
Spelar motspel – hur ofta?
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Motspelet 
den svåraste delen i spelet?  (45-55% av givarna)

Motspel är svårt – mycket svårt – Varför?

• Du ser träkarlen kort men inte din partners.

• Finns lika många % att hämta som i spelföringen!

• Utspelet är viktigt!

• Undvika ”ge bort” stick.

• Tipsa din partner.

• Vända rätt när du kommer in…

Det gäller att:

• Förstå hur partnern tänker.

• Och att sabotera spelförarens planer!
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Sammanfattning - utspelet

Utspel är svårt – undvik om du kan 

• 1-3-5 vad är det?

• När du har en sekvens är det ofta rätt att spela den färgen.

• Låg hacka om bra kort – ”drag”

• Hög hacka om dåliga kort – ”Toppen av ingenting”

• Längsta gemensamma färg i NT – din kortaste i trumfspel

• Undvik spela ut färger som spelföraren bjudit

Påspel - när partnern spelat ut

• I tredje hand spelar du oftast ditt högsta kort!

• Dock inte onödigt högt! Slå säkra maskar!
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Markera - Attityd 
Vad är lågt – vad är högt?    234|56|789

Du måste dra indirekta slutsatser av vad du ser. 

• En sjua kan vara partnerns lägsta!

• En fyra kan vara högsta!
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Du är Väst – Hur tolkar du partnerns markering?



Attityd markerar man
• När partnern spelar en färg och man inte kan sticka över
• När man sakar – dvs inte kan bekänna i en färg.
Aldrig i stick där spelföraren börjat!! Varför?

Vad har V i spader?
Varför sp2?
Vad ska Väst spela i nästa stick?

Vad har V i spader?
Varför sp2 denna gång??
Vad ska Väst spela i nästa stick?

Vad gör du som Öst om du har T82 i spader?
Vad gör du som Öst om du har 62 i spader?



Markera tydligt!

Varför sp9?



Saka rätt – är svårt

När du inte kan bekänna färg:

Viktiga att tänka på när du sakar:
• Bevaka längd i bordets färg(er)
• Bevaka längd i spelförarens färger – blir att gissa en del..

Din partner började med spE och du sakade sp9
För att avråda från fortsättning.
Din partner fortsatte ändå med att spela KD 
och därefter sin spkn.

Vilket kort ska du saka som Öst?



Vad händer?
Om du sakar en hjärter?

Sakar du hj4 kommer din partner att spela hj7.
Varför?

Syd tar med E på bordet och
inkasserar sedan sina tre ruter stick – eller? 
och får sen fyra stick i hjärter då hj8 blir ett högt kort!

Om du sakar ru2/ru6?

Som Väst hade jag spelat ru4 (ru2) och hj7 om ru6. 

I vilket fall hade då Syds ruterfärg gått igenom och gett hela 5 stick!

Bäst denna gång är alltså att saka kl9 trots att klD blir ”naken” –
det blir partnerns uppgift att bevaka klöverlängden!



Markera attityd när du sakar!
När du inte kan bekänna ska du med din markering hjälpa din partner med en 
attityd signal. 
• Låg hacka = Bra färg – spela den när du kommer in!
• Hög hacka = Undvik vända i denna färg när du kommer in!

Markera:
• När din partner spelar en färg och du inte kan sticka i 3:e hand.
• När du sakar första gången

Markera alltid tydligt för att undvika missförstånd!

Exempel



Ett exempel

Syd spelar 4. Du sitter Öst och din 
partner spelar ut 10. Vilket kort  
bekänner du med? 3,5 eller 7?

Syd vinner med E på sin egen hand och drar
två ronder trumf. Din partner tar då med E.
Vad sakar du då?

Om du sakar 3 kommer han att vända med 9!
Du kan då maska och få två stick i klövern.
Dvs ni får totalt tre stick.

Om du sakar 3 vänder V med 9. 
Vad händer då?

Utan markering är Väst vända en ren gissning /



Markera tydligt!
Syd spelar 4 som innan och spelet har gått som innan, dvs i första stick där 
du markerade svaghet med  7. Två ronder trumf där din partner tar med sitt 
ess och du ska saka men har i stället följande kort:

: QT87
: AQT87

Vad sakar du? Varför?

Sakar du 7 finns det en stor risk att partner uppfattar det som en hög hacka.

Bättre här är att saka 8 eller T för att avråda från rutervända.
Partner får då med andra ord indirekt dra slutsatsen att spela klöver.
Spadern har du ju redan markerat.



Sammanfattning

Välja färg att saka:
• Bevaka bordet färglängder
• Försök gissa spelförarens färglängder
Vilket kort ska sakas:
• Bra färg saka din lägsta hacka (1:a hands val)
• Dåligt färg saka en hög hacka

Markera:
• När partnern spelat en färg och man inte kan sticka (3:e hand)
• När man sakar, dvs inte kan bekänna färg
• Hög hacka – avvisande
• Låg hacka – positivt

Överkurs: Malmö Lavintahl

Hög: 789 Låg:234 Tolkningsfråga:56


