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Nordisk Standard
Kommentarerna till simultantäv-
lingarna baseras på budsystemet 
Nordisk Standard. Det är också 
det systemet som lärs ut i serien 
Spela Bridge. En sammanfattning 
finns att beställa som budnyckel på 
www.bridgeforlaget.se.

BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ Ekn107
 ] Kkn7
 { EKkn5
 }E6
[ K94  [ D653
] 10532  ] D84
{ D1087    { ---
}102  }KD8753
 [ 82
 ] E96
 { 96432
 }kn94

Väst Nord Öst Syd
 2NT pass 3NT
pass pass pass

Utspel: }K
     Det sitter väldigt dåligt för 
spelföraren och man kommer 
förmodligen gå två bet om 
försvaret sköter sig.

BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ Ekn965
 ] E8643
 { 6
 }32
[ K1074  [ D3
] kn52  ] D97
{ E82    { KDkn73
}974  }Kkn8
 [ 82
 ] K10
 { 10954
 }ED1065

Väst Nord Öst Syd
  1{ pass

1[ pass 1NT pass
pass pass

Utspel: }5
     Syd spelar ut en låg klöver. 
Spelföraren tar sedan sina fem 
ruterstick och spelar en spader. 
Om försvaret inte sakat bort 
några klöver kan man nu ta fyra 
klöverstic, två hjärter och spader 
ess för en bet.

BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ 9632
 ] K
 { ED432
 }987
[ ED7  [ kn105
] 942  ] Dkn53
{ Kkn5   { 1096
}EK63  }D54
 [ K84
 ] E10876
 { 87
 }kn102

Väst Nord Öst Syd
   pass
1NT pass pass pass

Utspel: {2
     När spadermasken går och 
klövern sitter jämnt kommer man 
att ta åtta stick i kontraktet.

BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ kn854
 ] D1052
 { Ekn6
 }D3
[ 6  [ 9
] kn84  ] EK93
{ 109754   { KD83
}Kkn108  }9765
 [ EKD10732
 ] 76
 { 2
 }E42

Väst Nord Öst Syd
pass pass 1{ 1[
2{ 3{ pass 4[
pass pass pass

Utspel: {10
     I tredje hand väljer Öst att 
öppna med 1{ istället för 1}. 
När det är så stor skillnad i 
färgkvalitét kan det ofta vara 
bättre att öppna med den färgen 
man vill ha i utspel. Spelföraren 
tar esset och trumfar ut. När Öst 
sedan kommer in skiftar man med 
en klöver och försvaret får då tre 
stick totalt.

BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ 9732
 ] 4
 { E952
 }kn1042
[ kn864  [ KD10
] E9852  ] Dkn7
{ 10   { Kkn84
}E76  }K95
 [ E5
 ] K1063
 { D763
 }D83

Väst Nord Öst Syd
 pass 1NT pass
2} pass 2{ pass
3[ pass 4] pass
pass pass

Utspel: {6
     Nord vinner utspelet med 
esset och spelar tillbaka en ruter. 
Öst vinner med kungen och sakar 
en klöver i bordet. Man spelar 
nu hjärter dam och sedan hjärter 
knekt. Syd täcker andra gången 
och spelföraren tar då esset och 
spelar hjärter nio. Syd kommer 
in och vänder med en klöver. Nu 
kan man trumfa ut och ställa sin 
spaderfärg. Kontraktet kommer 
att gå hem precis.

Nästa simultantävling:

28 november
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BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ Ekn632
 ] 75
 { EKkn10
 }98
[ 74  [ K85
] E10964  ] 8
{ D7652   { 3
}E  }KD1075432
 [ D109
 ] KDkn32
 { 984
 }kn6

Väst Nord Öst Syd
  4} pass
pass 4[ pass pass
pass

Utspel: ]8
     Öst är inte rädd och hoppar 
iväg till 4}. Nord får sedan ett 
svårt budläge. Man är väldigt 
pressad och chansar därför på 4[.
     Väst tar för hjärter ess och 
lägger sedan ner klöver ess. Man 
spelar tillbaka i hjärter för att ge 
partnern en stöld. Öst stjäl och 
tar ut klöver kung. Försvaret 
kommer sedan få stick för spader 
kung och det kommer att gå en 
bet.

BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ K42
 ] EK754
 { Kkn4
 }85
[ kn107  [ E953
] 86  ] 92
{ 953   { D62
}KDkn43  }10972
 [ D86
 ] Dkn103
 { E1087
 }E6

Väst Nord Öst Syd
   1{
pass 1] pass 2]
pass 4] pass pass
pass

Utspel: }10
     Spelföraren trumfar ut och 
spelar ruter kung och ruter knekt 
runt. När det sitter jämnt i ruter 
kan man saka bort en klöver i 
bordet. Man kommer sedan att 
tappa två spaderstick då man 
måste spela färgen själv.

BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ kn1072
 ] 63
 { K3
 }Kkn743
[ EK43  [ 985
] 109842  ] D7
{ kn1065   { D842
}---  }E1052
 [ D6
 ] EKkn5
 { E97
 }D986

Väst Nord Öst Syd
pass pass pass 1NT
pass 2} pass 2]
pass 2NT pass 3NT
pass pass pass

Utspel: {6
     Man vinner utspelet med 
ruter ess och spelar klöver till 
kung. Öst kommer in på klöver 
ess och spelar en ny ruter. När 
hjärter dam sitter för mask och 
dessutom faller på ess och kung 
kommer man att ta nio stick.

BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ Kkn532
 ] 7
 { kn653
 }987
[ ED94  [ ---
] 9543  ] EKD862
{ 82   { KD94
}E42  }kn53
 [ 10876
 ] kn10
 { E107
 }KD106

Väst Nord Öst Syd
 pass 1] pass
2] pass 4] pass
pass pass

Utspel: }K
     Öst duckar utspelet för att 
Syd inte ska kunna fortsätta med 
klöver. Syd fortsätter istället med 
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spader och spelföraren tar esset. 
När trumfen sitter jämnt kan man 
stjäla två ruter på bordet och går 
därför hem med ett övertrick.

BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ E754
 ] D10843
 { K10
 }106
[ D93  [ 1062
] K6  ] Ekn95
{ ED6   { kn542
}Dkn832  }E5
 [ Kkn8
 ] 72
 { 9873
 }K974

Väst Nord Öst Syd
  pass pass
1} pass 1{ pass
1NT pass pass pass

Utspel: ]3
     Man stoppar i hjärter nio 
på utspelet som vinner sticket. 
Det finns många olika sätt att gå 
tillväga. Ett spelsätt är att spela 
låg klöver mot handen. Syd lägger 
lågt och man vinner för damen. 
Man spelar sedan hjärter kung 
och sedan ruter mot knekt. Nord 
vinner med kungen och vänder 
med klöver. För att inte riskera 
att gå bet tar man ut hjärter 
ess och sina höga ruterstick. 
Försvaret kommer sedan att ta de 
resterande sticken.

BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 108543
 ] E86
 { K
 }kn632
[ D9  [ K6
] KDkn9  ] 107542
{ Dkn3   { E752
}K987  }E10
 [ Ekn72
 ] 3
 { 109864
 }D54

Väst Nord Öst Syd
   pass
1} pass 1] pass
2] pass 4] pass
pass pass

Utspel: {10
     Med fem hjärter och väldigt 
bra honnörer bjuder man utgång. 
Det är för mesigt att bara invitera 
med två dubbeltons och ess, ess, 
kung.
     Man kommer att tappa 
ett spader, ett hjärter och ett 
ruterstick. Jämn hemgång.

BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ 64
 ] KD10984
 { EK3
 }kn7
[ D1072  [ K853
] kn  ] 753
{ 108642   { Dkn97
}D42  }65
 [ Ekn9
 ] E62
 { 5
 }EK10983

Väst Nord Öst Syd
pass 1] pass 2}
pass 2] pass 4{
pass 4] pass 4NT
pass 5[ pass 5NT
pass 6{ pass 7]
pass pass pass

Utspel: [5
     Syd gör ett splinterbud med 
4{ och Nord som har en del 
bortkastat i ruter går ner i 4]. 
Syd nöjer sig inte med utgång och 
bjuder 4NT. Nord svarar två ess 
och trumfdam och Syd gör då en 
storslamsinvit med 5NT. Nord 
visar upp ruter kung och man 
chansar då in 7].
     Med spader ut får man lov 
att ta esset och lägga ner hjärter 
kung. När knekten faller hos Syd 
behöver bara klövern lösa sig. 
Man spelar ess och kung i klöver 

och stjäl sedan en klöver högt 
på handen. Sedan är det bara 
att lägga ner en hög hjärter på 
handen och sedan trumfa ut med 
hjärter ess. Man sakar sedan bort 
sina förlorare på bordets höga 
klöver.

BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ 95
 ] K872
 { Dkn1097
 }K9
[ 76  [ Dkn1043
] kn  ] D93
{ K865   { 2
}ED10864  }kn732
 [ EK82
 ] E10654
 { E43
 }5

Väst Nord Öst Syd
 pass pass 1]
2} 2] 3} 3{
pass 4] pass pass
pass

Utspel: }E
     Syd inviterar till utgång med 
3{. Det är det enda budet under 
3] man kan bjuda för att göra en 
invit. Nord som har maximum 
bjuder 4].
     Väst spelar ut klöver ess 
och vänder sedan med spader. 
Spelföraren lägger ner hjärter 
kung och får se knekten hos Väst. 
Eftersom Väst troligtvis har sex 
klöver eller mer bör man spela 
hjärter till tian. Det är också rätt 
om man räknar procent. Finns 
något som heter restricted choice 
som används i det här läget. När 
man maskat i hjärter trumfar man 
sedan ut och tappar ett ruterstick 
då masken spricker. 

www.bridgeforlaget.se
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning,

så får du 5% rabatt på samtliga varor 
märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.
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BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ kn102
 ] 10642
 { 10
 }D10853
[ 75  [ E984
] ED875  ] K9
{ 32   { Dkn7654
}Kkn74  }2
 [ KD63
 ] kn3
 { EK98
 }E96

Väst Nord Öst Syd
  pass 1NT
pass pass 2{ pass
pass pass

Utspel: [K
     Spelföraren duckar utspelet 
och tar sedan nästa med spader 
ess. Man stjäl en spader och 
spelar sedan tre varv hjärter och 
sakar bort sin klöverförlorare. 
Syd stjäl den tredje hjärtern och 
spelar en spader som spelföraren 
stjäl och Nord stjäl över. 
Försvaret får sedan tre ruterstick 
till och kontraktet går hem precis. 

BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ K10732
 ] 5
 { D95
 }K1085
[ 96  [ ED4
] EKkn102  ] D86
{ kn8742   { EK1063
}4  }D9
 [ kn85
 ] 9743
 { ---
 }Ekn7632

Väst Nord Öst Syd
   pass
pass pass 1NT pass
2{ pass 2] pass
3{ pass 3] pass
4] pass pass pass

Utspel: }E

     Syd spelar ut klöver ess 
och vänder sedan med spader. 
Spelföraren trumfar ut och 
maskar sedan ut ruter dam när 
man får reda på den sneda sitsen 
i färgen.

BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ 83
 ] K2
 { 754
 }976542
[ kn965  [ E10
] EDkn953  ] 4
{ 2   { KDkn9863
}ED  }kn103
 [ KD742
 ] 10876
 { E10
 }K8

Väst Nord Öst Syd
1] pass 2{ pass
2] pass 3{ pass
3NT pass pass pass

Utspel: }6
     Syd lägger klöver kung på 
utspelet och spelföraren tar esset. 
Man lägger sedan ner klöver dam 
och spelar en ruter. Syd vinner 
den andra rutern och spelar 
spader kung. Försvaret får sedan 
ett stick till om inte spelföraren 
får för sig att maska i hjärter. 
Det borde bli två övertrick i 
kontraktet med klöver ut. Ett 
bättre utspel hade denna gången 
varit spader, men det är klurigt 
att hitta ut från två hackor.

Om du loggar in p� 
www.svenskbridge.se  
kan du under ”Mina 
tävlingar” f� fram 

alla data fr�n de täv-
lingar du spelat!

BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ D82
 ] E7
 { D10852
 }653
[ Kkn107  [ E943
] 1065  ] KD4
{ E3   { kn96
}Dkn74  }E92
 [ 65
 ] kn9832
 { K74
 }K108

Väst Nord Öst Syd
 pass 1[ pass
3[ pass 4[ pass
pass pass

Utspel: ]2
     Om man gör rätt i trumf går 
man precis hem i kontraktet 
annars en bet.

BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ Dkn7
 ] 85
 { EKD10
 }Ekn32
[ 109863  [ 2
] kn62  ] EKD973
{ 543   { 86
}K10  }9764
 [ EK54
 ] 104
 { kn972
 }D85

Väst Nord Öst Syd
  2] pas
pass dbl pass 3[
pass 4[ pass pass
pass

Utspel: ]E
     Syd inviterar till utgång och 
Nord lägger på.
     Efter två varv hjärter ut 
vänder Öst med en ruter. 
Spelföraren lägger ner spader 
dam och spader knekt. När det 
sitter 5-1 i spader får man byta 
fot och spela lågfärger. Man går in 
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på ruter knekt och spelar klöver 
till knekt. När det går bra tar 
man ut ruter två höga ruter. Väst 
stjäl den fjärde rutern och skiftar 
med hjärter. Spelföraren stjäl på 
handen och förlorar sedan ett 
spaderstick till då Väst kommer 
att kunna stjäla den tredje 
klövern. En bet.

BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ E3
 ] EKkn92
 { E73
 }Ekn10
[ D652  [ Kkn87
] 53  ] 104
{ kn1086   { D92
}D73  }K652
 [ 1094
 ] D876
 { K54
 }984

Väst Nord Öst Syd
   pass
pass 2NT pass 3}
pass 3] pass 4]
pass pass pass

Utspel: ]10
     Om man slår en dubbelmask 
i klöver tappar man tre stick och 
går hem precis.

BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ K10975
 ] 873
 { K53
 }D6
[ 63  [ Ekn4
] Dkn  ] EK9642
{ D1076   { kn2
}108532  }E4
 [ D82
 ] 105
 { E984
 }Kkn97

Väst Nord Öst Syd
pass pass 1] pass
pass 1[ 2] 2[
3] pass pass pass

Utspel: [2
     Man duckar utspelet och 
vinner sedan nästa med esset och 
stjäl en spader. När trumfen sitter 
jämnt tappar man inte mer än 
tre lågfärgsstick till och går hem 
precis.

BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ Kkn1063
 ] D1096
 { 106
 }93
[ ED85  [ 742
] K8  ] kn75432
{ Dkn93   { K5
}862  }54
 [ 9
 ] E
 { E8742
 }EKDkn107

Väst Nord Öst Syd
 pass pass 1}
pass 1[ pass 2{
pass 2NT pass 3{
pass 3NT pass pass
pass

Utspel: ]5
     Syd visar upp 6-5 i klöver och 
ruter. Nord har ingen anpassning 
och bjuder därför 3NT där 
budgivningen slutar.
     Med rätt försvar får 
spelföraren bara åtta stick. Man 
tar ut sina höga klöver stick och 
spelar en spader. Öst hoppar upp 
med spader ess och skiftar med 
ruter tre. Det finns inget man 
kan göra nu. Väst kommer att 
kunna ta tre ruterstick och två 
högfärgsstick totalt. En bet.

BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ EK109
 ] kn762
 { K4
 }K105
[ 86432  [ kn7
] E  ] D3
{ D2   { Ekn108765
}87643  }Dkn
 [ D5
 ] K109854
 { 93
 }E92

Väst Nord Öst Syd
  1{ 1]
1[ 3{ pass 3]
pass 4] pass pass
pass

Utspel: {D
     Försvaret inleder med tre varv 
ruter. Spelföraren stjäl den tredje 
rutern med bordets tia. När Väst 
inte stjäl över med damen vet 
man att Öst har den. Man kan 
sedan gå in på bordet och maska 
ut hjärter dam och bara tappa för 
hjärter ess. Jämn hemgång.

BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ KDkn8432
 ] kn
 { E102
 }K6
[ 10975  [ E
] 8  ] ED1092
{ 985   { D643
}Dkn753  }E92
 [ 6
 ] K76543
 { Kkn7
 }1084

Väst Nord Öst Syd
   pass
pass 1[ 2] pass
pass 2[ dbl pass
3} 3[ pass pass
pass

Utspel: ]E
     Öst dubblar 2[ för att visa de 
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andra färgerna och max av sitt 
intervall. Väst bjuder sin femkorts 
klöver och Nord är med och 
konkurrerar med 3[.
     Det är inget roligt utspel men 
Öst väljer att spela ut hjärter ess. 
Öst vänder sedan med hjärter 
dam och spelföraren duckar 
och stjäl på handen. Spelföraren 
lägger sedan ner spader kung och 
Öst vinner med esset. Partnern 
markerade negativt i klöver på 
hjärter dam och Öst vet därför 
att Nord har klöver kung. Man 
spelar därför en till hjärter som 
spelföraren stjäl på handen. Nord 
lägger sedan ner dam och knekt 
i trumf och ser att spadern sitter 
snett. Spelföraren slår sedan en 
rutermask och spelar hjärter 
kung. Väst stjäl och försvaret 
får sedan för klöver ess. Jämn 
hemgång.

BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 104
 ] kn765
 { E93
 }E876
[ D9762  [ E8
] 104  ] E982
{ 1042   { Dkn7
}542  }Kkn103
 [ Kkn53
 ] KD3
 { K865
 }D9

Väst Nord Öst Syd
pass pass 1NT pass
2] pass 2[ pass
pass pass

Utspel: ]K
     Spelföraren vinner utspelet 
med hjärter ess och spelar spader 
ess och spader till damen. Man 
hoppas att trumfen sitter jämnt 
och spelar därför en spader till. 
Syd kommer in och tar ut sin sista 
trumf och spelar hjärter kung 
och en till hjärter. Man är nu lite 
trumfmatt som spelföraren och 
väljer därför att saka en klöver i 

bordet. Nord vänder med en låg 
klöver och man måste nu gissa 
vem som har esset. Om man 
hoppar upp med klöver kung kan 
man ta ut sitt höga hjärterstick 
och saka bort en klöver. 
Försvaret kommer sedan att 
kunna ta tre lågfärgsstick då man 
är trumfmatt. Det blir troligtvis 
två bet i kontraktet.

}  {  ]  [

-----------------------------------------

HÖSTEN 2017

november
tisdag 28 november DAGTID
torsdag 30 november

december
Söndag 3 december
måndag 4 december
torsdag 7 december DAGTID
måndag 11 december DAGTID
tisdag 12 december

VÅREN 2018

januari
tisdag 9 januari DAGTID
onsdag 10 januari
onsdag 17 januari DAGTID
torsdag 18 januari
Söndag 21 januari
måndag 22 januari
fredag 26 januari DAGTID
tisdag 30 januari

februari
torsdag 1 februari DAGTID
måndag 5 februari DAGTID
onsdag 7 februari
Söndag 11 februari
tisdag 13 februari DAGTID
torsdag 15 februari
måndag 19 februari
fredag 23 februari DAGTID
tisdag 27 februari
onsdag 28 februari DAGTID

mars
onsdag 7 mars
torsdag 8 mars DAGTID
Söndag 11 mars
tisdag 13 mars DAGTID
torsdag 15 mars
fredag 16 mars DAGTID
måndag 19 mars
onsdag 21 mars DAGTID
måndag 26 mars DAGTID
tisdag 27 mars



FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer

Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i rik-
tiga tävlingar och det är resultatet 
från dessa som ligger till grund för 
de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, rekom-
menderade utspel samt idéer kring 
spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur många 
gånger som helst – och kortleken 
kan givetvis även användas till an-
dra kortspel.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  90:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE
Paketpris •••

  300:—

Spela Bridge heter Svenska 
Bridgeförbundets kursserie, vilken 
är sprungen ur ett nordiskt sam-
arbete. Det nordiska samarbetet 
började för omkring två år sedan. 
Tanken är, att hela Nordens ny-
börjare så småningom ska lära 
sig spela bridge på ett och samma 
sätt. De får då ett gemensamt brid-
gesystem som grund – Nordisk 
Standard. Spela Bridge finns i 
fyra delar.

Spela Bridge är ett utbild-
ningspaket för nybörjare i bridge, 
innehållande kursbok, CD och 
kortlekar. Varje utbildningspaket 
innehåller:
• 1 st kursbok
• 1 st CD
• 2 st kortlekar

Författare är Göran Petersson 
(Spela Bridge 1 och 2), Magnus 
Lindkvist (Spela Bridge 3 och 4) 
tillsammans med GeO Tislevoll 
(Norge) och Jacob Røn (Dan-
mark).

Spela Bridge finns att beställa 
hos Bridgeförlaget.


