
Mest NT 1 2019-01-29 

Mest NT - 2019-01-29 
Budgivning 

Rutin: Räkna dina hp, kolla fördelningen B/2F/1F eller 3F? (50/34/11/4%) 

Runt hälften (47% i teorin) av alla händer är balanserade 4333, 4432 eller 5332. Om du har 

öppningsstyrka dvs 12hp eller mer bjudes alltid dessa händer emligt samma mall: 

Styrka Öppn.bud Budgivning sedan 

12-14 1F Lägsta NT: 1- p - 1 -p- 1NT    1- p - 2 - p - 2NT 

Pass: 1 - p - 1NT – p – p             1-p - 1-(2)-p  (inkliv) 

15-17 1NT Svarshanden är kapten. Passar av/överföring med 0-7 hp, invit 8-9  

Undersöker högfärger med ÖF eller Stayman 2 

18-19 1F Hoppande NT: 1-p-1-p-2NT    1-p- 2 -p- 3NT 

2NT: 1-p- 1NT - p- 2NT                1-p -2 -p -2NT 

20-21 2NT Analogt med 1NT 0-4 pass, 5-11 utgång, 12+ slam 

22-24 2kl 2 - p - 2 - p - 2NT, sen analogt med öppning 2NT (0-2, 3-8, 9+) 

25+ 2kl 2 - p - 2 - p - 3NT 
 

Då öppningshanden i alla dessa lägen snävt begränsat sin styrka och beskrivit fördelningen är 

det svarshanden som är kapten och i de flesta fall kan direkt avgöra hur högt det ska bjudas. 

Gemensam styrka Målsättning/Fortsättning 

 Mindre än 25hp Hitta bästa delkontrakt, dvs som ger mest poäng och är troligast att 
det går hem. 8-korts färg funnen – spela med den som trumf, 
annars NT 

Kan ha 25 hp Undersök om 25 med invit bud. ÖH avgör, med max bjuds utgång. 

25-31 hp Bjud utgången alternativt bjud kravbud. Ny färg… kan vara oäkta 

Har/Kan ha 32+ hp Kontrollera E med essfråga 4NT. (0/4E 5kl, 1E 5ru, 2E 5hj, 3E 5sp) 
Om tre E chansa på slam… 

 

Spelföring i NT 

Metod: Går ut på att godspela hackor i den längsta färgen! Först vinner. (”tempo”). 

Spelföraren har oftast fördelen av att ha de bästa korten (mest hp) samt har bäst överblick 

av de gemensamma resurserna. 

 Spelplan: säkra/möjliga stick i varje färg. Längsta/bästa färg? Känsliga färger, rör ej! 

Planera ingångar. 

 Använd dina höga kort i korta färger sparsamt, tills du har godspelat dina hackor!! 

 Spela de färger där du vill godspela hackor. Släpp stick de ändå ska ha tidigt! 

 Ta för dina höga kort på ”korta handen” först! 

 Kan du vinna något på att försöka blockera? Dvs hålla upp med E eller ev. K. 

 När du godspelat dina hackor tar du dina stick, om de har godspelade kort. 

 Fundera alltid på om det är brådis att ta dina stick? 
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Motspel i NT 

Offensivt: Försöka godspela hackor innan spelföraren hunnit det. 

Defensivt: Undvik att spela kort som ger spelföraren extra stick – ”favör”. Undvik spela 

färger som kan vara känsliga! (Kkn95, D1042. Färger med ”hål” bland honnörerna). Ofta är 

utspel från två eller tre hackor ofarligt, välj då högsta (1) 

Utspel (1-3-5): 

ÄR ATT GISSA! Försök gissa hur många poäng som finns på respektive hand. Fundera på 

informationen från budgivningen, oftast har spelföraren de bästa korten. Detta innebär att 

de höga korten på din hand är extra värdefulla eftersom de sitter efter spelföraren! Har 

träkarlen bjudit någon färg finns troligen de höga korten i den färgen där, varför utspel i 

denna oftast är mindre farlig. 

 Har partnern bjudit en färg? Spela ut den 1-3-5! 

 Spela aldrig ut färg som spelföraren bjudit. 

 Har du en sekvens (KDkn, Dkn10 - KD10, Dkn9), spela högsta från den (1) 

 Objuden högfärg försök hitta längsta som ni har. Egen 5-korts (5) eller dubbelton(1).  

 Har de bjudit tre färger är utspel i den objudna färgen ofta ett bra val. 

 Har du EK i en färg och mindre än fem kort i färgen kan man ”kika” på bordet och få 

signal från partnern. Har du EKxxx eller EKxxxxx som du vill godspela ska du spela en 

hacka (5) 

 Undvik spela ut i 4-kortsfärger där du har höga kort om inget annat välj träkarlens 

bjudna färg, då din honnör högst troligt ändå sitter i kläm. 

1 Högsta i sekvens (2 eller 3 honnörer i följd), högsta av två/tre hackor 

3 3:e från topp i 4-korts färg (10 regeln) 

5 5:e från topp i 5+-färg (12 regeln) 

Det är svårt att undvika att göra ”fel” i utspelet… (tycker alla ) 

Vändor (vad ska jag spela när jag kommer in som motspelare?) 

Att ”vända” är oftast enklare, då man ju ser träkarlens kort och man har också sett hur 

spelföraren börjat spela, så om kan du genomskåda spelplanen är mycket vunnit. Är det 

brådis att ni tar era höga stick eller ska ni avvakta med det? Är hans färg godspelad? 

 Har partnern spelat ut för att godspela hackor i en färg, är ofta det bästa valet att 

fortsätta i den färgen. Dvs spelat en låg hacka. 

 Har partnern spelat ut en hög hacka i en färg i hopp om att godspela något hos dig, 

och den gissningen var fel, är det ofta bäst att skifta färg. 

 Byte av färg – det gäller att försöka komma på var partnern kan ha sina höga kort. 

 Har partnern hunnit signalera, dvs sakat en låg hacka i någon färg – spela den färgen! 

 Om du har bordet till höger är det ofta bra att spela den svaga färgen där. 

 Om du har bordet till vänster är det ofta bra att spela i färger som har gafflar.  

 Försök spela in partnern om hen har godspelade kort på sin hand. 

Alla dessa ”regler/råd” om spel/motspel är konsekvenser av ”rytmen i ett stick”: 

Lågt, lågt, ditt högsta ”nödvändiga” alternativt maska, och som siste man ta sticket om du 

inte ska försöka blockera. (KOM IHÅG: Låg hacka –spela, hög hacka – byt färg) 
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1: Hur spela hjärtern?  

2019-01-09 10     ?? 

 

 B 14  NS: 23 8hj 

3F 8  B 9 ÖV: 17 8ru Kontrakt: 1NT N 

B 9 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

 P P P 

1hj P 1sp P 

1NT    

    

    
 

Nord öppnar 14hp/5hj Syd visar sin spader. Syd berättar 
om svag bal. hand, Syd räknar max 23 hp och passar. 
Utspel: ru7/kl9 Objudna färger!  (10-12 / top of nothing) 
Spelplan: S: 2-4 H: 4-5 R:1! K:3 Upptill 10 stick.. 
Hj bästa färg. Känsliga sp och ru. Inga faror. 
Börja med att ta hjärtersticken. Hur spela? Saka sp på 
Syds hand. Vänta med att ta klöversticken. Varför? 
De kan ta 3-4 ruterstick. Hur ska spadern spelas? 
Det går att spela +2 utan hjälp, se DD-tabellen NS/N=9! 
1NT+2 (150) = 100%!  

 

Vanligast var 1NT+1 = 56%, dvs 1 extra ÖT ger bra betalt. 
Många landar i NT. 
De som hamnar i hj har troligen 5-korts öppning i 
högfärg, då svarar Syd 2hj på öppningen. Med 4-korts 
öppning är 2hj svårare att hitta, om man inte enkelhöjer 
med 3-stöd, vilket i sig är tillåtet i MS.  
Optimisterna med 4hj råkar illa ut denna gång. 

 Under 25hp -> bjud delkontrakt. 2hj/sp är ofta bättre än 1NT med lite hp. (5-2 eller bättre) 

 Utspel i första hand i objudna färger, där du har längd eller hoppas partnern har längd 

 1NT är lönsamt om man lyckas ta en ÖT mer än de andra! 

 Har du ingångar maska inte via handen ut gör en ”riktig” mask! 
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2: Håll reda på dina hackor! 

2019-01-09 13 

 

 B 10  NS: 29 8kl 

2F 5  B 6 ÖV: 11 8sp Kontrakt: 3NT S 

B 19 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

P P 1hj P 

1NT/2kl P 2NT/3NT P 

3NT    

    

    
 

Har N till 2kl? NS hamnar i 3NT i vilket fall denna gång! 
Utspel: sp2 12-regeln ( 5:e från topp ) 
Spelplan: S: 2! H: 2-4 R:2-3? K:5 11+ stick.. 
Tål att släppa in dem 1 gång. (spD är ju hög) 
Prova masken i ruter, går den, prova sedan att spela upp 
mot hjD, kan då ge 12 stick. 
3NT+2 (660) = 62% OBS! 5kl= ger 38% 

 

6 par hittar 3NT, 3 par missar och straffas hårt. 
V som spelar ut hj straffas. Varför?   
De som spelar ut sp belönas, rakt in i ED! 

 Försök ta så många stick du kan, nöj dig inte med hemgång! 

 Undvik att bjuda utgång i kl och ru, ger oftast dålig utdelning. 

 Att sätta partnerns honnörer i kläm är oftast inte en favör. 

 Ta EK i klöver först, dvs korta handen honnörer först! 
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3: När bjuda slam? 

2019-01-09 18 (90) 

 

 B 2  NS 6 8sp 

1F 13  B 21 ÖV 34 8hj Kontrakt: 6NT Ö 

B 4 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

 2NT P 2ru 

P 2hj P 4NT 

P 5sp P 6hj 

P 6NT   

    
 

När Ö öppnar med 2NT och V har 13hp luktar det slam 

(20+13=33)  eller NT är frågan. V börjar med en ÖF 2ru 
och frågar sedan direkt efter E med 4NT. V korrigerar till 
6NT då där troligen finns lika många stick som i 6hj. 
Utspel: sp2 – objuden högfärg 
Spelplan: S: 3 H: 5-6 R:3 K:2 12+ stick.. Lätt hemma  
Tänk igenom ingångarna hos V så du kan hämta hem alla 
hjärterspelen! Har råd att slösa 1 i spader. Tag utspelet 
på V (mot grundregeln). Liten hj mask med kn. Resten är 
nu högt. Om hj sitter 4-1 vad göra? 6NT= ger 93% 

 

 

Bjuder man slam ska den spelas hem!! Drygt hälften 
bjuder slam. OBS! Om du bjuder 6hj! I partävling och 
med tillräckliga hp bjud alltid slammar i NT!! 6hj = 50%! 
Hur spela +1? Syd måste bjuda på det! 

 Överblickar du 32hp ska du fråga efter din partners ess med 4NT. 

 Saknas bara ett ess bör bi prova att bjuda slam. 

 Ofta är 6NT bättre än att bjuda slammen med trumf om man förfogar över bra kort. 

 I utspelet tar man normalt för sitt ess om man har något. Är fel ibland, men alla gör så. 

 Kom ihåg att ”täcka honnör” i andra hand. 
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4: Ta straff eller ge bort övertrick? 

2019-01-09 19 

 

 B 10  NS 23 7ru/hj 

B 9  B 8 ÖV 17 7kl/sp Kontrakt: 1NT S 

B 13 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

  1ru P 

1hj P 1NT  

    

    

    
 

Enkel budgivning. NS med mest hp vinner. N ser ju max 
24 hp, så utgång ska inte bjudas och passar. 
Utspel: klD är bäst.. kl7 är svårt för Ö 
sp4 – objuden högfärg duger också. ÖV har sju stick 
direkt om de spelar optimalt. De har 4 stick i klöver 2 i 
spader och hjK. De får inte släppa in spelföraren dock! 
Spelplan: S: 2 H: 2-3 R:5 K:0-1 Borde gå att spela hem  
Det är brådis för ÖV! V måste in och spela klD. Dvs Ö 
måste vända i hj för jämn hemgång. 1NT+1 (120) = 69% 

 

Vanlig lite ”tråkig” bricka… 1NT är en mardröm… 
2 har bjudit 1NT och 2 par har provat 3NT på 23hp. 
4hj och 4ru var väl optimistiskt och DYRT… 
3NT går hem om man får ”all hjälp”, dvs ÖV tar sina 
spaderstick och Väst spelar aldrig klöver. 
Hittar ÖV 2kl-1 ger det bättre utdelning än att släppa 
1NT+1 (100/110). Omöjligt at hitta! 

 Ibland är det brådis att ta sina stick. Det är när motståndarna har sina stick ”klara”. 

 Oftast ska du vänta med att ta din säkra stick, för att inte godspela kort åt motståndarna. 

 Spela genom bordets styrka, detta fall klK i hopp om att partnern har klE. Hyfsat ofarligt att 

spela ut D från Dknxx. Ofta bättre än att spela ut enligt 10-regeln (kl7). 

 Spelföraren är chanslös om försvaret tar sin sju stick direkt. Svårt motspel att hitta. 
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5: Hur spela ut från en 6-korts färg? 

2019-01-16 2 

 

 B 11  NS 26 8kl 

1F 9  B 5 ÖV 14  Kontrakt: 3NT S 

B 15 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

 P 1NT 2hj 

3NT    

    

    

    
 

Syd 15-17 -> 1NT, N 10-14 ej 4k HF -> 3NT och slut. 
Ska Väst kliva in? 
Utspel: hj4 – Varför inte hj EK? 
Spelplan: S: 2 H: 1! R:3-4 K:4-5 Om masken i kl går det är 
det +2! Om masken inte går kommer Öst in och kan 
vända med hj vilket ger -2! 
3NT -2 = 0%  -  3NT+1 = 83% 

 

Väst tipsar om sin hj-färg för utspel – är det lönt? 
9 ggr av 10 blir 1NT-öppnare spelförare! 
N har inget intresse av hj eller sp och bjuder då 3NT med 
10-14 hp. 

 Dra för EK i 5- och 6-kortsfärger, när du spelar ut! Stor risk att partnerns kort i färgen tar slut, 

så du inte kan komma in och kan ta dina godspelade kort. 

 Trots 26hp finns alltså straff i 3NT. 25 hp innebär att chansen är drygt 50% att lyckas. 

 Detta beror på ”tempot”, dvs motståndarna hinner godspela sin färg innan spelföraren. 
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6: Utgång?  (bricka 26) 

2019-01-16 10 ( 90 ) 

 

 B 5 

1F 11  B 13 Kontrakt: 2NT Ö 

B 11 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

 1kl 1sp 2ru 

(2sp) 2NT P (3NT) 

    

    

    
 

Öst öppnar 1kl, Syd kliver in med 1sp, V bjuder 2ru, En 
modig N höjer till 2sp(zon), Ö har stopp i sp kan passa 
om N bjuder… I så fall blir det nog 3ru från V. 
En chansande V höjer till 3NT (24hp 6-korts färg) 
Utspel: spK – Oäkta sekvens – ofta bra och riskfritt! 
Spelplan: S: 1 H: 1 R:5-6 K:2-3  
Öst tjänar inget på att hålla upp. Tar med sitt E. Inga fler 
stopp i spader – det är brådis!! Maska eller toppa 
rutern? 1 -2% talar för att toppa. Risk för att rutern blir 
blockerad, men klE finns som ingång. 2NT+1 = 44% 
3NT=78%. De som missat har troligen maskat i ru. 

 

Drygt hälften provar 3NT, hyfsade odds med 24hp och 
bra sexkorts färg. 3 bjuder delkontrakt i NT. 
Kontraktet är hemma med rätt gissning i ruter, annars 
bet med spader i utspel. 

 Här finns 3NT med 24hp, som inte går att straffa. 

 Oftast är det med en bra 6-kortsfärg lönsamt att chansa på 3NT med lite färre hp. 

 Med nio kort och EK är det lite lite bättre chans att toppa än att maska. 

 De flesta spelar på detta… 

Att missa en utgång där vissa chansar kostar relativt lite om man spelar hem de stick som finns.  
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7: Utgång eller slam? 

2019-01-16 15 ( 270 ) 

 

 B 5 

B 15  2F 14 Kontrakt: 3NT V 

B 6 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

  P 1NT 

P 3NT   

    

    

    
 

V öppnar 1NT. Har Öst 1-2 hp mer bör slam undersökas. 
(15+17=32) Nu råkar den finnas denna gång med 31! 
Någon chansade på 6NT, vilket går hem! 
Utspel: sp4/hj6 – objuden högfärg, vilken är bäst? 
Spelplan: S: 1? H: 2 R:5 K: 5  
Syd tar med spE och S har 12 säkra stick. Annars får V 
hoppas N har hjK, annars finns bara 11 stick. Plocka 
sticken och kom ihåg – korta handens honnörer först. 
3NT+3 = 67%  (6NT= 100%) 

 

En snygg fördelningsslam som lyckas med maximal 
anpassning för ÖV – med 10 toppstick i lågfärgerna. 
Låt klD och spD byta plats.. Låt SpE och hjK byta plats.. 
Då är slammen bet! 
Ska man chansa på slam ska den gå att spela hem! 
Misslyckas är det ofta en nolla. 

 Även med 29hp kan det finnas slam som alltid är hemma. 

 Oftast beror detta på ”anpassning”, dvs de gemensamma korten passar väldigt bra ihop. 

 Märker du att det finns anpassning kan man chansa lite mer. 

 Verkar inte korten passa ihop bör du däremot bromsa - 28hp och bet i 3NT. 

 Hp är en mycket förenklad modell av hur många stick man kan ta. Kom ihåg det! 
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8: När fråga efter högfärg? 

2019-01-16 16 

 

 B 9 

B 11  B 4 Kontrakt: 3NT S 

B 16 

Budgivning:  

Nord Öst Syd Väst 

   P 

P P 1NT P 

2NT P 3NT  

    

    
 

S öppnar 1NT och N kan se 24-26hp med sina 9 så 2NT 
(invit) , S har 16 och 5 st 10/9:or så 3NT.  
Ska N fråga med 2kl? Blir 3NT ändå denna gång. 
Utspel: sp6/D. Objuden högfärg, vilken är bäst?  
Eller ru2? Undvik dra för K i 4-kortsfärg. Alla utspel ger 
favör utom sp? 
Spelplan: S: 2-3 H: 1-2? R:1-2 K: 2-3 
Svårspelat kontrakt, ingen långfärg att odla. Kan bli 13-
kvistare i spader och klöver.. Hj är den känsligaste färgen 
följt av ru. Släpp utspelet de ska ändå ha minst ett stick i 
sp. Ö vinner på sin sp9 till allas förvåning.. Öst vänder 
med hjkn som syd duckar och tar med Nords kung. Kan 
det bli två spel i hj nu. Syd provar spadern – bingo 3 stick 
där. Spela lite kl och maska med 9:an som V vinner med 
kn. Maska eller toppa klövern nästa gång? 

 

 

8 bjuder 3NT 1 par stannar i 2NT. 2hj på 3-korts? 
Nästan alla drog för K fjärde i ruter, vilket denna gång är 
ofarligt, varför? Ger två stick vardera i den färgen. 
De som missat har förmodligen haft en 13-kvistare hög 
och saknat ingång till den. Enklaste sättet att undvika 
detta är att släppa sticket tidigt om motståndarna ändå 
ska ha ett stick där. 
 

 Nu vet du allt du behöver kunna om sang-spel, LYCKA TILL  


