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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. 

 [ E975
 ] ED106
 { 96
 }kn103
[ kn84  [ K2
] 93  ] kn85
{ KD52   { E83
}KD42  }E9875
 [ D1063
 ] K742
 { kn1074
 }6

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

Utspel: }K
     Väst vinner utspelet med 
klöver kung och fortsätter med 
en klöver som går till Östs ess 
och handens stöld. Man spelar in 
sig på bordet i hjärter och spelar 
en spader som Öst vinner med 
sin kung. För att beta kontraktet 
måste Öst nu fortsätta med 
hjärter. Då kan man inte både 
trumfa ut och stjäla en klöver 
på handen eftersom man inte 
kommer in på bordet utan att 
Väst stjäl.

Nästa simultantävling:

7 februari

BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ E10432
 ] 652
 { ---
 }E7632
[ D8  [ kn9765
] 983  ] EK
{ EKD65   { 82
}984  }Kkn105
 [ K
 ] Dkn1074
 { kn109743
 }D

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

Utspel: ]D
     Man vinner utspelet med 
hjärter ess och spelar en spader 
som Syd vinner med sin kung. 
Syd fortsätter med en ruter som 
går till bordets ess och Nords 
stöld. Nord fortsätter med en 
låg klöver och om man nu gör 
rätt i klöver förlorar man, trots 
den väldiga snedsitsen, inte mer 
än tre spaderstick, en stöld och 
ett klöverstick och går hem 
precis. Om man gör fel i klöver 
går man dock en bet eftersom 
man då förlorar ytterligare ett 
klöverstick.

BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ K3
 ] K8
 { K642
 }K9432
[ D10842  [ Ekn965
] 10653  ] Dkn4
{ E   { 875
}Ekn7  }D5
 [ 7
 ] E972
 { Dkn1093
 }1086

Väst Nord Öst Syd
   pass
1[ pass 4[ pass

pass pass

Utspel: ]K
     Försvaret inleder med hjärter 
kung, en hjärter till Syds ess och 
en hjärter till stöld. Därefter får 
dock inte försvaret mer eftersom 
man nu kan saka bordets 
andra klöver på handens fjärde 
hjärter. Totalt tio stick och jämn 
hemgång.

BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ EK9852
 ] 7
 { Dkn1072
 }4
[ 10  [ Dkn3
] Kkn10943  ] ED2
{ K5    { E63
}K732  }Ekn95
 [ 764
 ] 865
 { 984
 }D1086

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

Utspel: [E
     Efter spader ess fortsätter 
Nord med ruter dam som 
man vinner med handens kung. 
Man spelar två höga trumf och 
fortsätter sedan med klöver ess 
och klöver knekt som går till 
Syds dam och handens kung. Man 
spelar nu in sig på bordets sista 
höga trumf, och trumfar därmed 
även ut, för att sedan spela 
spader dam från bordet och saka 
en klöverförlorare från handen. 
Man lägger alltså en förlorare 
på en förlorare, vilket kan verka 
meningslöst, men när Nord 
vänder med ruter kan man vinna 
sticket med bordets ess och saka 
handens sista klöver på bordets 
höga spader knekt. Man kan säga 
att man offrade ett spaderstick, 
men istället slapp att förlora två 
klöverstick. Elva stick och bra 
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spelat!  

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

 [ EK986
 ] E1032
 { 987
 }5
[ D3  [ 1052
] K987  ] Dkn654
{ 10532   { D
}kn32  }EK98
 [ kn74
 ] ---
 { EKkn64
 }D10764

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

Utspel: }E
     Efter klöver ess skiftar Öst 
med en spader för att förhindra 
hjärterstölder. Vändan går till 
Västs dam och handens ess och 
man stjäl en hjärter för att sedan 
lägga ned spader knekt, ruter ess 
och stjäla in sig på handen i klöver 
och trumfa ut med spader kung. 
Man vet att rutern sitter 4–1, 
men vill ändå resa färgen och ha 
kommunikationer kvar. Därför 
spelar man sin låga ruter från 
handen och låter Väst vinna den 
med sin tia. Oavsett fortsättning 
har man nu elva stick, fem 
spaderstick, ett hjärterstick, en 
hjärterstöld och fyra ruterstick. 
Bra spelat! 

BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ Ekn106
 ] 8754
 { D
 }EDkn10
[ D874  [ 92
] K93  ] kn1062
{ 72   { kn854
}9543  }K87
 [ K53
 ] ED
 { EK10963
 }62

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

Utspel: [7
     Man sätter i bordets tia, som 
ger stick och avblockerar sedan 
ruter dam och spelar in sig på 
handens spader kung. Man spelar 
därefter ess, kung och hacka i 
ruter och Öst kommer in på 
ruter knekt och vänder med 
en hjärter som går till handens 
dam och Västs kung. Därefter 
tar man dock resten genom att 
vinna fortsättningen, ta ut sina 
höga stick och till slut slå en 
spadermask. Totalt får man fem 
ruterstick, fyra spaderstick och 
två ess, summa summarum elva 
stick.

BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ D976
 ] KD6
 { 953
 }K102
[ 84  [ Kkn1032
] E82  ] kn10943
{ K10764   { Dkn
}973  }D
 [ E5
 ] 75
 { E82
 }Ekn8654

Väst Nord Öst Syd
   1}
pass 1[ pass 2}
pass pass pass

Utspel: {4
     Man vinner utspelet med 
handens ess och spelar en 
hjärter mot bordet. Väst tar för 
esset och tar ut sina två höga 
ruterstick, men det är det sista 
försvaret får eftersom man nu 
kan trumfa ut och saka handens 
spaderförlorare på bordets 
hjärter för totalt tio stick.

BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ E6
 ] EK9
 { KD73
 }Ekn53
[ K853  [ D1097
] 842  ] kn106
{ 10985   { Ekn2
}94  }1072
 [ kn42
 ] D753
 { 64
 }KD86

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

Utspel: [9
     Man duckar utspelet och 
vinner nästa med handens ess. 
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Om man läst av spadersitsen 
korrekt är det därefter ofarligt 
att gå in på bordet i klöver och 
spela en ruter till handens kung. 
På så sätt försäkrar man sig om 
fyra klöverstick, tre hjärterstick, 
ett spaderstick och ett ruterstick 
och därmed hemgången. Man kan 
dock bara spela så om man vet att 
Ö/V har 4–4 i spader så att man 
vet att de bara har tre spaderstick 
och ruter ess att få för, annars 
får man istället spela hjärter och 
hoppas på att få sitt nionde stick 
där istället. 

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

 [ D7
 ] KD9
 { K532
 }EKD5
[ E852  [ Kkn1043
] E74  ] kn2
{ 10864   { EDkn
}63  }1092
 [ 96
 ] 108653
 { 97
 }kn874

Väst Nord Öst Syd
 1} 1[ pass
3} dbl 3{ pass
3[ pass pass pass

Utspel: ]3
     3} visar en bra höjning och 
minst fyrkortsstöd i spader 
och Nords dubbling var en 
upplysningsdubbling. Därefter är 
det dock svårt för någon att bjuda 
mer än 3[ och där får det ta slut.
     Man hade bra anpassning och 
det satt bra, vilket gjorde att 
man inte förlorade mer än ett 
hjärterstick och två klöverstick 
och tar totalt tio stick.

www.svenskbridge.se
- allt om bridge -

BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ ---
 ] 876
 { Ekn10985
 }K1096
[ Kkn764  [ ED109852
] 9  ] ED102
{ K632   { D
}543  }E
 [ 3
 ] Kkn543
 { 74
 }Dkn872

Väst Nord Öst Syd
  1[ pass
4[ pass 5} pass
5{ pass 6[ pass
pass pass

Utspel: }D
     Öst har väldigt fina kort och 
när partnern kan hoppa till 4[ 
på egen hand och visar en ganska 
svag obalanserad hand med minst 
fem spader blir de inte sämre. 
När Väst kan kontrollbjuda rutern 
vet man att slam som sämst kan 
hänga på en hjärtermask, men 
ofta är väldigt bra, och därför 
chansar man på att 6[ är ett bra 
kontrakt.
     När partnern hade singel 
hjärter var det inga problem att 
ta tolv stick eftersom man inte 
förlorar något annat än ruter ess.

BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ E1098
 ] E
 { 10853
 }E1092
[ 5  [ D32
] kn1032  ] KD4
{ K62   { ED974
}KDkn54  }87
 [ Kkn764
 ] 98765
 { kn
 }63

Väst Nord Öst Syd

   pass
pass 1} dbl 1[
pass 2[ pass pass
pass

Utspel: }K
     Man vinner utspelet med 
bordets ess, tar ut hjärter ess och 
spelar en ruter som Öst vinner 
med ruter ess. Öst fortsätter 
med en trumf som man vinner 
med handens knekt. Man spelar 
sedan en hjärter till stöld, ruter 
till stöld, hjärter till stöld, ruter 
till stöld och en hjärter till stöld. 
Därefter får man ytterligare två 
trumfstick och tar totalt tio stick.  

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

 [ 4
 ] kn106
 { D762
 }D9865
[ ED6  [ Kkn10987532

] K8  ] 95
{ Ekn8543   { K
}73  }E
 [ ---
 ] ED7432
 { 109
 }Kkn1042

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

Utspel: ]E
     Med sin väldiga hand inleder 
Öst med 2[ som kräver till 
utgång med en bra spaderfärg. 
Väst har bra kort och stöd och 
bjuder därför 3[. Efter att båda 
kontrollbjudit varsin lågfärg har 
Öst ingen hjärterkontroll och 
bjuder därför 4[. Eftersom båda 
kontrollbjudit får Väst inte passa 
på det med hjärterkontroll. 
Över essfrågan visar Öst två ess 
och trumfdam (när man vet att 
man tillsammans har minst tio 
kort i trumf får man ljuga om 
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trumfdamen) och Väst bjuder 
slam.
     Efter utspelet kan man göra 
anspråk på resten av sticken.

BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ D54
 ] E109
 { Ekn965
 }kn2
[ Kkn  [ 1098762
] kn7532  ] D6
{ ---   { D843
}EKD985  }4
 [ E3
 ] K84
 { K1072
 }10763

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

Utspel: {E
     Om försvaret sköter sig 
kommer man inte undan att 
förlora tre hjärterstick, två 
spaderstick och ett klöverstick 
och gå tre bet.

BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ D9
 ] D105
 { kn10654
 }EK5
[ K62  [ kn8543
] Kkn32  ] E976
{ 832   { E97
}1094  }7
 [ E107
 ] 84
 { KD
 }Dkn8632

Väst Nord Öst Syd
  pass 1}
pass 1{ dbl 2}
2] 3NT pass pas
pass

Utspel: ]7
     Väst vinner utspelet med 
sin kung och fortsätter med 

en hjärter som går till handens 
tia och Östs ess. Oavsett vad 
försvaret sedan gör kommer man 
att få nio stick och gå hem. Om 
försvaret fortsätter med hjärter 
vinner man sticket och spelar en 
ruter. Försvaret får för ruter ess 
och tre hjärterstick, men inte 
mer. Om försvaret fortsätter med 
spader får de två hjärterstick, ett 
spaderstick och ett ruterstick 
men inte mer än så.

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

 [ kn10432
 ] K7654
 { ---
 }kn94
[ E76  [ KD98
] E102  ] D
{ EK10864   { Dkn53
}E  }D1065
 [ 5
 ] kn983
 { 972
 }K8732

Väst Nord Öst Syd
   pass
1{ pass 1[ pass
3NT pass 4{ pass
4] pass 4[ pass
5} pass 5{ pass
6{ pass pass pass

Utspel: ]4
     Det är en extremt bra 
storslam, som dock är väldigt 
svårbjuden när budgivningen går 
som den gör.
     Man kan stjäla handens hjärter 
på bordet och förlorar därmed 
inga stick alls och går hem plus 
ett.

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

 [ kn6
 ] E9
 { kn642
 }D10653
[ KD53  [ E8
] 1053  ] Dkn872
{ E53   { K97
}E87  }942
 [ 109742
 ] K64
 { D108
 }Kkn

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

Utspel: [2
     Utspelet går till Nords knekt 
och handens ess och man spelar 
en hjärter till bordets tia och 
Nords ess. Nord fortsätter med 
en spader som man vinner med 
bordets kung och man fortsätter 
med en hjärter som Syd vinner 
med sin kung. Man tar då tre 
spaderstick, tre hjärterstick, två 
ruterstick och ett klöverstick, 
totalt nio stick.

BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 85
 ] D4
 { K53
 }Dkn10862
[ E4  [ KDkn763
] K1076  ] kn92
{ Dkn7   { E4
}K543  }97
 [ 1092
 ] E853
 { 109862
 }E

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

Utspel: {10
     Man förlorar två hjärterstick 
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och ett klöverstick och går hem 
precis. 

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

 [ ---
 ] 875
 { Dkn7542
 }ED96
[ E1082  [ Kkn743
] EKD102  ] kn6
{ E9   { 3
}K5  }107432
 [ D965
 ] 943
 { K1086
 }kn8

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

Utspel: }kn
     Man förlorar två klöverstick, 
men inte mer än så, och tar totalt 
elva stick. 

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

 [ 875
 ] K865
 { EK8
 }872
[ 942  [ EKDkn10
] Ekn97  ] D103
{ 9652   { Dkn
}kn10  }ED9
 [ 63
 ] 42
 { 10743
 }K6543

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

Utspel: }3
     Man vinner utspelet med 
handens dam och slår en 
hjärtermask som misslyckas. 
Därefter kan försvaret få tre 

ruterstick, men inte mer än så 
och man går hem precis.

BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ EK6
 ] EK6
 { Dkn973
 }Kkn
[ 984  [ D105
] 82  ] D10954
{ E54   { K1062
}D9653  }10
 [ kn732
 ] kn73
 { 8
 }E8742

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

Utspel: ]4
     Man vinner utspelet med 
bordets knekt och släpper 
runt ruter åtta. Man kommer 
då så småningom få ihop två 
spaderstick, tre hjärterstick, två 
ruterstick och två klöverstick och 
gå hem precis.

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

 [ E8732
 ] K6
 { 9853
 }107
[ 9  [ D1064
] kn4  ] 1087
{ K6   { Ekn107
}EKDkn8652  }94
 [ Kkn5
 ] ED9532
 { D42
 }3

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

Utspel: ]K
     Man förlorar två hjärterstick 

och ett spaderstick och går hem 
precis.

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

 [ EKD3
 ] Ekn1073
 { ---
 }10976
[ kn9762  [ 1054
] 8  ] K92
{ Ekn852   { KD10964
}53  }8
 [ 8
 ] D654
 { 73
 }EKDkn42

Väst Nord Öst Syd
  pass 1}
1{ 1] 4{ 4]
pass 5{ pass 6]
pass pass pass

Utspel: {K
     Man förlorar ett trumfstick, 
men inte mer än så. Totalt tolv 
stick och jämn hemgång.

BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ 54
 ] D107432
 { 85
 }EK3
[ E1073  [ K92
] 8  ] 965
{ EKD42   { 63
}Dkn2  }107654
 [ Dkn86
 ] EKkn
 { kn1097
 }98

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

Utspel: }4
     Man stjäl en klöver på den 
korta trumfhanden innan man 
trumfar ut och förlorar på så sätt 
inte mer än två spaderstick och 
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två ruterstick och tar totalt nio 
stick.

BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 83
 ] ED1064
 { 94
 }D943
[ EKD104  [ kn65
] K87  ] kn32
{ 53   { K87
}kn107  }EK62
 [ 972
 ] 95
 { EDkn1062
 }85

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

Utspel: {9
     Man kommer inte undan att 
förlora två ruterstick och två 
hjärterstick och går därmed en 
bet.

}  {  ]  [

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

VÅREN 2018

februari
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

april
onsdag 4 april
torsdag 5 april DAGTID
Söndag 8 april
tisdag 10 april DAGTID
torsdag 12 april
måndag 16 april
onsdag 18 april DAGTID
måndag 23 april DAGTID
tisdag 24 april
fredag 27 april DAGTID

maj
onsdag 2 maj
torsdag 3 maj DAGTID
Söndag 6 maj
måndag 7 maj
tisdag 8 maj DAGTID
måndag 14 maj DAGTID
tisdag 15 maj
onsdag 23 maj DAGTID
torsdag 24 maj



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.


