
Mest sang idag
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• NT-händer – hur bjuda?

• Spelföring i NT

• Utspel i NT

• Motspel i NT

Ni kan detta – snabb repetition bara!
Det är spel idag som gäller!



Tre nivåer på kunnande
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• Känna till
• Veta
• Behärska

I tävling är det bara det ni behärskar som ni har glädje av!

Karur Vysya Bank

Indisk bank
Grundad 1916 
Intäkt: 54,43 miljarder INR



Bjuda balanserade händer
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47,6% av alla händer är balanserade. (4333 4432 eller 5332)

Resten brukar kallas för 1-färgs (6+), 2-färgs (5-4+), 3-färgs (4441,5440)

Bjuds alltid på samma sätt – enkelt att behärska 



Honnörerna styr
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Hp Öppnings
bud

Fortsättning

12-14 1 i färg Lägsta NT-bud  / Pass om SH bjöd 1NT eller inkliv.  
(1-1-1NT)  (1-2-1NT) (1-1NT-p)(1-p-1-(2)-p)

15-17 1NT SH bestämmer slutbudet – 2kl/överföring (1NT-3NT)

18-19 1 i färg Hoppande NT-bud  (1-1-2NT) (1-2-3NT)
2NT efter 1NT (1-1NT-2NT)
2NT efter enkelhöjning (1-2-2NT)

20-21 2NT SH bestämmer slutbudet – 3kl/3ru/3hj (2NT-3-3-p)

22-24 2kl 2NT efter 2ru. (2-2-2NT)

25-26 2kl 3NT efter 2ru. (2-2-3NT)

Behärskar du detta är hälften av alla händer du kan drabbas av klara!

Partnern till den som bjudit NT-budet blir kapten!   Varför?



Vad är kravbud?
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Enkel regel: Om inte det avgivna budet har en övre poänggräns -> Kravbud

För att hinna undersöka om man har till utgång utan att hamna för högt.
Ofta innebär ett kravbud att man vill ha kompletterande information från partnern.
Dvs: Den som avger ett kravbud är kapten!

• Rondkrav – får inte passa nästa gång man ska bjuda
• Utgångskrav – får inte passa under utgångsnivå

1kl – 1ru-?   1ru =  4-korts ruter och minst 6p  - rondkrav

1NT-?   1NT = Bal.hand 15-17p  dvs uppåt begränsat – SH får passa!

1NT-2kl-? 2kl = har en 4-kort högfärg och minst 8p - rondkrav

1hj – 3hj - ?  3hj = har 4-kort hj och 10-11p – ÖH får passa!

1hj-2NT-? Stenbergs 2NT = mints 4-korts hj och minst 12p - utgångskrav



Spelföring i NT

Metod: Godspela hackor i din längsta färg! Först vinner. (”tempo”). 

Spelplan: 

- Säkra/möjlig stick i varje färg.
- Vilken är längsta/bästa färg? 
- Känsliga färger, rör ej! (oftast de korta)
- Försök planera ingångar.

• Använd 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?

6



Att godspela en hacka?

Läng
sta

Korta
ste

Höga 
hackor Kommentar

4 3 1 Om man inget bättre har. Med tur kan bli ett stick (36%)

5 2 2 Med en hel del tur kan det bli 2 (36%)

4 4 1 Ofta - deras sitter 32 (68%)

5 3 2 Ofta - deras sitter 32 (68%)

6 2 3 Beror på  - deras sitter 32 (68%)

6 3 3 Beror på diverse: 22 - 40%, 31 - 50%

5 4 2 Beror på diverse: 22 - 40%, 31 - 50%

7 2 4-5 Många :-) Händer sällan
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http://www.durangobill.com/BrSplitStats.html 

Vilken färg ska jag välja? Längsta är oftast rätt!

http://www.durangobill.com/BrSplitStats.html


Motspel i NT

• Offensivt: Godspela hackor innan spelföraren 
hinner. 
Dvs spela din egen bästa färg eller den du tror din partner kan ha.

• Defensivt: Undvik att spela kort som ger 
spelföraren extra stick – ”favör”
Typ: Kkn95, D1042. Färger med ”hål” 
Ofta är spel från hackor ofarligt, välj då högsta (1)

I partävling ska du vara lite åt det defensiva hållet!
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Utspel i NT 1-3-5
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1 Högsta i sekvens (2 eller 3 honnörer i följd)
Högsta av två/tre hackor
Alltid högsta med tre kort!

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

5 5:e från topp i 5+-färg (12 regeln)

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

Annars…

 Spela aldrig ut färg som spelföraren bjudit.

 Spela högsta i sekvens (KDkn, Dkn10 - KD10, Dkn9) (1)

 Objuden högfärg försök hitta er längsta… Hur? 

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 med fyra kort eller färre kan du ”kika” på bordet och 

få signal från partnern. Har du EKxxx eller EKxxxxx - spela en hacka(5)!

 Undvik spela ut i 4-kortsfärger där du har höga kort, i värsta fall välj 

träkarlens bjudna färg, då din honnör ändå sitter i kläm.



Vändor i NT
Dvs när du kommer in i motspelet.
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• Har partnern spelat ut för att godspela hackor - fortsätt 

• Har partnern spelat ut en hög hacka i en färg. Byt färg.

• Byte av färg – var har partnern 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. 

• Detta är speciellt viktigt om partnern har godspelade 
kort på sin hand.


