
Spelföring i NT
Godspela hackor innan du tar för din höga kort! 

I partävling gäller alltid att ta max
antal stick!

Taktik
Godspela direkt
Fortsätt godspela
Tempo
Korta handen honnörer först
Två problem..
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Taktik

• Spela aldrig frivilligt din höga kort i korta färger innan du 
godspelat dina egna hackor i din bästa färg.

• Bästa färg är oftast längsta (undantag finns)

• Sangspel är en kamp om vem som godspelar hackor först.

• Tidsaspekten – först – är viktig kallas ofta för ”tempo”

• ”Bästa färg” är den som ger flest stick innan motståndarna har 
godspelat sin bästa färg.
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Godspela direkt
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Väst spelar ut spD

• Lägg upp en plan
• max antal stick
• Säkra: Kl 2 stick,Hj 2 och Sp 2
• 4 stick i ru när esset är borta

• Du tar med spE på Syds hand
• Spelar sedan ruter tills de tar för 

sitt E.
• Väst spelar då sp kn…
• Syd tar sina resterande stick +1

• Vad händer om Syd tar för  SpE 
och K innan hen spelar ruter?



Fortsätt godspela
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Väst spelar ut hjkn

• Lägg upp en plan
• max antal stick
• Säkra: Ru 3 stick, Hj 3 och Sp 2
• 2 stick i kl när E och K är borta

• Ta första stick direkt, så de inte 
skiftar till spader!

• Spelar sedan klöver, när V 
kommer in spelas hj10 till Syds 
D. Ny kl till Västs K  hj9 från V

• Syd tar sin resterande stick +1

• Ibland krävs att man måste driva 
ut flera kort i sin ”bästa färg”.

• Vad händer om V hade haft 
Dkn10xx i stället i hjärter?



Tempo – hinna först!
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Extremt exempel!

• Den sida som börjar spela kan ta 
åtta stick!

• Den andra sidan får sedan nöja 
sig med resterande fem!



Ta korta handens höga först!

6

När du är inne på Syds hand.

• Tag för D och kn saka 6 & 3.
• Spela sedan sp2 och tag för EK.

• Vad händer om du börjar med 
att ta för spE först?

• Fortsätter du nu med spK får du 
ju bara tre stick!

• Spelar du sp6 kan du ta för D 
och kn, men kan sedan inte 
spela in dig till din spK!

• Spelsättet gör att man undviker 
att hamna i lägen där man har 
höga kort man inte kan utnyttja.



Samma tema!
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• Tag för kn och K spela sedan in 
dig med ru3 och ta tre ruterstick 
till!

• Fundera på vad som händer om 
du tar för ruE först.

• Vilka är farorna?



Indiangåvan - kommunikation
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Ett av våra problem. 
https://bjbridge.wordpress.com/prob7/

• Nords 3NT är tufft…

• Väst spelar ut sp2 som
Syd vinner med E eller D.

• Syd kan få många stick i ruter..
• Syd spelar rukn
• Väst lägger D
• Vad ska Syd lägga från bordet?

• Varför?

• Godspela aldrig hackor du inte 
kan komma åt!

https://bjbridge.wordpress.com/prob7/


Tempo och kommunikation
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”Överkurs” - idag

• Väst spelar ut hj3
• Syd har problem med tempot. 

ÖV kommer att hinna godspela 
sin hj innan Syd hunnit godspela 
sin ruter. Inse det! Kan bara gå 
hem om hj sitter 44..

• S spelar ru som Öst vinner. 
Vänder med hj9! Hj8  från S.

• Vad ska Väst spela E eller hacka?

• Om V vinner spelet med sitt E 
blir det ingen straff då Öst 
saknar möjlighet att spela in V 
till hans godspelade!

• ?



Giv 1:1
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Giv 1:2
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Giv 1:2
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Giv 1:3
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Giv 1:4
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