer. Men oftast vinns 

även en antal stick även på hackor. Hur kommer det sig?  

  

Detta sker när hackorna är de enda korten som finns kvar i färgen. Spelar du ut hjär-

ter två och ingen av motståndarna har några hjärter kvar, vinner du sticket på din 

tvåa. Den blir värd lika mycket som ett ess! 
  

Det är alltså inte endast de höga korten som är värdefulla. Fördelningen är också be-

tydelsefull. Har vår egen sida många kort i en färg (bra längd i färgen), kan vi spela 

den färgen tills motståndarnas kort i färgen är slut. Då får vi till slut stick även för 
hackorna. 

  

Antag att Nord har  E-K-D-x-x-x, och att Syd har x-x-x. Hur många stick är den fär-

gen värd? 

 
   Nord 
    E K D x x x 
 
   Syd 
    x x x 
 

- Först svarar man kanske "tre" - man kan ju ta för ess-kung-dam. Men se hur 
många kort ni har - nio av de tretton ruterna och motståndarna bara fyra.  

- Om motståndarnas kort är någorlunda jämnt fördelade (så att samma spelare inte 

har alla fyra, vilket är ovanligt) får ni t.o.m. hela sex ruterstick.  

- Säg att Öst har tre ruter från början och Väst en. Först tar du för ess, kung och 
dam.  

- Öst och Väst måste bekänna färg så både deras knekt och tia försvinner på vår E-

K-D.  

- Efter det är det bara Nord som har ruter kvar och hon är "inne" (ska spela ut till 
nästa stick). Det är bara att plocka åt sig ytterligare tre ruterspel! Totalt sex stick! 

  

Man behöver dessutom inte ha alla de högsta korten - har man en långfärg kan man 

driva ut motståndarnas höga kort och godspela både sina egna honnörer samt hack-
orna.  

 

Honnörerna behöver dessutom inte sitta på samma hand. Exempel: 

 
   Nord 
    D 10 x x  
 
   Syd 
    K Kn x x x 
 

- Ni har nio kort i färgen; motståndarna har fyra kort (inklusive esset).  
- Här kan ni godspela fyra klöverstick. Ni spelar honnörer, dels från handen och dels 

från bordet. Detta tills motståndarna behagar ta för sitt ess.  

- Sedan tvingar ni ut motståndarnas återstående klöver med era återstående hon-

nörer - och till sist får ni ett fjärde stick på Syds sista hacka. Den är nu godspelad! 
- Men se noga till att spara en honnör hos Syd att komma in på!  

Regel – spela upp mot den korta handens honnörer! 

  

  



 

 

Efterhandsspel  
  

Efterhandsspel kan vara lite svårt att förstå direkt – läs först igenom stycket för att få 

översikt. Läs sedan igenom det noga en gång till (och ännu en gång om det behövs). 

 
Det är långt ifrån alltid man har "täta" färger som i de föregående exemplen. Oftast 

har man "hål" bland honnörerna - du och din partner har kanske ess-knekt-tia, medan 

motståndarna har kung och dam.  

  

Då är det viktigt att förstå att bridge (liksom alla whist-spel) är ett "efterhandsspel" 

- honnörer blir värdefullare ju senare i sticket man agerar. Spelar man på efter mot-

ståndarna kan man ju rätta sitt val av kort efter vad de spelat.  

  

 

Ett ganska långt exempel:  
 

Säg att det är mot slutet av en giv, och att alla har precis två hjärter var men inga 

andra kort. Kvar finns ess, kung och dam, resten är hackor. Du är spelförare som 

Syd.  

 
          E x  
   
 Nord  
 ? x   Väst    Öst   ? x 
 Syd   
     
          K x  

 
- Om du och träkarlen har ess och kung tar ni bägge sticken.  

- Och har ni istället kung och dam (och motståndarna esset) får båda sidor ett stick 

vardera.  

 
Men säg nu att du (Syd) har K-x och din partner x-x. Motståndarna förfogar alltså 

ihop över både E och D samt två hackor. Får du ett stick på kungen eller inte?    

 
          x x  
   
 Nord  
 ? ?   Väst    Öst   ? ? 
 Syd   
     
          K x  

 

Det beror på vem som är inne. Om du är inne och måste spela färgen från egen hand 
(från K-x), får du inget stick. Varför då? 

- Jo, börjar du med kungen sticker de med esset, och sedan får de för damen.  

- Börjar du istället med hackan vinner motståndarna med damen, och vinner de se-

dan nästa stick med esset.  

- Egna honnörer är som synes sårbarast när man själv spelar färgen!  
  

Men säg istället att spelaren till vänster om dig (Väst) är inne och ska spela ut - hur 

stor är chansen att få stick på kungen nu? 
- Hundra procent! Du agerar sist och då är ensamma honnörer som värdefullast.  

- Har esset inte synts till vinner du sticket med kungen.  

- Har någon av motståndarna spelat esset lägger du hackan och får för kungen i 

nästa stick istället.  
  

Om färgen spelas från Nord eller Öst är chansen att få på kungen bara femtio procent.  



 

 

- Det beror på vem av motståndarna som har esset.  

- Har Öst esset får du för kungen. Beroende på om Öst tar direkt för esset eller inte, 

lägger du en hacka respektive sätter i kungen.  
- Har Väst esset får du inte på kungen - då är det hon som har förmånen att kunna 

rätta sitt påspel efter dig.  

- Så varannan gång får du för din kung och varannan gång inte. 50% chans totalt. 

 

  

Vi kommer att se på detta och många andra liknande exempel framöver. Ni kommer 

att lära er en massa tumregler och spelfinesser - "lågt i andra hand", "spela från 
svaghet mot styrka", att "maska" och en del annat.  

 

Men allt detta är egentligen bara tillämpningar av samma grundläggande egenskap 

hos stickspelen: de är efterhandsspel, där det ger fördel att kunna agera sent i 
sticket så man kan rätta sitt spel efter motståndarna.  

   

Genomgångarna görs så att ni får lite allmänna råd om hur man bör lägga upp spelet 
när man är spelförare respektive motspelare. Vi kommer också att sitta med en enda 

färg och titta på hur ett "stick  blir till". Men mest av allt kommer vi att spela.  


