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Nordisk Standard
Kommentarerna till 
simultantävlingarna 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. 

 [ D109
 ] kn7653
 { 96
 }1085
[ 54  [ kn872
] 42  ] D8
{ EK10872   { Dkn54
}kn92  }KD4
 [ EK63
 ] EK109
 { 3
 }E763

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

Utspel: {D
     Spelföraren kan på 
budgivningen ganska säkert maska 
över Öst i spader och därmed 
kunna saka en av bordets klöver 
på handens fjärde spader och få 
hela elva stick.

BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ E862
 ] D3
 { E8
 }D10762
[ K1054  [ Dkn9
] EK1096  ] 875
{ 10   { KD32
}Ekn5  }943
 [ 73
 ] kn42
 { kn97654
 }K8

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

Utspel: {7
     Nord vinner utspelet med 
ruter ess och fortsätter med 
ruter som man som spelförare 
vinner på handen. Därefter spelar 
man spader dam som Nord 
duckar två gånger. För att få åtta 
stick behöver man nu ta för ruter 
kung innan man spelar sin sista 
spader.

BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ Dkn875
 ] D94
 { K42
 }104
[ E943  [ K
] E76  ] K102
{ E6   { D1095
}Dkn73  }K9652
 [ 1062
 ] kn853
 { kn873
 }E8

Väst Nord Öst Syd
   pass
1NT pass 3NT pass
pass pass

Utspel: [5
     Försvaret hinner resa sin 
spaderfärg innan spelföraren 
hinner göra mer än att resa 

sin klöverfärg, och därmed får 
spelföraren nöja sig med sina nio 
stick.

BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ K6
 ] 85
 { KD863
 }KD53
[ 42  [ ED1093
] Dkn43  ] K10
{ Ekn1095    { 74
}E4  }10872
 [ kn875
 ] E9762
 { 2
 }kn96

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

Utspel: {2
     När motståndarna spelar ut 
bordets bjudna färg i färgspel 
gör de ofta det från en kortfärg. 
Man vinner därför direkt med 
bordets ruter och spelar direkt 
hjärter till kungen och Syds 
ess. Syd fortsätter med klöver 
som spelföraren vinner med 
bordets ess. Spelföraren spelar 
sedan hjärter till handens tia och 
ytterligare en klöver som vinns av 
Nord. Nord tar ut sin höga ruter 
och fortsätter med trumf för att 
förhindra stölder på bordet och 
tvinga spelföraren att ta beslutet 
att maska eller inte. Spelföraren 
tar esset för att vara relativt 
säker att komma in på bordet, 
och stjäl därefter en klöver och 
spelar en hjärter med klöversak. 
Nord stjäl hjärtern och fortsätter 
med ännu en hög ruter. Öst stjäl 
med spader tio och Syd gör nu 
inte misstaget att stjäla över, 
utan sakar ett valfritt kort. När 
spelföraren nu försöker trumfa ut 
kommer Syd att få två trumfstick 
och beta kontraktet.
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BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ D105
 ] 9
 { ED10974
 }Kkn5
[ K874  [ Ekn9
] 102  ] EK765
{ K8532   { kn6
}83  }ED2
 [ 632
 ] Dkn843
 { ---
 }109764

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

Utspel: {E
     För att inte förlora stick 
till någon honnörsingel eller –
dubbelton spelar man ut ruter 
ess. När bordet kommer upp 
fortsätter man med ruter dam 
och reser sin färg, men när båda 
maskarna gick bra och spadern 
satt 3-3 så hade spelföraren nio 
stick ändå, men spelföraren får 
se till att spela spader till knekt 
direkt istället för klövermasken 
för att behålla en ingång till 
handen så att man kan slå båda 
maskarna.

BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ 632
 ] KD3
 { K10974
 }E9
[ Ekn54  [ D8
] 10842  ] 76
{ D32   { kn5
}kn8  }K1076432
 [ K1097
 ] Ekn95
 { E86
 }D5

Väst Nord Öst Syd
  pass 1]

pass 2{ pass 2NT
pass 3] pass 3NT
pass pass pass

Utspel: [5
     Man vinner som spelförare 
över Östs dam med sin kung 
och fortsätter med ruter ess 
och ruter åtta som man släpper 
runt för att klara av 4-1 hos Väst 
med bara ett tapp. Öst kan nu 
fortsätta med spader till Västs ess 
och en klöverfortsättning, men 
spelföraren har ändå tio säkra 
stick.

BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ EKDkn107
 ] 5
 { E108
 }kn74
[ 9  [ 853
] ED10872  ] K643
{ 975   { kn63
}865  }K103
 [ 642
 ] kn9
 { KD42
 }ED92

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

Utspel: ]4
     Spelföraren stjäl andra varvet 
hjärter och trumfar sedan ut i 
tre drag. Sedan spelar man ruter 
kung, ruter till ess och när det 
inte kommer någon knekt så 
spelar man klöver knekt som Öst 
täcker med kungen. Nu kollar 
man om rutern sitter 3-3, vilket 
den lyckligtvis gör och man får 
totalt tolv stick.

Nästa simultantävling:

2 mars

BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 765
 ] E6
 { E532
 }10742
[ K102  [ D83
] 109732  ] Dkn4
{ 74   { 1096
}E63  }KD95
 [ Ekn94
 ] K85
 { KDkn8
 }kn8

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

Utspel: ]2
     Spelföraren har egentligen 
bara en chans till extrastick och 
det är i spaderfärgen. Därför 
vinner man utspelet med 
hjärteress och fortsätter med 
spader till nian. Väst kommer 
in på spader tio och fortsätter 
med hjärter. Nu får man som 
spelförare ta sina höga stick innan 
det är försent. Det resulterar i 
sju stick för spelföraren och jämn 
hemgång.

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

 [ 7
 ] K1042
 { 10973
 }7632
[ D98  [ K1065432
] E983  ] ---
{ ED86   { 54
}K9  }Dkn108
 [ Ekn
 ] Dkn765
 { Kkn2
 }E54

Väst Nord Öst Syd
 pass 3[ 3NT
dbl rdbl pass 4]
4[ pass pass pass

Utspel: ]D



SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET • 27/2 2017 • SIMULTANTÄVLING

     Svårt budläge för både Öst 
och Syd, men Öst spärrade trots 
sin halvtaskiga färg med sin fina 
fördelning och Syd bestämde sig 
för att kliva in med 3NT, som 
ofta är det bästa kontraktet, när 
möjligheten fortfarande fanns. 
Väst såg att 3NT inte skulle ha 
så goda chanser och dubblade, 
varpå Nord redubblade sig ur 
blodbadet.
     Man vinner utspelet på bordet 
och spelar spader till kung för att 
eventuellt plocka upp Ekn7 hos 
Syd, som denna gången bara hade 
två kort i färgen. Efter det blir det 
lätt elva stick.

BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ kn83
 ] K87
 { 963
 }KD65
[ D10  [ EK972
] E963  ] 1052
{ Ekn105   { D
}1093  }Ekn82
 [ 654
 ] Dkn4
 { K8742
 }74

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

Utspel: }6
     Öst kan inte bjuda 3} över 
Västs 2{, eftersom det visar 
tillägg. Man bjöd därför istället 2[ 
som visar mins femkorts spader.
     Spelföraren släpper utspelet 
till handens tia och fortsätter med 
klöver nio som Nord täcker med 
damen och man duckar. Nord 
fortsätter med hjärter som man 
duckar en gång och sedan vinner 
på handen. Man spelar därefter 
klöver till knekten, tar ut sin höga 
klöver, slår en rutermask och kan 
därefter ta elva stick när spadern 
löste sig.

BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 1073
 ] 102
 { D84
 }kn9762
[ Dkn  [ EK9862
] 9873  ] D6
{ 73   { kn652
}KD1054  }3
 [ 54
 ] EKkn54
 { EK109
 }E8

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

Utspel: [D
     2[ visar i sista hand cirka 
10-13 med en sexkortsfärg. Syd 
dubblade framförallt 3[ för att 
försvara den egna sidans antagliga 
trelägeskontrakt.
     Försvaret har två stick 
i vardera rödfärg och ett 
klöverstick.

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

 [ Dkn7
 ] 10862
 { 965
 }EK8
[ K1085  [ E932
] KD73  ] E4
{ kn8   { KD
}kn54  }D9732
 [ 64
 ] kn95
 { E107432
 }106

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

Utspel: {E
     Syd har ett svårt utspel men 

väljer ruter ess. Nord markerar 
negativt, men Syd fortsätter ändå 
med ruter för att inte ge favör. 
Spelföraren vinner på handen 
och spelar ess och kung i trumf. 
Därefter spelar man en klöver till 
knekten och Nords ess. Nästa 
gång spelföraren kommer in 
och spelar klöver mot handen 
behöver Nord ducka i tempo för 
att ge spelföraren chansen att 
göra fel och bara ta åtta stick.

BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ E1032
 ] kn842
 { E3
 }D97
[ D76  [ K98
] 10653  ] EKD7
{ K8762   { Dkn10
}3  }kn64
 [ kn54
 ] 9
 { 954
 }EK10852

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

Utspel: }E
     Väst bjuder 2} med planen att 
passa ner vad än öppningshanden 
svarar.
     Syd får för sitt ess och 
fortsätter med ruter, som Nord 
vinner med esset. Bordet får 
stjäla klövervändan och man 
spelar därefter som spelförare 
en hjärter till esset och stjäl ännu 
en klöver. Därefter spelar man 
ytterligare två höga trumf och 
spelar därefter ruter knekt och 
ruter dam som man tar över med 
kungen. Nord stjäl rutern, men 
måste ge en spaderfavör som ger 
spelföraren ett nionde stick.

www.svenskbridge.se
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BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ kn97642
 ] 2
 { K76
 }1098
[ 853  [ EK
] Dkn543  ] K1086
{ Ekn10   { 2
}EK  }Dkn6532
 [ D10
 ] E97
 { D98543
 }74

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

Utspel: [7
     Öst visar en bra, men inte 
nödvändigtvis poängstark, 
höjning med 3]. Väst blir 
då slamintresserad och 
kontrollbjuder klövern. Öst 
bjuder då 4{ som här visar 
kontroll i spader, men inte 
nödvändigtvis i ruter eftersom 
Väst har förnekat spaderkontroll. 
Efter en essfråga bjuder därefter 
Väst slam.

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

 [ E109
 ] EKDkn109
 { 532
 }kn
[ Kkn872  [ D6543
] 74  ] ---
{ K96   { 10874
}963  }10752
 [ ---
 ] 86532
 { EDkn
 }EKD84

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

pass pass pass

Utspel: ]4
     Nord hade ett massivt 
trumfstöd och krävde till utgång 
med stöd med 2NT. Syd visade 
bra kort och renons spader och 
Nord essfrågade. Då de hade 
alla stick följde en kungfråga och 
storslamsinvit och med en massa 
stick bjöd Syd storslam.
     Det var inga problem att ta 
tretton stick på brickan.

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

 [ EKD876
 ] kn2
 { 106
 }kn94
[ 2  [ kn1095
] 108643  ] D97
{ 87532   { EKkn
}K8  }D107
 [ 43
 ] EK5
 { D94
 }E6532

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

Utspel: ]3
     Man försöker med bordets 
knekt, men när Öst täcker med 
damen får man vinna med esset. 
När spadern sitter snett finns 
dock ingen räddning och man går 
antagligen tre bet.

 

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

så får du 5% rabatt på samtliga varor 
märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ D82
 ] D6
 { K76
 }107642
[ K5  [ Ekn10743
] E943  ] kn
{ Dkn104   { 53
}Dkn3  }EK85
 [ 96
 ] K108752
 { E982
 }9

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

Utspel: ]8
     När spader dam satt hos 
Nord förlorar man inte mer 
än två ruterstick och tar elva 
stick. 

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

 [ 9865
 ] ED8
 { E54
 }kn108
[ KDkn42  [ E103
] 752  ] 64
{ kn7   { KD98
}742  }EK95
 [ 7
 ] Kkn1093
 { 10632
 }D63

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

Utspel: {3
     När ruterfärgen är löst 
kommer man inte förlora mer än 
två hjärterstick och ett ruterstick 
och ta totalt tio stick.
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BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ E74
 ] D10873
 { 32
 }E87
[ D8652  [ 109
] EK4  ] kn
{ E5   { Dkn10964
}kn62  }KD54
 [ Kkn3
 ] 9652
 { K87
 }1093

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

Utspel: ]5
     Nord vinner utspelet och 
fortsätter med hjärter som man 
vinner på bordet. Man får som 
spelföraren välja på om man 
ska spela på att Syd har H10x i 
spader eller Kx i ruter. Om man 
väljer H10x spelar man klöver 
mot handens kung som man får 
för. Därefter fortsätter man med 
spader tio som man släpper runt 
och Nord vinner med esset. 
Hjärterfortsättningen vinns på 
bordet och återigen ta man sig 
in på handen i klöver och spelar 
spader mot handen. Försvaret kan 
få två spaderstick, tre hjärterstick 
och ett klöverstick, men inte mer. 

BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ E52
 ] 3
 { D97542
 }963
[ D74  [ 3
] E52  ] Dkn64
{ EKkn6   { 1083
}KDkn  }E8754
 [ Kkn10986
 ] K10987
 { ---
 }102

Väst Nord Öst Syd

2NT pass 3} 3[
pass 4[ dbl pass
pass pass

Utspel: {E
     Spelföraren stjäl utspelet och 
spelar en hjärter som Öst vinner 
med knekten. Öst fortsätter med 
trumf som går till spelförarens 
knekt och Västs och bordets 
duck. En hjärter till stöld följs av 
en ruter till stöld och proceduren 
upprepas därefter. Man tar 
sedan ut spader kung och spelar 
hjärter kung och resten av sina 
höga hjärter. Väst får stjäla när 
som helst och har sedan två 
klöverstick att inkassera för en 
bet.

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

 [ 64
 ] kn10976
 { kn9654
 }5
[ Kkn3  [ 1097
] EK4  ] D853
{ 73   { 1082
}E9832  }KD7
 [ ED852
 ] 2
 { EKD
 }kn1064

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

Utspel: ]kn
     Man vinner utspelet på handen 
och fortsätter med klöver till 
kung och dam och en låg klöver 
till handens ess. Ännu en klöver 
gör att Syd kommer in. Tre höga 
ruter följer, men därefter får man 
i försvaret inte för mer än spader 
ess, totalt fem stick till försvaret 
och ett övertrick i kontraktet.

}  {  ]  [

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

 [ kn6
 ] KD106
 { Dkn74
 }E64
[ D  [ K10874
] 94  ] E75
{ E109832   { K65
}Kkn83  }72
 [ E9532
 ] kn832
 { ---
 }D1095

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

Utspel: ]K
     Man duckar utspelet två 
gånger och vinner den tredje 
ronden hjärter med esset. 
Därefter spelar man en spader 
till damen. Om Syd duckar vinner 
man med damen och spelar ruter 
tio upp mot bordet och reser den 
färgen med klöver som framtida 
ingång. Om Syd vinner med esset 
kan man antingen gå på rutern 
eller spadern beroende av om Syd 
vänder med spader eller klöver, 
och går antagligen hem oavsett.

BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ Kkn5
 ] kn432
 { 83
 }EK72
[ 8  [ 109743
] KD10985  ] E
{ D42    { 109765
}Dkn4  }86
 [ ED62
 ] 76
 { EKkn
 }10953

Väst Nord Öst Syd
   1}
1] 2NT pass 3NT
pass pass pass
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Utspel: ]E
     Öst fortsätter med ruter efter 
att ha vunnit utspelet. Spelföraren 
vinner rutern med bordets ess 
och spelar klöver tio runt för 
att maximera sina chanser till så 
många stick som möjligt i den 
färgen. När färgen sitter bra, och 
man har gott om ingångar, tar 
spelföraren tio stick.

BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ kn6
 ] K987
 { K854
 }kn43
[ EK532  [ 10987
] Dkn  ] E64
{ Dkn3   { E976
}ED6  }82
 [ D4
 ] 10532
 { 102
 }K10975

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

Utspel: [6
     Alla färger satt så snällt som 
de kunde sitta och man tog därför 
hela tretton stick.

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

alla data fr�n de tävlingar du spelat!

KOMMANDE SIMULTANTÄVLINGAR

Hör med din klubb vilka datum 

den arrangerar simultantävling!

VÅREN 2017

mars
torsdag 2 mars
fredag 3 mars, DAGTID
måndag 6 mars
torsdag 9 mars, DAGTID
tisdag 14 mars
onsdag 15 mars, DAGTID
söndag 19 mars, SÖNDAG
tisdag 21 mars, DAGTID
onsdag 22 mars
måndag 27 mars, DAGTID
torsdag 30 mars

april
måndag 3 april
tisdag 4 april, DAGTID
tisdag 11 april
onsdag 12 april, DAGTID
onsdag 19 april
torsdag 20 april DAGTID
söndag 23 april, SÖNDAG
torsdag 27 april
fredag 28 april, DAGTID

maj
onsdag 3 maj
torsdag 4 maj, DAGTID
måndag 8 maj
onsdag 10 maj, DAGTID
söndag 14 maj, SÖNDAG
torsdag 18 maj
fredag 19 maj, DAGTID
måndag 22 maj, DAGTID
tisdag 23 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.


