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Meldesystem, utspill og signaler  
 

I denne gjennomgangen brukes i de foreslåtte meldingsforløpene stort sett et naturlig 

meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste minor og 15-17 grand hvis ikke annet er 

forklart. Det kan noen steder forekomme forslag til konvensjoner som passer for kortene også.  

 

I motspill brukes norske utspill mot farge, invittutspill mot grand og lite kort som styrke.  

 

Gjennomgangen er kun en antagelse om hva som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. Vi 

forsøker å se på hvilke vurderinger som kan gjøres, eller bør gjøres, og ikke alltid hva som 

blir den riktige avgjørelsen i det aktuelle spillet. For det er ikke sjelden slik at det ene like 

gjerne kan bli bra som det andre, og ingen kan kategorisk si hva som er riktig! Dog legger vi 

noen føringer på hva vi tror er den riktige avgjørelsen i det lange løp for de situasjonene som 

oppstår.  

 

Det er ikke brukt noen GIB-analyse (computeranalyse) som er morsomt nok, men slike 

analyser er basert i «åpne kort» hvor ikke sjelden den vinnende spilleplanen (maks antall 

mulige stikk) gir mye mindre sjanse enn det som er teoretisk/praktisk riktig å spille på.  

 

Her gir vi forslag til hvordan meldinger og spill/motspill går med naturlige og ganske 

fornuftige avgjørelser – praktisk bridge. I noen spill kan det likevel være et usannsynlig 

resultat i vår analyse, for å få frem et poeng i den kontrakten som er foreslått. I mange spill 

kan det skje utrolig mange forskjellige ting, og vi forsøker å angi mulige andre kontrakter. Det 

vil bli interessant å se på alle resultatene etter turneringen er spilt og se hva som faktisk 

skjedde rundt omkring.  

 

En antatt score angis som + eller – for N/S.    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Idet øst viser 18-19 balanserte med hoppet til 2NT vet vest at det er slem i kortene, og det kan 

være storeslem. Men i grandkontrakt mangler litt for mange poeng for storeslem. I 

sparkontrakt er det større sjanse for tretten stikk om øst har fire-korts spar, derfor tar vest med 

seg den muligheten ved å vise sparfargen. Idet øst benekter 4 spar med 3NT avslutter vest 

med det som nesten må være greit, 6NT.  

Det kan hende noen på syds plass melder inn, kanskje sperrer med 3 kløver. Da blir det litt 

mer kronglete å melde, men en innmelding fra syd vil denne gangen gjøre det enklere for Ø/V 

å få maks med stikk. 

Siden ruter ikke sitter verre enn 4-2 er det tolv toppstikk. Muligheten for det trettende er i 

hjerter. Underveis oppdages at nord har fire spar (og syd kun to), men syd har fire ruter (og 

nord kun to), så like langt i tellingen. Å telle opp slik er for å finne ut hvem som mest 

sannsynlig har kortfarge i hjerter, forhåpentligvis singel honnør. Men idet alle ruterstikkene 

tas vil syd sikkert kaste unna kløver og det nokså komfortabelt. Da øker sjansen for at han har 

lang kløver og er den som eventuelt har singel hjerter.  

Hvis spillefører klarer å legge ned hjerter ess kan det idet knekten kommer fra syd tas finesse 

over nord for overstikket.  

Å være i 6NT og notere akkurat hjemgang er greit nok, men det er de som får tak i alle tretten 

stikkene i 6NT som får kanonscore i dette tilfellet.  

N/S: -1020 

 

  



 

Dette korte meldingsforløpet vil bli det mest vanlige, men noen velger å doble med vests kort 

da de kanskje er litt for opptatt av en mulig hjertertilpasning. Da får øst et vanskelig 

meldeproblem, og svarer hun 2 ruter er de litt ute å kjøre. Over det vil 2NT fra vest vise 

sterkere kort enn dette.  

Spar ut mot 1NT er bra for forsvaret, men nord kommer ikke raskt inn idet spillefører vinner 

med stor spar på hånden og spiller hjerter til tieren og honnør fra syd. Ø/V sin 

sparkombinasjon er foreløpig beskyttet. Syd skifter antagelig til liten ruter som vest vinner 

med kongen og spiller nok en en hjerter, mest sannsynlig til knekten og esset. Det er vel litt 

for sprekt å ta hjerterfinesse over nords nier, så om hjerteren spilles normalt vil nord få en 

stopper med 9-6 bak vests Q-8. Syd spiller liten ruter til nords dame, og derfra kommer spar 

gjennom knekten. Vest prøver hjerter dame og får de dårlige nyhetene. Nå har spillefører kun 

2+1+1+1 = 6 sikre stikk. Vi som ser alle kortene vet kløver konge sitter i saksen, men om 

finessen tas og syd har kongen blir det mange bet siden N/S har to ruterstikk til og syds spar 

er godspilt. Men syd har allerede vist ess-konge i hjerter, spar dame og ruter ess (trolig 

knekten også), dvs.13-14 poeng. Så at kløver konge sitter hos nord er sannsynlig. Dras kløver 

dame og den får seile er syv stikk sikrer, og om spillefører klarer å dra knekten i neste stikk 

ramler nieren og det blir tre kløverstikk til spillefører.  

Noen går bet i 1NT, mange vil få syv stikk, men det bør faktisk bli åtte stikk her.  

N/S: -120 

  

 

 

 



 

Vest har ikke så mange honnørpoeng, men veldig fine kort. Å melde inn 3 kløver er greit. 

Noen på østs plass vil vurdere å spille motspill mot 4 spar, men verdiene hans i motspill er 

ikke så gode med A-Q fjerde i makkerens innmeldingsfarge og spar konge som kanskje sitter 

foran esset og ikke vil gi stikk. Øst vet at makkeren nesten helt sikkert har en eller ingen spar. 

Derfor bør øst melde 5 kløver i håp om at det står. Og det er elleve stikk i kløverkontrakt, N/S 

får bare for spar- og ruter ess.  

I en eventuell 4 spar er det i hvert fall et par bet, og det kan bli tre bet også med maksimalt 

motspill. Men N/S er i gunstig sone, så Ø/V gjør det riktige om de melder 5 kløver.  

Hvis Ø/V har gjort alt riktig som foreslått i vår gjennomgang i de tre første spillene i denne 

sesjonen har de fått en meget godt start på turneringen. 

N/S: -600 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nord har en tynn åpningshånd, men med 4-5 fordeling og fire kort i den høyeste rangerte 

fargen er åpningen 1 kløver greit.  

Øst dobler, og idet hun kommer tilbake med 1NT fortelles om en hånd som er for sterk til å 

melde inn 1NT med.  

Kløverutspillet er bra for N/S. Spillefører har 1+1+1+2 = 5 sikre stikk. Hvis ikke motspillerne 

gjør noen feil og hjelper spillefører med hjerteren blir det vanskelig å få særlig mer enn 

toppstikkene, men øst vil nok på et tidspunkt få for spar dame slik at det blir seks stikk i 

denne kontrakten. 

N/S: +100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vest har temmelig mye for sin enkle høyning til 2 hjerter, men av og til er det greit å ha litt 

ekstra. Skulle vest strekke seg til en melding som er utgangsinvitt i hjerter i første melderunde 

bør de likevel bli spillende 3 hjerter.  

Med den starten som her er beskrevet kan det hende noen får spille 2 hjerter. Syd har 

imidlertid perfekt fordeling for nok en dobling, men ikke mer enn 12 honnørpoeng. Det er 

ikke opplagt å doble en gang til, og heller ikke ufarlig. Men det er veldig fristende.  

Nord bør ikke tenke på å melde grand over den andre doblingen. I grandkontrakt kan det bli 

ganske ille. Nord vet at syd helt sikkert har fordelingshånd så å si 3 ruter virker fornuftig. I 

ruterkontrakt er det kun fire tapere og det skal nok et spesielt motspill til om 3 ruter skal 

kunne betes. Men vest har super maks for sin første melding og sier 3 hjerter.  

Det ser bra ut i 3 hjerter, men det blir ikke så lett å vinne den siden trumfen sitter 4-1 og Ø/V 

sin spar er blokkert. Beste motspill er å skifte til trumf i andre stikk. Da får ikke spillefører 

utnyttet sparen. Om nord får komme inn i kløver og spiller mer trumf blir det trolig to bet med 

tre kløvertapere, en taper i trumf og to i ruter. Hvis motspillet klikker og det ikke spilles trumf 

kan spillefører få et voldsomt drag på det ved å stjele et par kløvere. Nord kan presses med 

spar fra vest for å komme seg tilbake til hånden for å stjele mer kløver hvis for eksempel 

spillet starter med tre runder ruter. Øst stjeler i tredje ruterrunde, tar for A-K i spar og dukker 

en kløver. Hvis det da kommer trumfskift stikkes med esset. To kløvere kan etter hvert 

trumfes. Så det kan fort bli ni stikk i hjerterkontrakten! Vi antar at syd finner trumfskift sånn 

at «vårt» Ø/V-par får sitt første litt dårlige spill i denne sesjonen. Å gå bet utenfor sonen er 

likevel bedre enn om de lar N/S få spille 3 ruter med ni stikk.  

N/S: +100 

  



 

Her melder nord 2 kløver som begge major mot vests 1NT, en grei melding med de kortene. 

Etter slike meldingsforløp er det ofte bra med trumfutspill for å forsøke å hindre stjelinger på 

den korte trumfhånden. Og å spille ut nords andre farge er veldig sjelden bra. Men vest har 

ikke noe godt utspill om han da ikke tar sjansen på å spille ut trumf fra K-6 dobbel. Vest bør 

dog i andre stikk se hva det dreier seg om og skifte til trumfkongen. Da må det spilles godt for 

å slippe med en bet. 

Hvis vest skifter til trumf i andre stikk, må spillefører dukke for å forsøke å stoppe dem fra å 

ta bort alle trumfene hos syd. Mer trumf stikkes med esset. Så kløver til esset og hjerter mot 

damen som dermed blir godspilt. Siden vest ikke har mer trumf, og øst ikke har noe hurtig 

inntak kan spillefører få trumfet nords lille hjerter. Da tapes kun to trumfstikk, to hjerterstikk, 

ett i ruter og ett i kløver = 6. Men spillefører kan bli fristet til å spille på kontrakten idet vest 

etter denne utviklingen kommer inn på hjerter konge og spiller kløver. Forsøkes finessen for å 

kunne vinne kontrakten kommer øst inn på damen og tar ut syds siste trumf. I så fall blir det 

to bet.  

Om vest spiller ut trumf kan det bli to bet i 2 spar med godt motspill videre. Men motspillet 

skal klaffe godt her hvis spillefører gjør det meste riktig, så det ender trolig med en bet de 

fleste stedene der N/S spiller sparkontrakt. Der Ø/V ikke er på høyden i det hele tatt kan det 

være 2 spar vinnes, og i så fall får N/S et kanonspill for +110. 

N/S: -50 

  

 

 



 

Vest har mange honnørpoeng, men kan ikke doble opplysende med kun dobbelton i umeldt 

major )her hjerter) om ikke han er veldig sterk. De som gjør det likevel fordi de har ganske 

sterke kort, må normalt melde sin egen farge neste gang hvis makker svarer i den umeldte 

majorfargen. Her kan det bli kostbart. 

Syd har nesten til en utgangsinvitt etter nords høyning. De som inviterer, må finne seg i å 

spille 3 spar. 

Det bør imidlertid gå bra også i 3 spar hvis det spilles riktig. Vest som ser kun sine egne og 

nords kort kan finne på å være hjelpsom ved å spille hjerter ess i andre stikk. Øst kan jo ha 

hjerter konge, og i så fall er skift til hjerter ess bra motspill da vest i så fall kan få seg en 

stjeling med tre runder hjerter. Men her gjør det skiftet (hjerter ess) det veldig enkelt for 

spillefører som taper kun ett hjerterstikk, ett i ruter og to i kløver.  

Beste motspill slik kortene er vil være å fortsette med den andre kløverhonnøren og spille en 

tredje runde kløver. Da må spillefører treffe litt for ikke å få to hjertertapere. Det spilles mest 

sannsynlig hjerter til kongen. Normalt vinner vest med esset og spiller vel trumf. Syd vinner 

og spiller ruter mot kongen. Da må vest stikke og spille mer spar. Men spar 9 er inntak til 

nord fordi knekten kommer på. Ruter konge gir avkast for en hjerter og hjerter til tieren 

lykkes – ni stikk. 

Mange vil få åtte stikk i 2 spar, og noen vil gå bet i 3 spar. De som noterer +140 vil få en god 

score.  

N/S: +140 

 

  

 



 

Øst har 24 honnørpoeng, men disse kortene er verd mer. I vårt meldeeksempel viser øst 

25(24)-27 NT, og vest overfører til 4 hjerter. Noen har andre måter å melde slike kort som øst 

har, for eksempel «Kokish». Det bør uansett være mulig å komme seg i 4 hjerter.  

Utspillet gjør at spillefører kan bli kvitt vests to ruter. Men det er i dette tilfellet en illusjon at 

det er bra for spillefører. Han vinner utspillet, tar for A-K i trumf og spiller de to gjenværende 

kløverhonnørene med ruteravkast. N/S får altså ikke for ruter ess, men det stikket får de 

tilbake i spar, og kanskje får de mer enn ett stikk i stedet! Syd får for trumfdamen etter hvert, 

og spillefører må jobbe med sparfargen. Hvis det går liten spar til kongen står den, men N/S 

får deretter både for syds spar dame og senere for A-10 hos nord. Det blir tre sparstikk som 

sammen med ett trumfstikk gir en bet! 

Hvis det kommer ruter ut (usannsynlig) til esset får N/S for ruter ess, men 4 spar vinnes 

normalt etter den starten! Det er faktisk en bedre start for spillefører. Da blir det to ruterstikk 

for K-Q som gir ett avkast, og i tillegg de to kløveravkastene forsvinner tre spar hos vest. Da 

tapes ikke mer enn ett stikk i spar, til trumfdamen og til ruter ess. Etter en slik start må nord 

inne på ruter ess i første stikk  skifte til liten spar unna esset for å sette spillefører på prøve, og 

det valget må bommes for at det skal bli bet. Men hvis spillefører i den situasjonen treffer 

sparen (går opp med kongen) blir det elleve stikk! En slik utvikling er dog neppe sannsynlig.  

Å gå bet i 4 hjerter vil gi elendig betalt mens de som vinner utgangen vil få en hyggelig score. 

N/S: -420 

 

 

 



 

Det er nok å melde 1NT med syds kort. De som melder mer (2-over-1, eller 2NT) kan fort 

komme for høyt. 

Mange på vests plass vil ikke ta sjansen på å melde, de har tross alt kun 5 poeng. Men de som 

drister seg til å si 2 spar med den brukbare sekskorts fargen treffer godt. Og kontrakten kan 

vinnes! 

Hvis vest passer på syds 1NT blir det kontrakten. Både spar og hjerter ut etablerer ett stikk til 

syd. Da gir det stikket syv sikre stikk sammen med fem i ruter og kløver ess. Liten spar ut er 

best for forsvaret, da går det normalt tieren og honnør fra syd. Spillefører rasker til seg sine 

syv stikk med en gang siden vest sitter med fem sparstikk så snart øst kommer inn og spiller 

spar gjennom. Det går imidlertid an å legge nieren fra syd i første runde spar. K-Q vil jo 

normalt gi kun ett stikk uansett etter den starten. Dukker syd første spar brytes forbindelsen til 

vest og det blir muligheter for minst åtte stikk i 1NT.  

I vest sin sparkontrakt skifter antagelig nord til trumf i andre stikk. Gjør hun ikke det kan 

spillefører få trumfet en ruter. Men i så fall, med gjenværende singel tier hos øst i trumf etter å 

ha trumfet en ruter får syd to trumfstikk for K-Q-9 ved å dekke tieren. Kommer trumfskiftet 

får forsvaret kun ett trumfstikk, men til gjengjeld får de tre ruterstikk. Så kontrakten 2 spar 

avhenger i praksis av å tippe kløveren. Det kløvervalget går antagelig bra siden nord har vist 

åpning, og syd dukker etter hvert opp med to store spar. Det er imidlertid ikke helt sikkert, 

nord kunne vel hatt kløver dame og syd kløver ess.  Det kan hende spillefører tar A-K i hjerter 

på et tidspunkt før kløvervalget, hjerter dame dobbel er jo en mulighet. Idet hjerter så trumfes 

hos vest for å spille kløver følger syd med hjerter dame, og kløvervalget er ganske opplagt. 

Da må nord for å få for det kløver ess ta for det idet kløver spilles mot øst, hjerteren er jo 

godspilt. Så 2 spar bør vinnes. De som spiller 2 spar og går for gull ved tidlig å prøve 

hjerterfinessen går bet.  

N/S: -110 



  

 

Dette er en fin måte å melde med østs kort. Hvis det åpnes med 1 kløver som mange gjør med 

4-4 i minor blir det med disse kortene et håpløst valg i andre melderunde over svaret 1 spar. 

Reversmelding i ruter/hjerter er for mye av det gode med dette, og det lover normalt minst 

fem kløver. Å si 1NT andre gangen er en grov undermelding da det viser 12-14, og 2NT en 

overmelding siden det viser 18-19. Her planlegger øst godt og åpner med 1 ruter før han sier 2 

kløver andre gangen. Over preferansen 2 ruter går han på en gang til og viser ca. 16 poeng +/- 

med 2NT. Det øst viser er dog ikke nok for utgang mot vests kort, og han foreslår 3 kløver i 

stedet for å passe på 2NT. Og om motspillet er bra er grandkontrakt er ikke bra med disse 

kortene. 

Kontrakten 3 kløver er imidlertid glimrende. Det blir en taper i spar, men ingen tapere i 

rødfargene (ruter kastes fra vest på hjerter). Det går an å slippe med kun en trumftaper ved å 

spille liten til kongen og liten kløver fra begge hender slik at esset kommer på luft. I beste fall 

kan det bli hele elleve stikk i 3 kløver, i så fall trolig toppscore til Ø/V. Det er dog litt arbeid 

som må gjøres. Hvis vest blir gjort til hoved hånd (spar stjeles hos øst) må det finnes 

parkering for noen spar også. Det bør imidlertid gå greit å få tak ti stikk som bør gi en meget 

bra score til Ø/V.  

N/S: - 130 

 

 

 

 



 

 

Det er ofte bedre å melde inn enn å doble med slik kort som øst har her. Men øst føler seg nok 

litt robbet slik det utvikler seg og har sikkert lyst til å melde en gang til over 2NT. 3 ruter 

kanskje? Det er imidlertid temmelig friskt å melde på tre-trinnet alene med kun fire kort i 

ruter og mot en 18-19NT hos nord. Det kan bli veldig galt om vest ikke har tilpasning verken 

til spar eller ruter.   

Det er ikke helt opplagt å doble negativt med syds kort, men fristende. Syd har litt lyst til å 

legge på til 3NT på grunn av fem sannsynlige kløverstikk, men hun vet det i så fall vil bli en 

utgang med 23-24 poeng til sammen. Det blir imidlertid veldig mange stikk denne gangen 

siden det er øst som kommer inn hele tiden og er innspilt. Det kan være et alternativ å spille ut 

spar ess for å se om kanskje syd har spar knekten dobbel. Uansett blir dette en kamp mellom 

spillefører og øst, for vest har ingen ting å bidra med.  

Spillefører vinner ett stikk i utspillet. Før han tar kløveren bør hjerter ess presses ut. Startes 

med kløverstikkene vil nord få store problemer med hva han selv skal kaste på den fjerde og 

femte kløveren. Så hjerter ess presses ut med det samme. Da har spillefører i tillegg til stikket 

i første stikk to i hjerter og fem i kløver, dvs. åtte sikre. Hvis øst inne på hjerter ess velger å 

godspille sparen sin får nord i alt to sparstikk og det blir ni stikk. Øst må skifte til kløver for 

ikke å gi spillefører ni enkle stikk. Det er fare for å måtte gi spillefører på det niende uansett, 

men nord må etter å ha tatt sine to hjerterstikk før kløveren spilles kaste før øst på de to siste 

kløverne. Likevel kan han få innrettet det slik at øst må gi han ett stikk til i enten ruter eller 

spar.  

N/S: +150 

 



 

 

Det er ganske populært å åpne med slike hender som vest har i dette spillet. Denne gangen 

fører det til at øst garantert melder utgang, og slik meldingene går i vårt eksempel blir Ø/V 

straffet - nord dobler sluttkontrakten. De er mye mulig øst melder 4 hjerter uansett etter hvert, 

eller direkte selv om vest passer i åpning, men kanskje blir det ikke så lett for nord å doble 4 

hjerter hvis meldingene går annerledes.  

N/S må få fire stikk, de to minoressene og to trumfstikk. K-Q i kløver gir avkast for spar (og 

spar dame sitter dessuten i saks). Så denne kontrakten bør gå en doblet bet, men hvis 

motspillet klikker kan det bli ti stikk. 

N/S: +100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



’ 

Østs balanseringsdobling i siste hånd presser syd opp et trinn, men det går bra. Kanskje kunne 

nord har meldt 2 hjerter siden syd valgte å redoble for å vise sterke kort.  

Det ender nok i 2 spar mange steder. Etter ruter dame ut til honnør spilles spar til damen og 

hjerter opp i håp om at esset sitter foran kongen. Hvis øst stikker og spiller ruter kommer det 

kritiske punktet for spillefører. Hvis utspillet er et veldig sprekt utspill fra damen dobbel, eller 

om det er damen singel vest spilte ut, gjør spillefører best i å ta finessen med tieren. Her blir 

det fei da det i så fall tapes det ruterstikket samt ett i trumf, ett i kløver og ett til i hjerter i 

tillegg til esset, totalt fem stikk til Ø/V. Hvis spillefører topper ut vests ruter blir det kun en 

spartaper, to i hjerter og en taper i kløver – ni stikk.  

Hvis Ø/V skulle være med til 3 kløver er de i fare. Det kan bli to bet i sonen, og i alle fall en 

bet. Blir de doblet i 3 kløver som må gå minst en bet må de regne med en nitrist score på 

spillet.  

N/S : +140 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syd har en veldig god hånd for sin 2 spar. Det ender nok i 4 spar nesten over alt i dette spillet 

om da ikke noen Ø/V-par finner på å stampe i 5 kløver. Det blir i teorien feil i lik sone, for det 

er fem tapere, altså -500 mot N/S sin utgang utenfor sonen. Pussig nok kan faktisk -500 gi et 

bra spill til Ø/V i dette tilfellet!  

Hvis syd åpner med 1 spar kan det skje at N/S havner i 6 spar. 

En computeranalyse vil si at her står det ti stikk i sparkontrakt spilt av syd, men tolv stikk spilt 

av nord! Ingen av delene har noe med praktisk bridge å gjøre. For at det skal bli ti stikk i syds 

4 spar må vest spille ut hjerter dame! Spilles liten hjerter ut kan spillefører legge liten hjerter 

og taper i så fall maks to stikk. Vest er imidlertid et menneske og spiller ut kløver konge. Da 

blir det tretten stikk på sekunder, syds hjertere forsvinner på ruter.   

For at det skal bli tolv stikk i sparkontrakt spilt av nord som teoretisk sett er det maksimale på 

spillet, må øst spille ut hjerter ess! Hvis ikke øst gjør det får ikke Ø/V noen stikk. 

Hvis det åpnes med 1 spar, kan det som nevnt hende N/S havner i 6 spar. Da er det litt mer 

sannsynlig å tenke på et annet utspill enn kløver, spesielt om nord kanskje i meldingene har 

vist kortfarge i kløver. Og treffes hjerter ut får Ø/V tak i en bet mot slem. Men hvis det i blir 

noen i det hele tatt som melder slem tipper jeg de får tretten stikk. 

Så den mulige stampen i 5 kløver som ser dårlig ut siden den gir -500 mot utgang utenfor 

sonen blir faktisk i praksis bedre for Ø/V enn å sitte mot 4 spar med tretten stikk (510). 

N/S: +510 

  

 

 

 



 

Vest har her en temmelig umulig hånd å melde fornuftig med. Samme hva han åpner med blir 

det litt feil. Etter åpning med 1 ruter som mange automatisk vil gjøre vil et hopp til 3 ruter 

andre gangen vise denne honnørstyrken og lang ruter, men hva med den syvende og åttende 

ruter? Det er normalt to stikk mer enn en vanlig hånd for den meldingen! Hånden er altså to 

stikk for sterk for 1 ruter fulgt av 3 ruter neste gang. Selv mener jeg dette er en hånd verd 2 

kløveråpning, men det er sikkert delte meninger om. Tilfeldigvis ville åpning med sterk 2 

kløver denne gangen gjort det lettere å finne lilleslem i ruter som er glimrende.  

Idet vest i vårt eksempel åpnet med 1 ruter, fikk han det ekle problemet over svaret 1 spar. 

Hopp til 5 ruter kanskje? Men det kan jo være 3NT er glimrende. Å hoppe til 3NT i andre 

runde viser en meget lang og meget god åpningsfarge, normalt gående farge, og en sterk hånd 

med litt her og der ved siden av. Dette er langt ifra idealhånden for en slik melding, men 

kanskje er det en grei nok praktisk løsning etter å ha valgt å åpne med 1 ruter? 

Etter dette meldingsforløpet spiller neppe nord ut spar mot 3NT. Hjerter ser normalt ut, men 

om nord velger å angripe i umeldt farge kløver blir det tretten kjappe stikk.  

Etter hjerterutspillet har spillefører tolv sikre stikk. Noen vil bli fristet til å forsøke 

kløverfinessen, men ryker den kan N/S ta (minst) to sparstikk. Vest bør vel være fornøyd med 

at han ikke spiller 5 ruter og innse at tolv stikk i 3NT slår alle dem som spiller utgang i minor, 

og derfor ta sine tolv stikk. 

Å finne lilleslemmen i ruter vil gi en meget høy score.  

N/S: -490 

 

 

 



 

Nord bør ikke melde inn 2 kløver, det for svake kort til det. Enten bør nord passe, eller 

sperremelde med 3 kløver. Melder likevel nord inn 2 kløver lurer han makkeren sin med hva 

slags kort han har, og da det godt skje at syd dobler 4 spar i håp om bedre verdier hos nord! 

Det blir i så fall ingen suksess, for det blir ganske enkelt elleve stikk i sparkontrakt.  

 

For å ta ut trumfen  i 4 spar må det spilles tre runder spar med finesse. Da blir det kun igjen to  

trumf hos øst. Kun to hjertere kan da trumfes hos øst, men en hjerter kan kastes på ruterfargen 

som viser seg være gående slik det sitter.  

 

N/S har en bra stamp i 5 kløver siden de har en fin dobbeltilpasning i kløver og hjerter som de 

ikke vet om. Så det er vanskelig å se for seg at N/S kan gjøre det. Syd har i alle fall alt for 

mange mulige motspillstikk til at han bør tenke på noen stamp i dette tilfellet. Men havner 

N/S i 5 kløver doblet blir det kun fire tapere - en i hjerter og tre i ruter - og -300 i stedet for å 

sitte mot soneutgang. Men Ø/V kan selvsagt gå på til 5 spar over 5 kløver.   

 

N/S: -650 

 

 

 

 

 

 

 



 

I vårt meldeeksempel viser syds 2NT over overføringsmeldingen 2 hjerter superaksept med 

kun tre trumf. En bør være absolutt maksimum for å gjøre slikt med kun tre trumf. Nords 3 

hjerter er re-transfer (gjentatt overføring), og de havner til slutt i 4 spar. Hvis syd sier 2 spar 

på 2 hjerter, er det ikke sikkert alle på nords plass melder mer.   

Utgangen er bra, og slik det sitter blir det ingen store problemer. Sparen sitter riktignok ikke 

så bra, men kløveren sitter 3-3. Sparfargen kan isolert sett spilles for kun en taper med liten 

som tar med seg kongen under esset, så damen fulgt av liten mot tieren. Men spillefører må 

jobbe med kløveren for å få nok stikk, og derfor trumfes en kløver hos syd. Det er nok til at 

nords kløver står, men nå blir det to trumftapere til vests J-9. Det tapes dog bare de stikkene 

samt ett stikk til ruter ess.  

Å komme seg i utgang å vinne den vil gi et pent plusspill til N/S. 

N/S: +420 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Her vil mange Ø/V-par være i slem med bet – kanskje litt uheldig? For hjerter sitter 4-2 og 

både ruter konge og spar konge sitter bak. Sitter det snillere står fort slem. Å melde slem er 

dog nokså hardt selv om vest har veldig gode kort mot makkerens åpning og lang hjerterfarge 

(hjerter dame singel er derfor normalt et godt kort). «Vår» vest nøyde seg likevel med den 

kvantitative høyningen (invitt) 4NT over østs 3NT-melding. Ingen trumf er avtalt, og da er 

ikke 4NT spørsmål om ess (nøkkelkort).  

Det blir i praksis bare ti stikk i denne kontrakten. Etter kløverutspillet som stikkes tas for 

hjerter dame, så ruterfinesse. Syd vinner det stikket for kongen og spiller mer kløver. Hvis 

spillefører går for gull nå og fyker opp, går over til øst i ruter og prøver hjerteren går det helt 

galt siden hjerteren ikke er gående. Det er etter den utviklingen kun ni sikre stikk 

(1+3+3+2=9). Hvis det så tas sparfinesse ramler taket i hodet på spillefører, spesielt hvis nord 

i andre kløverrunde klarte å kvitte seg med kløver dame. Da får N/S i tillegg til spar- og ruter 

konge for to kløverstikk hos syd og hjerter 10, til sammen fem motspillstikk! 

Men spillefører kan sikre seg mot at det går så galt. Og han håper jo på et vis det ikke sitter så 

snilt siden de har stoppet i utgang, for er det snill sits står slem. Så i andre kløverrunde kan det 

lasjeres for å bryte forbindelsen til syd. Det kommer mer kløver til vests siste honnør. N/S har 

allerede fått to stikk, men nå er det ingen inntak til syd lenger. Ruter spilles til esset og 

hjerteren testes med A-K, bort med en kløver og en spar fra vest. Siden hjerteren ikke går tas 

sparfinessen. Nord vinner forsvarets tredje stikk, men resten står. 

I hjerterkontrakt kan det bli fem trekk om spillefører unngår sparfinessen og får kastet en spar 

fra hånden på vests ruter. Men det blir antagelig kun ti stikk i hjerterkontrakt også flere steder.   

N/S:  -430  

 



 

Dette er fornuftige meldinger av N/S. Man bør etter grandåpning ha i systemet en mulighet 

for å komme seg over i minorkontrakt når svareren er svak med lang minorfarge (minst seks 

kort). En minorkontrakt spiller som regel mye bedre enn 1NT når det er den typen kort. Det er 

forskjellige varianter man kan avtale å bruke til dette formålet. Her var 2NT overføring til 

ruter.  

I dette spillet er grandkontrakt nitrist. Det er ingen inntak til syd så denne hånden vil ikke 

bidra mye. Merk at hjerter knekt ikke er inntak til syd hvis øst spiller riktig imot. Spilles på et 

tidspunkt hjerter 4 kan øst fyke opp med esset – intet inntak på knekten med K-Q dobbel 

gjenværende hos nord. Spilles stor hjerter fra nord lasjerer øst og lasjerer også neste store 

hjerter – intet inntak. Uansett blir grandkontrakt ganske håpløst.  

I ruterkontrakt blir det ganske bra, men 3 ruter bør gå en bet. Det blir en taper i hver av 

fargene spar, hjerter og kløver. Så er det trumfen. Riktig spill etter at ruter ess har stukket 

damen er å spille ruter til nieren hvis øst legger liten (hvis øst legger i tieren eller knekten blir 

det enkelt kun en taper til utenom esset). Det må gis bort minst to ruterstikk. Å ta finessen 

garderer mot mer enn to rutertapere. Hvis den finessen ryker til vest sitter fargen 3-2, og det 

blir kun to tapere.  

Spilles ruteren feil blir det to bet i 3 ruter. Det er vanskelig å se for seg at motspillet skal bli så 

svakt at det blir ni stikk, så 3 ruter med en bet er normalspillet.  

Om syd passer på 1NT kan det hende vest er med for å vise begge major. Da blir det touch-

and-go i en småskummel 2 eller 2 på 4-3, men det sitter ganske snilt. Hvis Ø/V får 

kontrakten bør de helst ikke gå bet, for det blir en lang rekke med betespill i kontrakter N/S. 

N/S: -50 



 

Øst har ikke helt ideell fordeling for en opplysende dobling, men heller ikke helt minimum så 

hun tar sjansen og dobler. De fleste dobler nok ganske automatisk.  

Øst har et veldig vanskelig utspill og velger å slenge i vei ruter konge. Det er et kanonutspill 

denne gangen selv om Ø/V har en sjanse til å få satt opp ruterstikkene sine senere også. 

Spillefører kommer til å tape til trumfkongen og har på en måte kun en trumftaper ved å spille 

liten til damen. Det tapes dessuten to hjerterstikk, to ruterstikk og til kløver ess. Det er ett 

stikk for lite i 2 spar. Men med den gode starten på motspillet bør forsvaret få til en 

trumfhøyning for spar 10 også idet vest kommer inn på spar konge. Med riktig motspill bør 

denne delkontrakten gå to bet med to trumftapere.  

Noen går kun en bet 2 spar, antagelig et greit spill. Andre går to bet i sonen og får en elendig 

score. Det blir sikkert noen kontrakter Ø/V også for det er ikke opplagt å melde en gang til 

med nords kort mot en passet makker. Det kan selvsagt hende syd melder 1NT etter østs 

dobling, men etter opplysende dobling er ikke alltid det bra, å svare 1NT med kun 6 poeng. 

Om Ø/V får kontrakten går de mest sannsynlig bet, i alle fall på tretrinnet. Selv i en fredelig 2 

ruter spilt av vest kan det bli bet om nord spiller ut spar ess og gir makkeren to stjelinger i 

tillegg til at de har krav trumfesset og ett stikk både i hjerter og kløver. 

N/S: -200 

   

 

 

 

 



 

Østs valg av åpning er ikke helt standard. Mange vil åpne med 1 ruter med plan om å 

reversere neste gang.  

Åpning med 2NT er ikke så galt som mange kanskje tror. Det viser styrken med det samme, 

og i de fleste tilfellene blir det greit å melde videre. Husk at om øst hadde hatt kløver 4 i 

stedet for spar 4 ville dette vært en standard 2NT-åpning.  

Svarene på 2NT vil være forskjellige for forskjellige par. Her viser vest hjerterfarge med 

overføringsmeldingen 3 ruter, så viser hun fire kort spar med 3 spar. Det kan hende øst fristes 

til å klinke til med 4 hjerter (superaksept) over 3 ruter siden hun har en litt uvanlig 2NT-hånd. 

Østs 4 kløver viser en god løft til 4 spar, for uten spar og uten hjerterstøtte vil åpneren alltid si 

3NT. Noen bruker i denne situasjonen 4 kløver som god 4 hjertermelding og 4 ruter som en 

god 4 sparmelding. Det er klart at verken 4 kløver eller 4 ruter fra 2NT-åpneren kan være 

naturlig over 3 spar i denne meldesituasjonen.   

Dette er en ganske bra slem, ingen soleklare tapere, men det betyr på ingen måte ikke tretten 

stikk sånn uten videre! Det må faktisk sitte litt snilt for at det skal bli tolv stikk. Spar dame 

faller, men hjerterfargen sitter skjevt. En hjerter må trumfes for å godspille fargen, og da blir 

det ingen trumf igjen hos øst til å stjele kløvertapene hvis det har blitt spilt A-K-J i trumf 

tidligere.  

Det vil bli sparkontrakter med elleve eller tolv stikk. I hjerterkontrakt er det nesten litt verre. 

Det kan for eksempel ikke trumfes flere kløvere hos øst, for da blir det mer enn en trumftaper.   

De som får tolv stikk i utgang bør ikke være bekymret for at de ikke var i slem, for +480 vil 

antagelig gi et godt spill! 

N/S: -450 



 

Nøkkelen til suksess i dette spillet er å finne rutertilpasningen. Spesielt i parturnering er det 

alltid mange som spiller 3NT med slikt. 

 

Lilleslemmen i ruter er bra. Den avhenger av at det ikke blir både spar- og rutertaper.  

 

Det går an å ta ruterfinesse, men normal fargebehandling tilsier topping av en slik farge. Det 

går bra, og siden sparfinessen med damen går kan den fargen godspilles. Kun en sparstjeling 

er nødvendig denne gangen siden fargen sitter 3-3. 

 

De (få) som tar trumffinessen feil vei i ruterkontrakt får tolv stikk, men de som løser trumfen 

bør få tretten stikk. En bør normalt ikke spille 5 ruter her i parturnering, det litt et sånt spill 

hvor det enten er 3NT, eller minorslem. Resultatet en får i en eventuell 5 ruter blir ofte slått av 

alle som er i 3NT, i dette tilfellet med minst ti-elleve stikk.    

 

De som sitter N/S mot Ø-V-paret i vårt eksempel, vil ikke få særlig godt betalt. 

 

N/S: -1390 

 

 

 

 



 

Syd har kun 11 honnørpoeng, men ganske fin fordeling. Noen åpner, andre passer. Åpnes blir 

meldingsforløpet helt annerledes enn i vårt forslag. Noen optimistiske Ø/V-par kan havne i 

utgangen 4 spar.  

Med hjerter ut står 4 spar! Nord vinner med esset og spiller mer hjerter. Men selv om N/S 

dermed får to hjerterstikk blir det ti stikk, N/S får ikke mer enn for kløver ess. Spillefører 

stikker med hjerter konge, denger ned A-K i spar og ser at det ikke er trumftaper, og så spilles 

kløver. N/S får for kløver ess og det godspilte hjerterstikket, men siden syd har kløver ess gir 

kløver konge avkast for en ruter hos øst.  

Ruterutspill er bedre for forsvaret. Da ryker inntaket til kløver konge og det blir en taper i 

ruter, en i kløver og to i hjerter siden kløver konge etter en slik start er verdiløs (intet inntak til 

vest lenger). I dette spillet vil utspillet utgjøre mange poeng. 

N/S: -170 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesjonens siste spill vil trolig bli en skuffelse for flere N/S-par. De har 25 honnørpoeng til 

sammen, stoppere over alt og to farger med 5-2 tilpasning. Men melder de utgang blir det 

ingen suksess.  

Her slenger vest inn 1 spar. Noen vil stusse på det siden vest har kun 5 poeng, men med så fin 

fordeling er det greit å melde inn på ettrinnet.  

Det sitter for skjevt til at denne utgangen blir noen suksess. Ingen av fargene spillefører kan få 

stikk i sitter fint!  

Det er visse muligheter til å få litt draget på kløver- eller ruterfargen, men det vil neppe blir så 

bra drag at det ender med ni stikk. Spillefører vinner første stikk på hånden og må jobbe med 

kløverfargen, eller satse på ruteren. Forsvaret fortsetter med spar til det single esset. Da har 

allerede vest godspilt tre sparstikk så snart forsvaret kommer inn igjen. Og det gjør de, så 

dette blir et slit for spillefører.  

Det kan blir riktig ille om det tidlig spilles ruter til kongen. Det blir ikke særlig bedre å satse 

på kløver. Spillefører kan nok få godspilt ett ekstra stikk i en av minorfargene, men det er for 

langt frem til de ni han trenger for å vinne kontrakten. Merk at det er kun 2+2+0+2 sikre stikk 

her. Mest sannsynlige resultat etter spar i utspill er to bet.  

Sparutspillet er bra for forsvaret. Noen som har meldt inn 1 spar kan finne på å spille ut ruter. 

Det hjelper spillefører en god del, men det må nok enda litt mer hjelp fra motspillerne til for 

det skal kunne bli ni stikk. Det blir likevel sikkert noen veldig få som avslutter turneringen 

med et kanonspill ved at de vinner 3NT. 

N/S: - 100 

 


