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Hur fungerar Stayman's 2kl?
Öh: 1NT visar 15-17 hp, balanserad hand

Sh: 2 söker minst 4-korts högfärg hos Öh (egen 4-k Hf)
Kräver minst invithand (ca 8-9 hp)

Öh svar efter Sh 2:
• 2 Saknar 4-k Hf
• 2 Minst 4-k , kan ha även 4-k 
• 2 Minst 4-k , förnekar 4-k 

OM inte Sh har lämplig hand för 2 får hon bjuda:
• Pass
• Överföring till 2 / 2 (> 5-k egen färg – mer nästa kurstillfälle)

• 2 Nt – Invit till 3 Nt
• 3 Nt – Slutbud
• 4 Nt – Invit till slam. Om Öh har max svarar hon som på Ä-fråga
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Exempel – Öh svar på 
Hf-frågan 2

c) 2
Lovar 4-k , kan ha även 4-k 
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b) 2
Saknar 4-k Hf

a) 1
Lovar 4-k , förnekar 4-k 



Exempel – Sh bud på Öh 1NT 

d) 2
> 8hp, söker 4-k  hos Öh
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f) 3NT 
11hp, inget intresse av Hf

e) Pass 
< 8hp



Exempelgiv –knepig rackare!
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Nord är giv.
Budgivning ?



Giv – läge efter budgivning
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S blir spelförare!

V spelar ut

Budgivning: Syd: Nord:
pass

1NT 2*
2 4 alla passar

Nord har 10 hp & 4-k Hf. Frågar med 2*, Syd visar > 4-k
Nord tvekar inte och bjuder 4!
Syd är spelförare, så Väst skall spela ut.

Utspel: Väst: D

Spelplan: ?
- Var kan vi tappa stick?  Se det från Syds håll.
- Hur kan vi göra för ordna de stick vi behöver (10 stick)?
- Kan vi fixa 11 stick på något sätt?





Giv - bokens råd…

• Verkar enkelt, eller hur?
• Men…

kommunikationerna 
mellan Syd och Nord 
kan bli lurigt om Ö 
fortsätter med hj!

Låt oss pröva så gott det går och se vad som händer…



Giv – alternativ a
Följer bokens råd…
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Spelplan (raka rör -> problem vartefter): 
1. Ta med Ä (1 trick)

2. Maska med D (trf), 3 från bordet.  Masken misslyckas och Öst är inne.
Antag att Öst vänder med en  (besvärligast för Syd).  Syd tar för K (2 trick).

4. Spela 8 och stjäl med bordets Ä !! (7 trick).  Alla trf på bordet slut, 10 och 4 kvar på handen.

3. Ta för Ä och K (3 och 4 trick).
Spela 3 från handen och stjäl med bordets 9 (5 trick)
Spela 7 till handens Kn (6 trick).  Nu finns endast en trf kvar hos Ö-V (6)

Kontrakt: 4, Syd spelförare
Utspel: Väst: D

5. Spela Ä från bordet (8 trick), därefter liten  som Väst får ta för. 

6. Väst tar ett stick i vardera  och .  Men sedan stjäl Syd nästa vända i  eller med 4 (9 trick)
Slutligen – Syd spelar nu sin 10 och är hemma (10 trick).
MEN, inte 11 trick!

7. Vad hände? Varför funkade inte vad som lätt ut från början?  Kommunikationsproblem!!
Och det krävde omsorgsfullt för att ordna redan 10 stick…
Bokens råd gick inte att följa helt – går ej att maska i  på slutet pga kommunikationsproblem!



Giv – alternativ b
Från goda vänner…
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Spelplan (lite mer innovativ): 

1. Ta med Ä (1 trick)

2. Maska med D (trf), 3 från bordet.  Masken misslyckas och Öst är inne.
Antag att Öst vänder med en  (besvärligast för Syd).  Syd tar för K (2 trick).

4. Spela Ä.  Fäller 8 hos Öst (4 trick).  Kvar finns en trf (6) hos Ö-V.

5. Ta för Ä och K (5 och 6 trick).
Ta för Ä (7 trick).  Du är nu inne på bordet.
På bordet finns nu två -hackor, på handen två -hackor samt två trf () vardera handen
Samt en pyttepytte liten  på varje sida.

Kontrakt: 4, Syd spelförare
Utspel: Väst: D

6. Övergå till  korsstöld  och  om vartannat, 2 ggr vardera (8, 9, 10 och 11 trick)
Ingen risk för efterstöld när spelförarens trumf är höga. Nu har vi slut på trf.

7. Slutligen spelas sista hj, som försvaret får. 
Vi har lyckats få 11 trick med hjälp av korsstöld! Detta funkar utmärkt om Ö-V hyfsat jämna.

3. Slå nu genast -masken med D.  Gick bra. (3 trick)

Och om ena sidan 
jämn är nästan alltid 
andra sidan det också. 


