
Utspel
och spelet i första sticket när partnern spelar ut

Utspel är svårt – mycket svårt – Varför?

• Träkarlens kort är inte synliga!

• Ibland helt avgörande 

• Offensivt – Försöka skapa extra stick

• Defensivt – Undvika ge bort stick

• Ibland är det ena rätt ibland det andra

• Frågan är när och varför? I partävling är defensiva 
utspel oftare mer inkomstbringande!
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Skillnad i utspel mot NT trumf? 

Glöm inte använda informationen
från budgivningen!

I NT kan du få stick på godspelade hackor
I trumfspel är det i princip omöjligt!
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1. Om partnern klivit in – spela den färgen!
2. Spela ut färg de inte bjudit!
3. Egen färg med sekvens KDkn Dkn9..
4. Annars spela högsta av xx.

1-3-5 innebär 
högsta från sekvens, dubbelton och 3 hackor.
3:e högsta i en fyrkorts färg, och med Hxx
5:e högsta med 5 eller flera kort i färgen.

Varför dessa regler?



Exempel – 3NT

1. Du vet i princip inget om partnerns kort – Den vanligaste  situationen.
2. Slutsatser av budgivningen: Väst har inte 4-korts  eller  - Varför?
3. Mycket troligt att din partner och du har en högfärg som längsta färg!
4. Vilken? Vet vi inte!!
5. 1-3-5 från bästa högfärg…

Ingen garanti dock!

Vad spelar du ut som Syd?



Exempel – 4

1. När de bjudit var sin färg och enas om en tredje kan trumf vara rätt. Varför?
2. Trumfdamen kan ge stick om du inte rör trumfen….
3. Läge för objuden färg? 
4. I hopp om att partnern har något där…
5. 1-3-5 från denna?

Ingen garanti dock! När är det mindre lyckat?
Kan hjärter vara rätt ibland? När och varför?

Vad spelar du ut som Syd?



Exempel – 3NT igen

1. Spela inte ut en färg som spelföraren bjudit! Varför?
2.  vår bästa färg?
3. Dessutom undvik spela ut färger med gaffel i toppen! (QT exvis)
4. I så fall vilken lågfärg?
5. I hopp om att partnern har något där…
6. 1-3-5 från denna?

Ingen garanti dock! 
Klöver kan ibland vara rätt. När och varför?

Vad spelar du ut som Syd?



Påspel i 3:e hand

1. Troligen har din partner 5-korts hjärter. 
Varför?

2. Dvs spelföraren har högst tre.
3. Bordet lägger 5. 
4. Vad lägger du som Öst? Varför?

I de flesta fall lägger man sitt högsta kort när partnern dragit i en färg (spelat låg hacka)
Man lägger dock inte ”onödigt” högt!!



Därför att..

1. Lägger du 9 eller 3 så får Syd ett billigt
stick på J eller 6.

2. Om du som Öst senare kommer in
ska du returnera hj9 eller hj3.

3. Då din partner har Q10 efter Syds J tar ni
resterande stick i denna färg.

Om hela sitsen är enligt nedan så får NS två stick om du lägger något annat kort.
Tanken är att du offrar din kung för att hjälpa din partner!!



Lägsta från sekvens!

Har du två eller flera kort i sekvens spelar du alltid på med det lägsta!
Detta kan ge din partner värdefull information.

1. Bordet bekänner med hj5
2. Vad spelar du som Öst då?
3. Varför?



Därför att…

1. Har Syd både E och D lär han vinna
första sticket med D.

2. Syd lägger 6:an och låter dig vinna 
sticket med kn

3. Vad spelar du som Öst då?
4. D eller 3? Varför?

Du spela kn och om Syd tar sticket med hjE vet din partner att du har damen! 
Varför?

Man spelar ut från toppen av en sekvens.
Man spelar på från botten av en sekvens.

Spelar man så konsekvent kan partnern 
ofta dra korrekta slutsatser om hur korten 
sitter i den spelade färgen.



Ej onödigt högt!

Man kan säga att man spelar 
lägsta nödvändiga kort i tredje 
hand – mer korrekt än högsta!

Titta alltid vad som ligger på bordet innan du väljer påspelet i 3:e hand!

1. Syd spelar 5 från bordet.
2. Vad spelar du som Öst?
3. 10 eller Q? 
4. Varför ?

Vad lägger du om Syd spelar kn?



Ett ovanligt läge..
Ni spelar motspel i NT och din partner börjar med K. Bordet lägger lågt.

Ibland ska man slösa…

Spelsättet kallas för avblockering, vilket 
innebär att man tar för ett högt kort i 
onödan för att färgen inte ska bli 
”blockerad”. 
Vi kommer att ha ett avsnitt om 
blockering längre fram.

1. Vad spelar du som Öst?
2. Vad vet du om partnerns kort?
3. Vad händer om du bekänner med 

7?
4. Vad skulle du spelat med A72? 



Sammanfattning

Utspel är svårt – undvik om du kan 
• När du har en sekvens är det ofta rätt att spela den färgen.
• Låg hacka om bra kort 
• Hög hacka om dåliga kort
• 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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