
Två avsnitt motspel - repetition
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• Utspel 1-3-5

• NT Längsta färg 

• Färgspel kortaste färg

• Saka rätt – bevaka bordets och gissa spf längd

• Markera attityd! I utspelet – första gången du sakar

• Låg hacka - bra färg visar intresse (234)

• Hög hacka – dålig färg – spela inte denna färg. (789)



Mer om spelföring 
Ta maximalt antal stick. (+/- 3 stick avgör ofta en tävling)

Dagens ämnen:

• Spelplan i NT  - räkna säkra/möjliga stick

• Spelplan i trumfspel – räkna förlorare

• Påspel i första stick – olika honnörs kombinationer

• När ta för esset? Hålla upp – blockering. 
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Spelplan i NT

1. Räkna säkra stick

2. Utvärdera möjliga stick – bästa långfärg

• Säkra stick E, EK, EKD, EKDkn, EKDkn10…

• Möjliga – godspelade hackor

• Eventuella maskar
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Hur många säkra - möjliga
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Väst spelar 3NT. Utspel av Nord?

Ofta är längsta färg rätt.
Enligt 135 väljer Nord 3. Varför?

Spelplan: Säkra stick / Möjliga stick
Säkra:AKQJ (4) A  Totalt 5.
Möjliga: 3/4 i  alternativt 1/2 i  eller 1/2 
Vad ska V satsa på? 
Faror?

Vilken bekänner Väst med på bordet? Q/2?

Syd tar för A och spelar ruter som du tar med 
Q? Vad spelar du nu från Öst?

8 eller 4! Varför absolut inte K?

Alltid höga kort på korta handen först! Sid.8



Spelplan i trumfspel
• Utgå ifrån handen med flest trumf / bästa om lika längd
• Antal förlorare i trumf?
• Förlorare i övriga färgerna på utvalda handen
• Kan du saka dina förlorare på höga kort?
• Kan du stjäla på den korta trumfhanden?
• Ska trumfen dras direkt?

Du är spelförare i 2 som V. Nord spelar ut D.  Spelplan? Vilken hand utgår du från? 

Du har högst 1 förlorare i trumf. När?
Kan det finnas 2?

2 i (6,7). En kan du lägga på A. Dvs 1.
3 i . (9,6,2). 1/2 kan du saka på KQ. När? 1-2.
2 i  (8,4). Eventuellt kan du saka en på K. När?
Totalt : 0-1   : 1   : 1-2 i  : 1-2.
3-6 st. Du tål 5. Kommer du att lyckas?

Behöver du stjäla på korta 
trumfhanden?

Nej -> Dra ut trumfen så fort du 
kan. Hur?



Första sticket.
Planera innan du lägger från bordet!

Du är som Syd spelförare i 3NT. Väst spelar ut hj4. Vilket kort lägger du från N?

Vad vet du nu om Västs hjärter?

Har V K har du chansen nu att få för din Q!

Skulle Öst ha den får du hoppas färgen sitter 5-3. Varför?
Sitter den hos V har du ett ”dubbelhåll”.
Dvs du tål att färgen spelas en gång till.

Samma läge, vilket kort spelar du nu?

Denna gång spelar du ”normalt”, dvs lågt i andra hand. Varför?

Om du lägger lågt är du garanterad två stick i färgen!

Öst i 3:e hand spelar ju normalt sitt högsta!
Om K eller J tar Syd med E. Får sedan på Q eller T.
Om inte tar Syd sticket med tian och får sedan ett på sitt A.



Fler varianter
Lägg 5! Dvs normalt. Varför?

Garanterar dig två stick i färgen, dvs ”dubbelhåll”

Vad kan hända om du lägger J?
Vad krävs då för att du ska få två stick?

Samma igen – lågt!

Garanterar återigen två stick i hjärter!

Vad kan hända om du lägger Q?

Öst tar med E! Har sedan V J får du bara ett stick i färgen.
Har V E har det ingen betydelse vad du lägger på bordet.

Det blir oftast rätt om du lägger lågt från bordet,
Tänk alltid efter före!



Hålla upp?
Spelsättet innebär att man inte tar för ett högt kort genast.
Avsikten är att ”blockera” färgen. 
Innebär korten tar slut för den av motståndarna som har kortast längd i färgen.

Du är Syd och spelar 3NT. Väst spelar ut K. Spelplan!

5 säkra stick. 4 möjliga i , när A är utdrivet.
Några faror?

ÖV kan hinna få 4 stick i ,när de kommer in på A.

Kan du förhindra detta?

Om du tar för A i tredje sticket, och hoppas att 
den som har 2 hj kvar då inte har A. 
Då kan du spela hem 3NT likväl.
När Öst kommer in på  A är hans hjärter slut.

Ofta är det rätt att inte ta för ett ensamt A direkt när man spelar NT.



Hur länge ska man hålla upp?
Har man fem kort i färgen, dvs de har 8 tar man tredje gången färgen spelas. 
Man hoppas deras kort sitter 5-3,

Har man sex kort beror det på vad man vill gardera sig mot:
Är hotet att deras kort sitter 5-2? Då tar man för A andra gången färgen spelas.
Är hotet att det sitter 4-3 håller man upp ytterligare ett steg.

Målet är att korten ska ta slut hos den motståndare som har kort längd.

Har man bara fyra kort, dvs de har 9, måste man hoppas att färgen sitter 6-3.
Innebär att man tar tredje gången färgen spelas.



Två andra exempel.
Du spelar NT som Syd och Väst spelar ut Q.
Du behöver släppa in motståndarna två gånger för att 
din långfärg ska bli godspelad.
Hur tänker du? Vilken fara finns? Kan du gardera dig?

Håll upp i första sticket och ta det andra.
Om Öst har det ena kortet är nu hans spader slut om det 
satt 5-2. Om inte V har båda nyckelkorten klarar du dig…

Du spelar åter NT och V spelar ut K.

Hur tänker du nu?

V har ju troligen KQT i ruter. (sekvens)

Släpper du första sticket kan inte V fortsätta i 
färgen utan att de dig stick för både J och A!



Sammanfattning
Spelplan:
NT: säkra/möjliga stick. Faror?
Trumfspel: Förlorare – hur bli av med. Hot?

Spela från bordet i första stick
Spelplan först!!
Nästan alltid ditt lägsta kort! Undantag finns dock!

Hålla upp:
Är färgen ett ”hot”?
Räkna ut hur många kort de har i färgen.
Hur många har den som är kortast i färgen.
Bestäm därefter när du ska ta.

Vanligast, de har 8 – då ska du ta för sitt ess tredje 
gången färgen spelas om du kan.


