
Trumfspel
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• Spelförande sidan har en stor fördel då de som 
regel förfogar över flest trumf.

• Spelföringen går ut på att utnyttja trumfen 
maximalt.

• Motspelet går ut på att försöka stjäla och att ta för 
höga stick innan det är för sent.

• Oftast enklare att spela utgångar än delkontrakt.



Spelplan/räkna förlorare
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Utgå från Syds hand kl2 = kl3!

Spader 1 förlorare

Hjärter 2 förlorare

Ruter 0 förlorare

Klöver 1 eller 2 förlorare

Överhängande risk att de kan försöka stjäla klöverstick!

Utspel ruD!  Plan?

Utspel kl8!  Plan?



Trumflängd

• Bra trumf är 9/10 korts trumf!

• Godkänd trumf är 8 kort alternativt 7 med 5-2 eller 
6-1 förd.

• Undvik 7-kort med 4-3 förd

Undvik spela lågfärg på utgångsnivå – välj sang då!
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Hur sitter motståndarnas kort?
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• Om du saknar ett ojämnt antal kort i färgen sitter 
färgen 2 ggr av 3 jämnt

• Om du saknar jämnt antal sitter färgen normalt 
ojämnt emot

• Om du har 9 kort och saknar damen är det lite 
bättre odds att toppa men har du information som 
talar emot så bör du maska



När skall du inte dra trumf

• Trumfen behövs för att kors stjäla

• Det finns möjlighet att stjäla på korta trumfhanden.                                          
Ger nästan alltid extra stick! 

• Trumfen måste användas som förbindelse mellan 
spelföraren och träkarlen

• Trumfen behövs för att stoppa farlig färg

• Spelföraren måste först saka bort förlorare
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Bra utspel
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• Singel

• E från EK är ofta riskfritt – kan se bordet för 
fortsättningen.

• Medspelarens bjudna färg

• Sekvens (KDkn, DKn10. KD10 och Dkn9 – kan vara 
tveeggat)

• Trumffärgen

• Top nothing (dvs högsta från två eller tre hackor)

Dåligt utspel är oftast att spela ut ess, såvida man 
inte spelar ut E från EK



Vändor i färgspel

• ”Luktar” partnerns utspel singel? Ge honom då en stöld genom att spela 
den färgen igen.

• Spelade spelföraren bordets kortaste färg? Då är det ofta bra att spela 
trumf.

• Spelade partnern ut från sekvens – ofta ofarligt att fortsätta i den 
färgen.

• Har partnern hunnit markera: Låg hacka – Bra färg, Hög – spela inte 
denna färg!

• Drog spelföraren inte ut trumfen direkt – överväg att spela trumf.

• Annars - har du bordet till höger, spela bordets sämsta färg.

• Har du bordet till vänster – spela färger med gafflar där (ED, Kkn etc)

• Tänk defensivt – undvik ge favör till varje pris.
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Värdera utspelet och spelförarens spel. Varför?

Brådis att ta höga stick är det när spelföraren verkar kunna godspela en lång sidofärg! 
Annars är det oftast klokast att avvakta att ta för sina höga stick.



Tänk på under spelet

• Var uppmärksam på medspelarens markeringar

• Spela mer defensivt än du spelar i sang

• Tänk - Varför spelar spelföraren som han gör?

• Varför rör han inte en viss färg?

• Ibland när spelföraren har svag trumf kan det gå att 
göra honom trumfmatt (Han blir kortare än du i 
trumflängd)
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Spelträning - metodik
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1. En bricka i taget. Tjuvtitta inte på ”lilla lappen”!

2. När ni bjudit färdigt – lägg in budlapparna mitt på bordet, 
och låt dem ligga där!

3. På ”lilla lappen” står vilket kontrakt ni ska spela!

4. När ni spelat färdigt korten låter ni dem ligga kvar!

5. När alla spelat färdigt börjar genomgången – försök hålla 
tempot!!

6. Medan ni väntar kan ni läsa och diskutera vid bordet den 
analys av brickan  som finns i dokumentationen!

7. Skriv ner de frågor (Nord) som dyker upp så vi kan reda ut 
dessa vid genomgången.

8. Spelet kan börja . Lycka till!


