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Givar Handvärdering 2019-04-02 
Sammanfattning. 
I spelet gäller stick – i budgivning räknas poäng?  40hp/13 stick = 3hp/stick.  Ibland vinner en hacka. 

1-2-3-4hp undervärderar ess och övervärderar knekt, undervärderar tior… Men stämmer hyfsat för 

jämna, balanserade händer.  25 – bjud utgång, 32 – bjud slam. 

Justeringar för ojämna händer: fördelningspoäng och stödpoäng. Bra men inte tillräckligt ibland. 

Alla budtabeller du lärt ska ses med ”suddiga kanter”, dvs 6-9 ska tolkas som 5/6 – 9/10. 

Öppna enligt 20-regeln med omdöme. Antalet hp + antalet kort i dina två längsta färger är minst 20! 

Minska lite på kraven i tredje hand, använd 15-regeln i fjärde Antalet hp + antalet spader >= 15. 

Plus- och minus-faktorer (innan budgivningen startar) 

± HP – i NT absolut! Även i färgspel EK+ Dkn- 

± Fördelning lika/olika långa färger -(4333, 4441) = (4432, 5422) + (5431, 6421..) 

± Mellankort 10,9 speciellt tillsammans med kn speciellt i NT!  

± Honnörssviter KDx Dkn10 KDkn mot glesa Eknx Kkn ED10  

± Placering av honnörer + om i långa färger – om i korta 

KDxxx jämfört med Ekn eller Dknxx mot K 

± Antal Ess 

± Bra andrabud? 

Bara plusfaktorer  - var optimist och tänkt positivt 

Blandat +/-  Bjud efter tabellen 

Övervägande minusfaktorer – var pessimist och ”underbjud” 

 

När budgivningen startat, lägg till: 

+ Honnörer i partnerns bjudna färg 

+ Honnörer i färg mth bjuder minus för de mtv bjuder 

+ Få eller många kort i motståndarnas hittade färg. 

+ Egen trumflängd 9=+  10=++ 

Och minus om tvärtom 
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1: Ibland stämmer det

 
Budgivningen 

Väst öppnar med 1kl och planerar ett hoppande NT-bud (18-19 och bal. hand). Öst med sin 14hp 

tänker ojdå inte under utgång, och bjuder 1ru (krav för en rond minst 6p). 2NT från Väst enligt plan 

och Öst som har en bal. hand räknar till minst 32 tillsammans. 4NT är invit till slam och om Väst 

accepterar svarar han på ”Ess-frågan”, 5kl betyder 0 eller 3 Ess i vårt system (RKCB 0314), så Öst ser 

alla E och bjuder 6NT. 

Spelföring 
Nord spelade ut hj9 defensivt, med spader ut 
blir det +1 och 91%. Väst provade klövermasken 
som höll. Sedan provas spadermasken innan de 
höga korten är slut i hj och ru. Den gick inte och 
resultatet blev 6NT= (68%) 
 
Allting stämde!! 
Hittade enkelt gemensamma styrkan och 6NT 
gick att spela hem! 

 
 

V: 6NT =  
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2: Ibland stämmer det inte. 

 

Budgivning. 

Syd med 16hp öppnar 1NT, Nord undrar om Syd har 4-korts högfärg (spader) med 2kl, Syd förnekar 

och Nord inviterar med sina 9hp. Syd har 16 och accepterar inviten med 3NT. 

Spelföring. 

Väst drar i hj med hj2. Har ju två troliga ingångar med sina kungar – då är det ok att dra för en sådan 

färg. Syd spelar hjkn och Öst täcker med K och Syd tar med E. Syds plan är att få fyra stick i kl med en 

lyckad mask. Här krävs en hel del tänk från Väst för att beta. Spader verkar vara Syds svaga punkt. 

Vänder Väst med spkn är kontraktet bet. Annars går det hem. 

Trots 25 hp går inte 3NT hem alltid även med bästa spelföring, ibland slinker det hem därför man fick 

hjälp.. Statistiskt gäller i Bjärred på onsdagar 2016- 

 

 

S: 3NT-1 eller 3NT= 
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3: Glöm inte fördelningen! 

 

Budgivning. 

Syd öppnar med 1och räknar med att återkomma med 2 i nästa rond. Nord har 10hp men med en 

renons i klöver bjuder han optimistiskt 4. 

Spelföring. 

Med bästa försvar är kontraktet bet. Utspel spD och ÖV tar snabbt 3 spaderstick. Om Öst vänder mot 

dubbelrenons med sin sista spader går kontraktet bet. Om syd stjäl högt kommer Väst att få för hjD, 

om inte så får Väst en stöld för sin hjD. 

Spelar Väst ut rukn är kontraktet lätt hemma. Syd tar med ruK och spelar därefter hjE och K. Går in på 

bordet i ruter och tar för E och spelar sedan en liten ru som stjäls på Syds hand. Syd går ut på bordet 

med en stöld i klöver och sakar sina tre spader på de höga ruterhackorna. Stjäl en spader och har en 

sista hjärter kvar på bordet +3! 

Trots att NS bara har 22hp (17 då klD och spK är värdelösa)! Plusvärden för Nord är renonsen i klöver 

och långfärgen i ruter. Syds ruK är ett ”guldkort”! 

Hur många ÖV hittar 5kl=? 

Bjuder N 2hj kliver säkert Öst in med 3kl och då finns risken att de kommer att bjuda 5kl… 

S: 4hj+3 sällan 4hj-1  
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4: Bra och dåliga hp! 

 

Budgivning. 

Syd öppnar med 1. Nord med 6hp bjuder 1. Syd kan välja på 2 (54 12-17) , 2 (6 12-14) eller  

3 (6 15-17). Kkn i klöver är inte bra, honnörerna i hj är inte sammanhängande.. 2, en lagom 

kompromiss. Nord väljer hjärtern (enkel preferens 6-7p). Syd provar 3 med sina 15hp och berättar 

om sin 6:e hjärter. Nord uppvärdera sin hand med fem av sin sex hp i partnerns bjudna färger 4.  

Spelföring. 

Väst spelade ut spK och fortsatte med mer spader som Syd stal. Hj till D följt av hj10 som Väst tog. 

Väst spelade ut sin sista trumf. Syd går in på bordet med ruD och spelar en lite klöver. K eller kn??  

Egentligen ingen gissning, V har visat hjE, spK och spD (9hp) med klE blir det 13hp, men Väst öppnade 

ju inte, dvs mycket troligt att klE sitter hos Öst! 

S: 4hj= 
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5: Sammanhängande honnörer. 

 

Budgivning. 

Syd öppnar med 1och Nord bjuder sin hj. Syd med minimum och balanserad hand svarar 1NT. Nord 

har 12hp, 2NT eller 3NT. Plusvärden denna gång är sammanhängande honnörer i sp och hj och fina 

mellankort i klöver och ruE i partnerns bjudna färg, så Nord chansar på 3NT. 

Spelföring. 

Väst spela sp2 och Öst lägger sin K som Syd tar med esset. 8 stick synliga sp:3 hj:3 ru:2. Sitter hj eller 

ru 33 finns stick där, eller så kan man välja att godspela en klöver, med en del jobb. 

Fungerar denna gång då Öst har två av klöver honnörerna och bara två spader. Utan hjälp är det ofta 

svårt att spela hem 3NT med 24hp! 

S: 3NT=  
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6: Längd, body och sviter. 

 

Budgivning. 

Öst passar och Syd öppnar 1Nt (16hp). Nord inviterar med 2NT (9hp). Ska Syd acceptera? 

5-kortsfärgen är bra (längd), QJ och EK är sammanhängande. Honnörer i långa färger. Visst spadern 

ser riskabel ut i NT, man får hoppas på partnern ibland. Nåt har han väl i spader och det är ju inte 

säkert de hittar spader i utspelet med den budgivningen..  

Så Syd höjer till 3NT med sina 16hp. 

Spelföring. 

Otur det var Väst som hade längd i spader, inte säker på att jag själv spelat ut sp3 från Kknxxx, tror 

det är många som undviker det. Är ok om partnern har D eller E, men då NS har 25hp har ju partnern 

bara 6 hp… Öst funderar en stund och kommer fram till att 9:an räcker. Varför? 

Öst spelar spD som tar stick och fortsätter och N tar för spE. Det behövs stick i hjärter och lite tur, så 

Öst tar hjk med hjE och då spaderna är slut spelar Öst en liten hj. Maska i ruter? Verkar ju livsfarligt, 

dessutom behövs bara fyra ruterstick. Så Syd tar för ruE och kungen faller!!  

S: 3NT+1 
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7: Dåliga fördelningar (4333, 4441 men även 7222) 

 

Budgivning. 

Syd har 7-korts spader och spärröppnar med 3sp. Väst vill vara med och bjuder 4hj och N med sin 

14p och bra stöd i spader höjer till 4sp. Ska Öst bjuda 5hj? I lika zon tål man två dubblade straffar. Så 

Öst passar, inte lika självklar om de NS i zon och ÖV i ozon, då tål man 3X bet. 

Spelföring. 

Öst tar för E och K i hjärter. Vad spela sedan? Öst som har tre och misstänker att Väst har mint 6 

avråder från att fortsätta med hj9 och sedan hj3. Väst slår ut sig med sin trumf, troligen ofarligt om 

Syd spärrat och det finns Kkn på bordet, dvs partnern saknar högt kort i trumf. 

Syd drar trumfen och maskar i ruter med damen. Nu eller aldrig klK måste ge ett stick… Syd tar för 

ruE och kommer in på sin egen hand med att stjäla en ruterhacka. Spelar lite mot klK och Öst tar med 

klE. Öst kan inte spela en hj utan tvingas spela en liten klöver och då Västa har damen är kontraktet 

bet. 

S: 4sp-1 
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8: Värdera och omvärdera! 

 

Budgivning. 

Syd öppnar 1sp med 10hp (20-regeln 10+10) i ozon. Väst kliver in med 2hj (5+4 dvs färgen är ok). 

Nord höjer till 2sp med trekorts stöd, gör det i stället för att passa! Öst fegar lite och bjuder 3hj, 

kunde också bjudit 3sp (som vi lärde sist – invit till 4hj.. )  

Syd inser att ÖV troligen har 4hj hemma så det är lika bra att bjuda 4sp och låta dem gissa…  

Ska ÖV bjuda 5hj? Tror de att NS går NS hem ska 5hj bjudas eller ska de bara passa? Ren gissning!! 

Väst bör vara försiktig med sin esslösa hand… Öst med sin dåliga fördelning 4333. 

Spelföring. 

Väst betar kontrakt med trumfutspel… 

Men gör som de flesta av oss och spelar ut från sin säkra hjärtersekvens, dvs hjK. Inser faran med 

hjärterstölder på bordet och fortsätter med sp6, kn om Öst lägger spK blir det lätt, så spkn får 

behålla. Syd kan stjäla två hj hackor på bordet och kasta den ena på klE. Men då går det inte att 

maska i spader! Enda chansen är att sjtäla klöver och hjärter korsvis. Då uppstår följande läge: 

 

Syd tar för ruE och spelar liten ruter. ÖV tar 

två ruter stick. Är Väst inne måste han spela 

hj och Väst spK kommer på mellanhand. Är 

Väst inne tvingas han spela ut från sp K7, i 

vilket fall tar Syd de två sista sticken.  

Inget man enkelt hittar vi bordet, så troligast 

är att Syd får en back, och att ÖV gjorde rätt 

som inte bjöd 5 hj. 

 

 

 

 

S: 4sp= eller 4sp-1 


