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ÖVERKURS 
 

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den 
mycket informella svenskan.  /Ted Böklin 

  

SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV  

  

Vad med öppningsbud på tre  och fyratricksnivån? Ska man ha ännu starkare händer?  
  

Nej, faktiskt tvärtom, de berättar om en SVAG hand. Orsaken är helt enkelt att buden 

tar bort all plats att kommunicera på. Det vill man inte om det är den egna sidan som 

har de bra korten. Men man unnar gärna motståndarna att tvingas gissa på hög 
nivå... Sådana bud kallas "spärrbud" – höga bud som tar bort budutrymme.  

  

Ska man spärra ska man ha en hand SVAGARE än vanlig öppning. Men man bjuder 
högt och riskerar en massa straff, så man måste ha en del stick. Alltså ska  

man ha en svag hand med många stick. Det vill säga MÅNGA TRUMF.  

  

En öppning på treläget berättar om mindre än 12 hp, men en hand som är värd siså-
där runt sju stick. Trumfen ska vara på MINST sju (täta) kort, gärna fler annars får du 

aldrig ihop så många stick utan poäng. En öppning på fyraläget är ännu spelstarkare 

(minst åtta bra trumf!), men fortfarande normalt svagare än vanlig öppning. Det är 

lite beroende på zonerna det får inte kosta för mycket om partnern är blank och mot-
ståndarna dubblar. Är man i "grön zon" kan man vara lite svagare, är zonerna oför-

delaktiga måste man ha bättre kort. (Läs mer om zonerna och 1 2 3 regeln nedan.)  

  

Säg att du har:  

    ♠ x  

   ♥ K D 10 x x x x  

   ♦ D x x x  

   ♣ x  

Du är giv, er sida är i fri zon och motståndarna i riskzonen.  

  

Här öppnar vi med 3 hjärter! Vi kan räkna med att vi får sex sju stick i alla fall.  
3 hjärter är ett "destruktivt bud"; vi tror att motståndarna har de bra korten, så vi 

försöker lägga locket på med ett spärrbud för att göra det riktigt svårt för dem. Skulle 

det vara partnern som är stark så vet hon ganska väl vad vi har tror hon det finns 

stick till 4 hjärter är det helt OK att hon bjuder det. Är zonerna omvända spärröppnar 
vi nog inte, det kan lätt kosta för mycket. (Däremot kan vi nog öppna med 2 hjärter   

se nästa stycke.)  

  

Samma sak gäller vid inkliv. Säg att du har handen ovan och att zonerna är des-

amma. Spelaren till höger om dig är giv och öppnar med 1 klöver. Då bjuder vi 3 

hjärter. Här är det minst lika intressant att spärra, när spelaren till höger visat öpp-

ningsstyrka. Motståndarna har kanske 4 spader i korten, men när budnivån raskt höjs 

blir det svårt för dem att hitta rätt. Observera att inkliv på lägsta nivå i det här fallet 1 
hjärter lovar poäng och säger att man vill vara med och fajtas om kontraktet. Men 

hoppar man, är det ett svagt bud med lång färg där man vill göra det svårt för mot-

ståndarna.  

  

Ibland spärrar man bort den egna sidan, om det är partnern som sitter med kort, och 

ibland blir det dubblade straff som kostar skjortan. Men har du en spelstark hand och 

tror att motståndarna har de bästa korten, så kan ett spärrbud ibland vara väldigt ef-
fektivt.  
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SVAGA TVÅÖPPNINGAR  

  

Då har vi tre öppningsbud kvar vi inte pratat om: 2 ruter, 2 hjärter och 2 spader.  
  

Folk spelar med alla möjliga betydelser för de buden... Det finns en massa konstiga 

konventioner. Oavsett vilket så tar de bort budutrymme, så de måste vara väl definie-
rade.  

  

Vi spelar med "svaga tvåöppningar", det är enklast. En öppning på två trick i färg 

(utom klöver) berättar om en hand strax under öppning, 8-11 hp. Eftersom man kom-
mer högt måste färgen man öppnar i vara en hygglig SEXkortsfärg. (Alltså inte typ Kn 

x x x x x. "Minst fyra poäng i färgen" är nog en bra tumregel.)  

  

Budet beskriver handen ganska väl. Ofta passar partnern. (Även om färgen inte pas-

sar henne så bra egentligen hon vet du har en hygglig sexa.) Är hon stark kanske hon 

lyfter till utgång. Är det ett gränsfall inviterar hon. (Till exempel genom att bjuda 3 

hjärter som svar på öppningsbudet 2 hjärter. Öppnaren lägger på till 4 med maxi-

mum.)  
  

De här öppningarna är också lite spärrande. Är partnern ganska blank har motstån-

darna nog något bra kontrakt; då blir det svårare för dem att hitta rätt när ni öppnar 
på tvåläget. Men för att det inte ska kunna kosta för mycket i straff om partnern är 

svag, är det viktigt att öppningsfärgen är en hygglig färg och inte sex hackor.  

 

 
ESSFRÅGA  

  

Att bjuda slam är roligt! Men det är inte lätt att göra rätt om man har kort som ligger 

sådär på gränsen mellan utgång och slam. Det finns många konventioner folk hittat 

på som hjälp. Det är lika viktigt att undvika dåliga slammar som att hitta de bra!  

  

Den vanligaste/viktigaste konventionen är "essfrågan". Alltså att den som vill bjuda 

slam kontrollerar så att man inte saknar två ess. Även om vi har många honnörspo-

äng och fin fördelning, kan det vara så olyckligt att motståndarnas honnörspoäng sit-

ter i två ess. Och då är slammen bet direkt. Med en essfråga kan man undvika det.  
  

Det bud som oftast används som essfråga är 4 sang. Det är ett bud man inte har 

mycket användning för i vanlig budgivning. Det finns många varianter av den här ess-

frågan, vi nöjer oss med den enklaste. Den som tror man har styrka nog för att för-
söka sig på slam bjuder 4 sang för att fråga partnern hur många ess hon har. Part-

nern svarar 5 klöver med noll ess, 5 ruter med ett ess och så vidare. Ser den som frå-

gar att man saknar två ess stannar man på femtricksnivån.  
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LITE BLANDAT  

  

Några allmänna tips om motspel:  

  

    "Dra inte för ess i färgspel!" En gammal regel från whistens tid som fortfarande 

håller. Tänker du spela ut en färg där du har esset, spela ut esset och inte en hacka 

om det är trumf i spelet. Annars finns risken att spelföraren får för en singelkung och 

så bränner esset inne. Mot sang är det däremot ofta rätt att dra för en fyra  eller fem-
kortsfärg med esset i topp.  

  

    "Spela upp mot träkarlens svaghet!" Om du har träkarlen till höger om dig och är 

inne i spelet, och inte vet vilken färg du ska vända med, då är det säkraste att spela 
en färg där träkarlen bara har hackor. Spelar du en färg där träkarlen har honnörer, 

då är det partnern som kommer i kläm träkarlen spelar på sist. Men ligger där bara 

hackor på bordet sitter partnern med sina honnörer efter spelförarens, så då är det 

spelföraren som kommer i kläm. Egentligen bara en tillämpning av det grundläggande 
"honnörer blir värdefullare ju senare i sticket man agerar".   

 

Och några detaljer i budgivningen:  

  

    2 hjärter som svar på 1 spader. Normalt lovar 2-över-1 (till exempel när svarshan-

den bjuder 2 klöver som svar på öppningshandens 1 hjärter) bara en vanlig fyrkorts-

färg   och 10 hp. Men om man svarar 2 hjärter som svar på öppningsbudet 1 spader 

lovar det FEMkorts hjärterfärg. (Öppningshanden kan alltså stödja hjärtern med 
trekorts hjärter.) Orsaken är att man kommer så högt. Skulle man sitta med fyra 

hjärter och fyra kort i en lågfärg bjuder man 2-över-1 i lågfärgen istället; öppnings-

handen svarar 2 hjärter med fyrkorts hjärter, så ni riskerar inte att missa er färg. 

(Skulle du en gång på tusen råka ha fördelningen 3 4 3 3 och partnern öppnar med 1 
spader får du "misshandla en lågfärg" och bjuda 2 trick i din bästa lågfärg...)  

  

    Inklivet 1 sang. Vi har tagit upp ett antal bud man kan bjuda när motståndarna 
öppnat budgivningen: inkliv, upplysningsdubbling och spärrande hoppinkliv. Man kan 

också kliva in med 1 sang. Det lovar precis detsamma som öppningsbudet 1 sang   15 

17 honnörspoäng och balanserad hand. Dessutom bör man ha ett stabilt håll i mot-

ståndarnas öppningsfärg. (Det gäller rent allmänt: föreslår man sang när motstån-

darna bjudit, måste man ha stopp i deras färg/färger.) Man besvarar inklivet precis 
som om partnern öppnat med 1 sang. Har man lite kort och är intresserad av högfärg, 

kan man till exempel bjuda 2 klöver som högfärgsfråga.  
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POÄNGBERÄKNINGEN  

  

Vi har inte gått igenom poängberäkningen i detalj. Dels för att den är svår att komma 

ihåg, dels för att man inte behöver kunna alla detaljer (några viktiga aspekter förkla-

ras dock nedan, trots allt). 
  

Ni har de exakta reglerna sist i dokumentet. Är du intresserad, läs gärna igenom det. 

Men allt ni egentligen behöver för att spela är en poängtabell.  
  

  

HUR PÅVERKAR POÄNGBERÄKNINGEN SPELET?  

  

Vad ni däremot måste veta lite om är hur poängberäkningen påverkar spelet. Det är 

naturligtvis poängberäkningen som i slutänden dikterar taktiken i alla spel.  

  

Det mesta vet ni redan: Man får poäng om man får hem sitt bud, annars får motstån-
darna poäng för att de straffat kontraktet. Högfärg ger mer än lågfärg. Sang ger lite 

mer än högfärg, men eftersom man normalt vinner något stick på att ha trumf ger 

ändå högfärg mest. Vissa bud ger utgångsbonus, vissa bud slambonus.  

  

Det klarar man sig långt på! 

  

Vad vi inte gått igenom är hur straffpoängen förhåller sig till poängen för hemspelat 

kontrakt. Det påverkar spelet när båda sidor bjuder. I bridge handlar det inte bara om 

att maximera inkomsterna, utan också om att minimera utgifterna. Om man tror att 

motståndarnas bud går hem, kan det vara rätt att bjuda trots att man inte tror att det 

man bjuder går hem! Om motståndarna får färre poäng på att ta straff än de hade 
fått av att spela hem sitt kontrakt, har vår sida gjort en fin affär vi slapp billigare un-

dan. Det kan vara värt många poäng när vårt resultat jämförs med de andra borden.  

  

Om motståndarna bjudit utgång (som du tror går hem), kan det till och med vara en 

bra affär att bjuda fast du räknar med att ni kommer att få flera dubblade straff! I och 

med att utgångsbonusen för motståndarna är så hög.  

  

Det är i de här lägena zonförhållandena spelar in. Främst vilken zon vår sida är i   

riskzonen ger dyrare straff, men är man i fri zon kan man bjuda lite tuffare. Om mot-

ståndarna bjudit utgång, spelar även deras zon in.  

  

   

VAD NI BÖR VETA  

  

Man behöver inte lära sig poängtabellen utantill. Det räcker med att kunna ett par 

små tumregler.  
  

När man konkurrerar under utgång (delkontrakt) gäller det här:  

  

    Om motståndarna får hem sitt kontrakt, får de normalt mellan 100 och 200 poäng 

för det. Tror ni att deras bud är hemma, är det billigare att få EN eller TVÅ odubblade 

straffar, om er sida är i fri zon. (Varje straff i fri zon kostar 50 poäng.) Är er sida i 

riskzonen tål ni bara EN straff. (Varje straff kostar 100 poäng.)  
  

    Det finns alltid en risk att motståndarna dubblar kontraktet. Gör de det, tål ni bara 

EN dubblad straff i fri zon, och INGEN straff alls om ni är i riskzonen. (Redan en dubb-
lad straff i zonen kostar 200 poäng, och då får ni en riktig skräpbricka.) Sedan är det 

ofta svårt för motståndarna att hitta att dubbla ett bud på låg nivå slinker ert bud 

hem får de en botten. Men risken finns.  
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Så man blir lite modigare i fri zon. Säg att motståndarna bjudit 2 spader (och de ver-
kar ha till sitt bud) och din partner bjudit ruter. Då bjuder du ofta 3 ruter i fri zon 

även om du tror det går en eller möjligen två bet... Dels kan ni komma billigare un-

dan, dels finns alltid chansen att ni pressar upp motståndarna i 3 spader som kanske 

går att straffa. Men är ni i zonen är man försiktigare med att bjuda över i sådana lä-
gen det kan lätt kosta två straff (eller en dubblad straff), och då har man bjudit på sig 

en dålig bricka.  

  

Har motståndarna bjudit utgång och er sida har en fin färg, kan det vara rätt att 
bjuda över fast det blir på hög nivå, man säger att man "offrar sig" mot deras utgång. 

De har de bästa korten, så ni måste räkna med att de alltid dubblar er på den nivån.  

  

Hur många dubblade straff tål ni för att det ska vara en bra affär? Det beror på zo-

nerna. För den matematiskt sinnade: Motståndarnas utgång ger cirka 400 i fri zon och 

600 om de är i zonen. Era dubblade straff kostar 100 300 500 800 om ni är i fri zon 

och 200 500 800 om ni är i zonen. Vilket medför:  
 

    Är ni i zonen (röd zon, zon, riskzon) och motståndarna i fri zon (grön zon, ozon, 

ofarlig zon) är det sämsta möjliga läge. Detta läge kallas ofta "minuszon. Ni får inte få 

mer än en dubblad straff för att det ska vara lönsamt att offra sig mot deras utgång. 

(200 är billigare än 400)  
  

    Är ni i samma zon "likazon" (bägge i grön eller bägge i röd zon) tål ni två dubblade 

straff 300 är billigare än 400 i fri zon, 500 är billigare än 600 i riskzonen.  
  

    Är ni i ofarlig zon (grön) och motståndarna i zonen (röd) tål ni tre dubblade straff   

500 blir billigare än 600. Detta läge kallas ofta "pluszon". 

  

Man brukar sammanfatta detta med "1 2 3 regeln" en straff i minuszon, två  

straff i likazon, tre straff i pluszon.  

  

Repetition: Om ni konkurrerar om ett delkontrakt och tror motståndarna är hemma i 

sitt bud, är det billigare för er att få TVÅ bet i fri zon och EN bet i zonen om motstån-

darna inte dubblar. Hittar de att dubbla tål ni bara EN bet i fri zon och INGEN i zonen. 

Om motståndarna bjuder utgång som är hemma, är det billigare för er att offra er om 
ni får 1 2 3 dubblade straff beroende på zonerna. Det är allt ni måste kunna!  
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För fullständighetens skull visar vi ändå poängtabellerna: 
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ATT BJUDA ÖVER ELLER EJ I PRAKTIKEN  

  

Vi ville gå igenom detta för fullständighetens skull – lägen där man sitter och väljer 

om man ska konkurrera eller inte är vanliga i bridge. Och ibland har man lägen där 

man måste välja om man ska offra sig eller inte.  
  

Därmed inte sagt att ni ska börja bjuda helt sjövilt! Ofta är det rätt att bara passa och 

låta motståndarna spela sitt kontrakt. Kom ihåg att första förutsättningen för att man 
ska bjuda över fast man inte tror man får hem budet är att man tror att motståndarna 

är hemma i sitt kontrakt. Verkar de ha kommit lite högt så att ni har chans på bet ska 

ni ju passa   det är korkat av er att bjuda och få straff (en utgift), när ni kunde passat 

och själva tagit straff (en inkomst) istället...  
  

Men håller ni på och konkurrerar om budet på 2/3 läget, och motståndarna verkar ha 

till sitt bud, så var inte rädd för att bjuda över även om ni misstänker det kanske går 

någon bet. Men var försiktigare om ni är i riskzonen.  
  

Att offra sig mot utgång verkar säkert ovant/skumt för er. Och sånt är alls inte lätt 

att bedöma. Säg att du har den här handen:   

   ♠ D x x x  

   ♥ x  

   ♦ E x x x x  

   ♣ x x x  

  

Ni är i fri zon och motståndarna i zonen. Motståndaren till vänster öppnar med 1 hjär-

ter, partnern kliver in med 1 spader och motståndaren till höger bjuder 4 hjärter.  

Här hade nog de flesta bjudit 4 spader! På sex usla poäng? Ja, men du har fin fin för-
delning. Motståndarna verkar ha en massa poäng och gott om hjärter, så de kommer 

nog att spela hem sina 4 hjärter. Då tål ni hela tre dubblade straff i glad zon. Det vill 

säga att ni måste bara vinna SJU stick för att det ska vara en bra affär för er att offra 

er. Och med fyrkortsstöd till partnerns femkortsfärg och singelton i hjärter och väldigt 

verksamma poäng (damen i trumf och ett sidoess!) kan ni säkert få ihop sju stick. Ni 
kan mycket väl klara er med en straff. (Till och med gå hem om partnern har perfekt 

anpassning!)  

  

Bjuder du 4 spader sitter motståndarna lite på pottkanten. Antingen måste de bjuda 5 

hjärter (om de tror att de har elva stick i korten) eller dubbla och hoppas de tar 

många straff. Det är lätt att gissa fel i de lägena. Och har de bara tio stick i hjärter 

och ni, säg, åtta i spader, är det inte mycket de kan göra ni får en bra bricka hur de 
än gör.  

  

Hade ni varit i minuszon (ni i zonen och motståndarna i fri zon) kommer saken i ett 

annat läge. Då tål ni bara en dubblad straff, och då är det oftast bättre att hålla tyst 
och låta motståndarna spela sin utgång.  

  

Det finns tuffingar som bjuder 4 spader även i minuszon på de här korten! Du har fin 
anpassning, vill det sig väl kan ni ha nio stick. Eller kanske ni får upp motståndarna i 

5 hjärter som går bet. Att offra sig KAN bli bra men det kan också kosta två dubblade 

bet och 500 ut och bli en riktig skitbricka för er. Man tar alltid en risk när man offrar 

sig. Det sämsta är ju om ni offrar er och det efteråt visar sig att ni kunde tagit straff i 

4 hjärter. Då har ni en botten oavsett zonerna, ni byter ju en inkomst mot en utgift...)  
  

Sådana här lägen (bjuda över eller inte) är SVÅRA   både vid delkontrakt och mot ut-

gång... Och naturligtvis ännu överkurs för er. Men nu vet ni hur detta styrs av poäng-
beräkningen.  
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 POÄNGBERÄKNINGEN I BRIDGE I DETALJ:  

 

Vid hemgång: 

  

    Varje trick i högfärg ger 30 poäng, varje trick i lågfärg 20 poäng. Sang ger 40 po-

äng för första tricken, 30 för de följande.  

  

    100 trickpoäng ger utgångsbonus. (Vilket den smarte snabbt ser är 3 sang/4 i hög-

färg/5 i lågfärg. Alla vunna trick ger poäng, men det är bara de bjudna som räknas för 

utgång.  
  

    Utgång ger 300 bonuspoäng om man är i ofarlig zon, 500 poäng om man är i risk-

zonen. För att spela hem ett delkontrakt (under utgång) får man 50 poäng i bonus 

oavsett zon.  
  

    Bjuden och hemspelad lillslam ger förutom utgångsbonusen en slambonus på 500 

poäng i fri zon och 750 i zonen. Storslam ger dubbla slambonusen. (Man får bara en 
slambonus, inte både för lillslam och storslam.)  

  

    Var kontraktet dubblat/redubblat får spelförarens sida dubbla/fyrdubbla trickpo-
ängen, plus en bonus på 50/100 poäng för att ha spelat hem ett dubblat/redubblat 

kontrakt. (Den dubbla/fyrdubbla trickpoängen räknas för utgång. 2 hjärter ger inte ut-

gång, men får man hem 2 hjärter dubbelt får man utgångsbonus.)  

  

    Odubblade övertrick ger lika mycket som det ursprungliga trickvärdet. (2 hjärter 

med nio stick ger lika mycket som 3 hjärter med nio stick.) Dubblade övertrick ger 

100 poäng per styck i fri zon och 200 i riskzonen (oavsett trumffärg), redubblade 

övertrick 200/400 beroende på zon.  
  

Vid straff:  

  

    Odubblade straff: motspelarnas sida får 50 poäng per straff om spelföraren var i 

ofarlig zon, 100 poäng per straff om spelföraren var i riskzonen.  

  

    Dubblade straff blir dyrare. Om spelföraren var i ofarlig zon ger den första dubb-

lade straffen 100 poäng, andra och tredje straffen 200 vardera och från och med 

fjärde 300 poäng per straff. Är spelföraren i riskzonen kostar första straffen 200 och 

följande 300 per styck. (Det blir rätt fort höga poäng av det!) Redubblade straff 

(ovanligt) kostar dubbelt så mycket som dubblade.  
  

Och slutligen, vid rundpass: noll poäng till båda sidor...  

  

Observera att det är vilken zon spelförarens sida är i som betyder något, aldrig vilken 

zon motspelarna är i.  

  

I och med att flera poängtyper bakas samman till en, ser poängtabellen besvärligare 

ut än vad den egentligen är. 2 hjärter med ett övertrick ger 140 poäng. Man spelade 

hem tre trick i högfärg (3x30) plus bonus för hemspelat delkontrakt (50). Att spela 3 

sang med jämn hemgång i ofarlig zon ger 400 poäng (40+30+30 i trick + 300 i ut-
gångsbonus), att spela hem 4 spader (jämn hemgång) i zonen ger 620 (4x30 i trick + 

500 i bonus). Och får man hem 6 ruter i fri zon ger det 920 (6x20 i trick + 300 för ut-

gång + 500 för lillslam).  
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DUBBELMASKA  

  

Det finns alla möjliga sorters maskar på längden och på tvären. Och de är vanliga, så 
det är bra att känna till ett antal standardlägen.  

  

I måndags råkade spelföraren ut för det här läget i trumf på en av brickorna:   
   x x x  

  

    N  

   V Ö  
   <S>  

  

   E Kn 10 x x  
  

Här måste man alltid förlora ett stick i färgen (man saknar kung och dam), men man vill 

helst undvika att förlora två stick. Här kan man "dubbelmaska" för att öka sina chanser. 

Säg att hela sitsen är:  
  

          x x x  

  

           N  

   K x    V Ö     D x x  

          <S>  

  

          E Kn 10 x x  

  

Spela en hacka från bordet och maska med knekten. (Skulle Öst få spatt och sätta i da-

men går man naturligtvis upp med esset.) Väst kan (som här) troligen sticka knekten. 

Försvaret spelar något annat och du kommer in. Gå återigen in till bordet och spela en 

liten. Nu återstår:  

  

          x x  

  

           N  

   x      V Ö     D x  

          <S>  

  

          E 10 x x  

  

Lägger Öst lågt nöjer du dig med tian, och du maskar ut damen. Och förlorar bara ett 
stick i trumf.  

  

Har Väst både kung och dam får hon två stick. Med övriga fördelningar (kung dam hos 

Öst eller en honnör hos vardera motståndaren) får försvaret bara ett stick. Så en dub-
belmask har 75 procents chans att lyckas.  

  

Ett liknande fall är när man har damen istället för knekten:  
  

   x x x  

  

    N  

   V Ö  

   <S>  

  

   E D 10 x x  
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Har man ingångar och så nog, bör man dubbelmaska även här, alltså spela färgen från 
bordet två gånger. Första gången maskar man lämpligen med tian, och om inte kungen 

kommer från Väst maskar man med damen andra gången. Har Väst både kung och 

knekt får hon sina två stick, har Öst kung knekt får motståndarna inget stick alls! Och 

sitter honnörerna delade förlorar du bara ett stick i färgen.  
  

  

UTSPEL FÖR STÖLD / MARKERINGAR  

  

På en av brickorna hittade båda borden det dödande utspelet mot 4 spader   en singel-
hacka i klöver. Partnern tog för esset och returnerade klöver till stöld. Sedan kunde ut-

spelshanden spela in partnern igen på hjärter ess för en andra stöld och straffen. Det 

gjorde ni bra! Mot alla andra utspel/försvar går spelföraren hem.  

  

Utspel från en kort färg (en/två hackor) mot färgkontrakt är ofta bra. En singelhacka är 

ett utmärkt utspel, men även ett utspel från två hackor är helt OK. Har ni möjlighet att 

komma in igen i spelet innan spelföraren hinner trumfa ut (ni kanske har stopp i trumf), 

kan ni ofta hinna få en stöld. Och även om ni inte får en stöld, är utspel från några 
hackor oftast ett ofarligt passivt utspel.  

  

Ett tips: Markeringar kan hjälpa er på traven! Markeringar är svåra att få till i början; 
man har så mycket annat att tänka på. Men det kommer.) Vi kan ta ett konkret exem-

pel. Du ska spela ut mot 4 hjärter, och väljer att spela ut den högsta av dina två hackor 

i ruter. Bordet kommer upp till vänster om dig:  

  

   ♠ K x x          N  

   ♥ K 10 x x      V <Ö>  

   ♦ E x x          S  

   ♣ E Kn 10  

  

                 ♠ Kn x x x x  

                 ♥ E x  

                 ♦ x x  

                 ♣ D x x x  

  

Spelföraren sticker med esset på bordet. Sedan går hon in till handen på spader ess och 

spelar en trumf mot bordet. Vad gör du?  

  

Tja, här hade jag spelat annorlunda beroende på vad partnern markerade i första stick! 
Bekände hon med ruter nio i första stick (en lågmarkering) så har hon inte ruter kung. 

Då kan jag aldrig få en stöld, så jag lägger en liten hjärter lågt i andra hand. Det kan 

vara att partnern sitter med hjärter knekt och att spelföraren tänker maska med tian.  

  

Bekände hon istället med ruter två i första stick är det en högmarkering med stor san-

nolikhet för att hon har ruter kung. Då sticker jag med hjärter ess direkt! (Så att jag har 

kvar en trumf att stjäla med...) Och vänder med min sista ruter. Partnerns kung tar 

sticket, och sedan kommer en tredje ruter som jag får stjäla...  
  

(Har jag E x x i trumf lägger jag nog en liten första gången det spelas hjärter, även om 

partnern högmarkerade ruter lågt i andra hand är en viktig regel, annars finns risken att 
jag slaktar ett trumfstick hos partnern. Men har jag bara E x måste jag ta för esset di-

rekt. Meningslöst att bli renons i ruter om jag inte har trumf att stjäla med...)  

  

Sånt här är ännu för svårt för er att se vid spelbordet, men försök markera så gott ni 
kan! Och kom ihåg att utspel från en singelhacka/två hackor mot ett färgkontrakt ofta är 

bra utspel.  
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NÄR MOTSTÅNDARNA SPÄRRAR  

  

På en av brickorna i måndags spärröppnade given med 3 hjärter till höger om dig. Och 
du sitter med:  

  

   ♠ K 10 x  

   ♥ K x x  

   ♦ E K Kn x x  

   ♣ E x  

  

Arton poäng, håll i motståndarnas färg och en fin ruter som nog kan ge stick. Här för-
slog lappen med kommentarer att man skulle bjuda 3 sang, men det tyckte ni var allde-

les för tufft bjudet.  

  

Man blir pressad efter ett spärrbud och det blir lite gissningstävlan. Men man kan fak-

tiskt räkna med viss styrka hos partnern. Tänk så här: Spärröppnaren har ofta en svag 

hand med en massa hjärter säg åtta poäng.  

Du har arton. Det blir fjorton poäng kvar att dela på för partnern och motståndaren till 
vänster. Så du kan räkna med att partnern har i snitt 6-8 poäng.  

  

Och då blir 3 sang inte speciellt chansartat, eller hur? Ni har 24-26 hp tillsammans och 

en fin ruter "att leva på" i sang. Sedan vet man ju inte säkert. Någon gång har partnern 
bara två av de saknade poängen... Men hon kan lika gärna ha 10-11 hp. Agerar inte du 

nu hittar ni aldrig ert kontrakt.  

  

I sådana lägen får man "ta fan i båten" och dunka in vad man tror är rätt.  

  

(Spärröppningar är ett tveeggat vapen. Är det partnern som har bra kort är det hon som 

får ett svårt läge. Och ibland kan det sitta illa så att motståndarna dubblar och tar dyra 
straff. Men är det motståndarna som har de bra korten som här kan en spärr göra det 

riktigt svårt för dem!)  

  

Om motståndaren till höger öppnar med 1 hjärter istället är det ett annat läge. Dels 

minskar chansen att ni gör utgång om högeryttern har öppningsstyrka, dels är ni inte 

pressade. Börja med att upplysningsdubbla. Visa styrka andra budronden   kanske med 

ett sangbud. Så får partnern avgöra om ni ska till utgång eller inte.  

  

  

BALANSERINGAR  

  

Ett liknande läge (när man bjuder på partnerns kort) är i "balanseringsläget" efter två 
pass när budgivningen håller på att dö ut. Det hann vi aldrig ta upp på kursen. Säg att 

du sitter Syd och budgivningen har gått:  

  

   Öst    Syd    Väst   Nord   

   1 ♥    pass   1 NT   pass     

   pass   ?  

  

Du har:  

  

   ♠ D 10 x  

   ♥ x x  

   ♦ D x x  

   ♣ E Kn x x x  
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Du har bara 9 hp, så du ville inte kliva in med 2 klöver på första varvet.  

  

Här ska du nog definitivt bjuda 2 klöver andra gången. Motståndarna lägger av i 1 sang, 

så de har nog inte nå' vidare bra kort. Du kan nog räkna med att partnern sitter med 

runt 10 poäng på handen och du har en fin färg. Här ska ni nog vara med och konkur-

rera om budet.  

  

På låg nivå använder de flesta dubbelt som upplysningsdubbling i lägen som det här 

("balanseringsdubbling") en allmän kom igen partner! signal. Säg att budgivningen gått:  

  

   Öst    Syd    Väst   Nord    

   1 ♦    pass   2 ♦    pass    

   pass   ?  

 

Sitter du Syd här och har 9 hp och fyra kort i båda högfärgerna så kan du bjuda dub-

belt. Lite tufft men ofta rätt. Du vet att partnern sitter med lite poäng, hon har ofta 10-
12 hp när motståndarna lägger av så här!   och ofta har ni en gemensam högfärg. 

Dubblingen säger "var med och konkurrera   bjud din bästa färg på tvåläget!" till part-

nern. (Det kan bli missförstånd om vad dubbelt betyder ibland är det en kom igen signal 

och ibland vill man ta dubblade straff. För att göra det enkelt brukar man bestämma en 

gräns med sin partner till exempel att dubbelt är straffdubbling från och med 
tretricksläget.)  

  

I båda de här exemplen får man ha lite känsla. Har man en bra fördelning (kanske 
singel i motståndarnas färg) kan man balansera på lite svagare kort. Är man i zonen är 

man lite försiktigare med att konkurrera/balansera. Och man är tuffare med att konkur-

rera/balansera i partävling (där även små poängskillnader är viktiga) än vid hemmaspel.  

  

Gemensamt för båda lägena är att du på motståndarnas budgivning kan räkna  

med att partnern har en hel del poäng.  

  

  

SIGN OFF BUD  

  

Det här budläget dök upp i måndags:  

  

   Syd    Väst   Nord   Öst  

   1 ♥    pass   1 NT   pass  

   2 ♦    pass   3 ♣  

  

Hur tolkar ni Nords 3 klöver bud?  

  

Tja, från en obegränsad hand är ny färg på treläget ett kravbud. Men det kan det inte 

vara här alla bud är i relation till tidigare bud, och Nord har berättat om 6-9 hp. Hon kan 
inte börja "mopsa sig" och kräva till utgång.  
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Det här läget negativ sang följt av ny färg är vad man kallar ett sign off bud. Bud man 

vill stanna i. Hjärter och ruter måste passa Nord väldigt dåligt, så hon tror att den enda 

färg hans hand är värdefull i är i ett klöverkontrakt. Så hon vill lägga av så fort det bara 

går. Det var jag som satt Nord och hade:  

   

   ♠ x x x  

   ♥ x  

   ♦ D x  

   ♣ K Kn 10 x x x x  

  

Både hjärter och ruter verkar fullständigt ospelbart, och min hand är ofta värdelös i 

sang. Men med klöver som trumf ger den många stick. Jag bjuder 3 klöver som sign off. 

Syd ska normalt alltid passa i det här läget. Har hon en riktigt sned fördelning   till ex-
empel sex hjärter och fem ruter må det vara hänt att hon bjuder vidare (i så fall 3 ru-

ter), men inte annars.  

  

Ett annat exempel på sign off bud är när svarshanden bjuder 2 ruter/2 hjärter/2 spader 
som svar på partnerns 1 sang öppning. Då säger man bara "jag har inte mycket, men 

jag tror det är bättre vi spelar det här än sang passa partner".  

 

 
LÅGFÄRG ELLER INTE  

  

Lågfärg kan vara rätt att spela på låg nivå då är det tryggt att ha en trumf att ty sig till. 

Men har man jämna händer lockar alltid sang. Den här handen dök upp i måndags:  

  

   ♠ E 10 x x  

   ♥ x x  

   ♦ E Kn x x x  

   ♣ Kn x  

  

Din partner öppnar med 1 sang. Vad bjuder du?  

  

Damerna vi mötte vid mitt bord började bjuda ruter. Men det finns det faktiskt ingen an-
ledning till. Partnern har 15-17 hp och en balanserad hand. Och även om din hand inte 

är balanserad är den näst intill. Rutern kommer säkert att ge stick även i sang. Och du 

har styrka att ta er till utgång.  

  

Här är bara två slutbud aktuella: 3 sang eller 4 spader. För att ta reda på om spadern är 

gemensam, bjud högfärgsfrågan 2 klöver! Om partnern har fyrkorts spader (om hon 

svarar 2 spader eller 2 sang) vet du att ni har en bra trumf där. Högfärg går före sang, 

så bara bjud 4 spader! Förnekar partnern en spaderfärg (hon svarar 2 ruter eller 2 hjär-
ter) bjuder du 3 sang istället. I båda fallen är ni med 90 procents säkerhet i rätt kon-

trakt...  

  

  

FEM ELLER SEX KORT I ÖPPNINGSFÄRGEN?  

  

En fråga som dök upp på en bricka var om öppningshanden lovar femkorts  eller sex-

kortsfärg när hon bjuder om öppningsfärgen.  

  

Tja, jag tror att en del nybörjarkurser förenklar lite och säger att man alltid lovar sex-

kortsfärg. Det blir lite problem i en del lägen, men man vill inte komplicera det. Men 

enligt "riktig" Modern Standard behöver man ofta bara ha femkortsfärg till exempel 

när det är billigare att bjuda om sin öppningsfärg än att visa sin andra färg. Som här:   
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   Syd    Väst   Nord   Öst  

   1 ♦    pass   1 ♠    pass  

   ?  

  

Har Syd fem ruter och fyra hjärter och bara precis öppningsstyrka, tycker jag att rätt 
bud är 2 ruter. Bjuder man 2 hjärter lovar man en starkare hand, för man tvingar upp 

partnern på treläget om hon föredrar rutern. Kallas "stigande budgivning" eller engels-

kans "reverse".  

  

Men jag tror att många grundkurser struntar i finliret och säger att man alltid lovar sex-

kortsfärg. (Och visst ofta hittar man sin 5-3 trumf i alla fall.)  

I vissa lägen lovar man också verkligen en sexa.  

  

   Syd    Väst   Nord   Öst  

   1 ♥    pass   1 ♠    pass 

   2 ♥  

  

Syds 2 hjärter lovar en sexkortsfärg. Hon har inte spaderstöd (då bjuder hon det), och 

hon passerar både sang och övriga färger. För att få ihop tretton kort på handen måste 

hon ha sex hjärter...  

  

Likadant när man hoppar för att visa styrka:   

   Syd    Väst   Nord   Öst  

   1 ♥    pass   1 ♠    pass 

   2 ♥  

  

Här lovar Syd definitivt en sexkortsfärg och 16-18 hp sisådär. Nord får passa om hon 

bara har 6 7 hp och hjärtern passar henne dåligt. Det här läget är lite annorlunda:  

  

   Syd    Väst   Nord   Öst  

   1 ♥    pass   2 ♣    pass  

   3 ♥  

  

Syd lovar fortfarande sex hjärter och 16- 18 hp. Men eftersom Nord lovat 10 hp är Syds 

bud samtidigt krav till utgång   båda i paret ser ju att man tillsammans förfogar över 

minst 26 hp! Nord bjuder oftast 3 sang eller 4 hjärter; ibland går hon vidare till slam.. 

 
 

 

 

 



 

 

 


