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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. 

 [ Kkn983
 ] D108
 { 7
 }D854
[ ED  [ 1052
] 954  ] Ekn7632
{ kn852   { EK9
}10973  }K
 [ 764
 ] K
 { D10643
 }Ekn62

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

Utspel: [4
     Man sätter i bordets dam 
och Nord vinner med kungen. 
Rutervändan vinner man på 
handen och spelar en spader till 
ess, en trumf till handens ess 
och en spader till stöld följt av 
en trumf som Nord vinner med 
damen. Klöverskiftet vinns av Syd 
som vänder med en ruter som 
Nord får stjäla, men därefter tar 
man resten, totalt nio stick.

BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ K95
 ] 975
 { 96
 }E9873
[ ED843  [ kn
] kn843  ] EK10
{ Kkn3   { 107542
}D  }10652
 [ 10762
 ] D62
 { ED8
 }Kkn4

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

Utspel: {2
     Spelföraren får det inte lätt 
när klövern och rutern sitter 
elakt och går minst en bet.

BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ 962
 ] 952
 { D93
 }Dkn106
[ E87  [ Kkn1043
] kn874  ] K10
{ kn42   { 865
}K53  }E84
 [ D5
 ] ED63
 { EK107
 }972

Väst Nord Öst Syd
   1NT
pass pass pass

Utspel: ]7
     Spelföraren vinner över Östs 
kung med sitt ess och testar 
rutern. När den färgen löser 
sig tar man sina sex stick innan 
försvaret hinner resa ett åttonde.

www.svenskbridge.se

BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ 762
 ] D103
 { Dkn63
 }kn63
[ ED10  [ 943
] EK52  ] kn9864
{ 10982   { 5
}E10  }K985
 [ Kkn85
 ] 7
 { EK74
 }D742

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

Utspel: {6
     Öst lägger, trots få poäng, 
på till utgång med sin singel när 
Väst har visat max och fyrstöd i 
hjärter.
     Syd vinner utspelet och 
vänder med en spader som man 
vinner med handens tia. Efter två 
ronder trumf spelar man sedan 
klöver ess, klöver till kung och en 
klöver till stöld. Ruter till stöld 
och ytterligare en klöver till stöld 
följs av ytterligare en ruter till 
stöld och en spadermask. Nord 
får stjäla när som helst, och man 
får oavsett elva stick.

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

 [ Kkn3
 ] KD
 { K109
 }EK1072
[ D108  [ 652
] 82  ] 109
{ E74   { kn86532
}kn9843  }D5
 [ E974
 ] Ekn76543
 { D
 }6

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

Utspel: ]2
     3] var krav med minst 
femkorts hjärter och 4{ visade 
att hjärter var trumf och att man 
hade kontroll hjärter. Man visade 
inte singel i partnerns färg som 
kontroll, men om man ska göra 
det eller inte är något man själv 
får komma överens om med den 
man spelar med.
    Man kan saka en 
spaderförlorare på klöver kung 
och en på ruter kung och går 
därmed alltid hem.

BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN. 

 [ Dkn743
 ] 8654
 { KDkn
 }K
[ 10652  [ EK
] 3  ] KDkn92
{ E9874   { 2
}ED2  }98653
 [ 98
 ] E107
 { 10653
 }kn1074

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

Utspel: {5
     Man vinner utspelet med 
bordets ess och spelar en hjärter 
till handens kung och Syds ess. 
Man får stjäla rutervändan, slå en 
trumfmask så att Nord komma 
in och stjäla ännu en ruter. En 
klöver till ess berättar om sitsen 
och man får då spela ännu en 
ruter till stöld och ta ut sina höga 
högfärgsstick. Försvaret får då 
inte mer än tre klöverstick och 

ett hjärterstick.

BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ kn4
 ] 1076543
 { 9
 }D765
[ 72  [ D9853
] ED92  ] 8
{ EK103   { kn52
}E94  }Kkn83
 [ EK106
 ] Kkn
 { D8764
 }102

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

Utspel: {9
     Utspelet vinns med handens 
tia och man spelar direkt spader 
sju runt till Syds tia. Rutervändan 
lägger man lågt på från handen 
och stjäls av Nord. Därefter 
får dock försvaret inte mer än 
ytterligare två trumfstick och man 
tar nio stick.

BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ kn10984
 ] K7
 { KD84
 }32
[ D76532  [ K
] 86  ] Dkn3
{ Ekn   { 10653
}1084  }D9765
 [ E
 ] E109542
 { 972
 }EKkn

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

Utspel: [6
     Man vinner utspelet på handen 

och spelar klöver ess, kung och 
klöver till stöld. Hjärter kung följs 
av en spader till stöld och hjärter 
ess. Försvaret får därefter ett 
hjärter- och ett ruterstick och 
man tar elva stick.

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

 [ 73
 ] E109
 { KD9852
 }K10
[ ED  [ Kkn964
] D742  ] K63
{ kn106   { 43
}Ekn53  }972
 [ 10852
 ] kn85
 { E7
 }D864

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

Utspel: [4
     Försvaret får två spaderstick, 
ett hjärterstick och ett 
klöverstick.

BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ ED2
 ] kn6
 { ED6
 }E9743
[ kn9865  [ 7
] D7  ] E943
{ 432   { kn9875
}865  }Kkn2
 [ K1043
 ] K10852
 { K10
 }D10

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

Utspel: {5
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     Utspelet vinner man med 
bordets tia och spelar klöver dam 
runt. Öst kommer in och vänder 
med ytterligare en ruter som 
även den vinns på bordet. Man 
spelar nu klöver tia som även den 
vinns av Öst. En tredje ruter gör 
att man kommer in på handen 
och nu får ta ut sina tre höga 
klöverstick. Man får sedan nöja 
sig med nio stick när inte spader 
knekt faller.

BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 65
 ] D876
 { 9743
 }ED3
[ ---  [ EDkn873
] Ekn53  ] 1094
{ D5   { Ekn6
}K987642  }kn
 [ K10942
 ] K2
 { K1082
 }105

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

Utspel: {4
     Västs 2} visar efter 
förhandspass en sexkortsfärg 
(eller en bra femkortsfärg) och 
med sjukortsfärg och renons 
spader föreslog man 3} istället 
för 2[.
     Man förlorar ett ruterstick, ett 
hjärterstick och två klöverstick 
och går hem precis.

Nästa 
simultantävling:

14 mars

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

 [ 5
 ] 954
 { EKD107
 }E732
[ EK1074  [ 86
] 1062  ] E73
{ 8   { kn96542
}KD64  }98
 [ Dkn932
 ] KDkn8
 { 3
 }kn105

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

Utspel: [4
     Man vinner utspelet med 
spader nio och spelar klöver 
knekt till Västs dam och bordets 
ess. Därefter spelar man en 
hjärter till handens kung som 
man får för och ytterligare en 
hjärterhonnör som Öst duckar, 
men nästa varv hjärter vinner 
med esset. Spadervändan går 
till handens dam och Västs ess. 
Väst vänder med ruter som 
man vinner på bordet. Man 
tar därefter ut sina två höga 
ruterhonnörer och spelar en 
klöver till handens tia och Västs 
dam och kommer få ett åttonde 
stick på klöver sju.

BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ E864
 ] ED74
 { ED9
 }72
[ K  [ kn103
] 983  { Kkn543
}Kkn96543    }D108
 [ D9752
 ] K1065
 { 1076
 }E

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

pass pass pass

Utspel: ]kn
     Man vinner utspelet på handen 
och spelar en klöver till bordets 
ess, en spader till ess och en 
klöver till ess. Därefter tar man ut 
spader dam och spelar sina höga 
hjärter tills Öst stjäl, alternativt 
tar ut alla sina höga hjärter och 
spelar trumf så att Öst kommer 
in. Oavsett kommer Öst att bli 
inpetad och vara tvungen att ge 
en favör för ett elfte stick.

BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ Kkn4
 ] ED9652
 { kn
 }kn76
[ 6  [ E983
] 108  ] Kkn
{ KD654   { 10983
}D10843  }E52
 [ D10752
 ] 743
 { E72
 }K9

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

Utspel: ]E
     När man som Nord fick reda 
på dubbelanpassningen i högfärger 
bjöd man utgång, men Väst var 
inte färdigbjuden än.
     Ett hjärter-, ruter- och 
klöverstick är allt man förlorar.
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BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ Dkn73
 ] EKD10
 { E95
 }kn2
[ 8654  [ E9
] 74  ] 953
{ Kkn1082   { 763
}E8  }KD765
 [ K102
 ] kn862
 { D4
 }10943

Väst Nord Öst Syd
   pass
pass 1NT pass pass
pass

Utspel: }5
     Väst vinner utspelet med 
esset och fortsätter med en 
klöver till Östs dam. Öst tar ut 
sin höga klöver och vänder med 
ytterligare en klöver för att resa 
sin färg med spader ess kvar som 
ingång. Försvaret får då totalt 
åtta stick.Med aktuell sits borde 
man ha vänt med ruter och kunde 
därmed ha fått ett stick till, men 
det är inte helt lätt att se.

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

 [ 43
 ] ED5
 { kn85
 }K9542
[ EKDkn96  [ 10872
] kn10  ] 9764
{ ED74    { 1092
}D  }E8
 [ 5
 ] K832
 { K63
 }kn10763

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

Utspel: [4
      Man vinner utspelet på 
handen, spelar spader sex till 

bordets sjua och släpper runt 
ruter tio. När man sedan kommer 
in igen går man in på bordet igen 
och maskar denna gången med 
damen och förlorar därmed inte 
mer än två hjärterstick och ett 
ruterstick.

BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ 1084
 ] 8
 { D9642
 }K642
[ ED65  [ 72
] KD  ] Ekn643
{ 873   { Kkn
}Ekn109  }D873
 [ Kkn93
 ] 109752
 { E105
 }5

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

Utspel: {2
     Även om man gör rätt i första 
stick är det omöjligt att gå hem 
med den dåliga sitsen och man lär 
gå minst två bet.

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

 [ Dkn6
 ] 109872
 { D42
 }42
[ E109832  [ 54
] 54  ] E63
{ kn103   { 65
}ED  }1098753
 [ K7
 ] KDkn
 { EK987
 }Kkn6

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

Utspel: ]5
     Öst vinner med esset och 
måste för att beta kontraktet 
vända med klöver i andra stick. 
Med aktuell sits borde man ha 
spelat 3NT istället för 4], men 
det är svårt att veta i förväg.

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

 [ 976
 ] D5
 { Kkn643
 }kn53
[ 42  [ K85
] EK1097  ] 843
{ 9   { E872
}KD1098  }642
 [ EDkn103
 ] kn62
 { D105
 }E7

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

Utspel: [6
     Syd uppvärderade fjorton 
poäng med en fin femkortsfärg till 
15-17.
     Syd vinner utspelet med 
spader ess och vänder med ruter 
som vinns på bordet. För att gå 
hem måste spelföraren nu spela 
en klöver mot handen och gissa 
rätt i färgen för att bara tappa ett 
stick i färgen.

Förbundets  
hemsida:

svenskbridge.se
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BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ kn102
 ] Dkn954
 { 74
 }K105
[ D3  [ 8754
] K2  ] 10763
{ EKkn1083   { 92
}kn76  }ED8
 [ EK96
 ] E8
 { D65
 }9432

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

Utspel: [kn
     Syd tar ut spader ess och kung 
och vänder med en tredje spader 
som man stjäl. Man spelar nu 
ruter ess och därefter en klöver 
till bordets dam med intentionen 
att maska i trumf. Om Syd skulle 
komma in på klöver kung och 
vända med spader så stjäl man 
med knekten och om Nord kan 
stjäla över så hade man ändå 
ha förlorat på att maska och 
kan maska i hjärter nästa gång 
man kommer in på bordet. Med 
aktuell sits vinner man dock 
sticket med klöver dam, slår en 
lyckad rutermask, trumfar ut och 
spelar in sig på klöver ess för att 
spela en hjärter upp mot kungen. 
Man förlorar då inte mer än 
två spader-, ett klöver- och ett 
hjärterstick.

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 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN. 

 [ E765
 ] KDkn984
 { 8
 }87
[ 92  [ K843
] 73  ] E62
{ D52   { 1076
}Dkn9643  }EK10
 [ Dkn10
 ] 105
 { EKkn943
 }52

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

Utspel: }E
     Man förlorar två klöverstick, 
ett hjärterstick och ett 
spaderstick och går hem precis.

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

 [ EKD843
 ] 754
 { 2
 }E96
[ 10  [ 9
] KD982  ] E103
{ 6   { EDkn853
}K107543  }kn82
 [ kn7652
 ] kn6
 { K10974
 }D

Väst Nord Öst Syd
  1{ pass
1] 1[ dbl 4[
5} pass pass pass

Utspel: {6
     Försvaret får ett klöverstick 
och ett spaderstick och 
kontraktet går därmed hem 
precis.

}  {  ]  [

BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN. 

 [ 108754
 ] kn8
 { 654
 }975
[ K9  [ kn632
] KD10743  ] 952
{ E    { K832
}8642  }E10
 [ ED
 ] E6
 { Dkn1097
 }KDkn3

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

Utspel: {E
     Väst skiftar med hjärter kung 
efter ruter ess. Man vinner med 
handens ess och spelar, eftersom 
det inte finns någon möjlighet att 
komma in på bordet och maska, 
spader ess och spader dam som 
vinns av Väst. Väst tar ut hjärter 
dam och vänder med klöver till 
Östs ess. Hjärterfortsättningen 
vinns på bordet och man spelar 
en ruter som Öst vinner. När 
man sedan kommer in på klöver 
kung tar man sina höga ruter och 
sakar bordets sista klöver och 
det enda försvaret får därefter är 
spader knekt, totalt fem stick och 
en bet i kontraktet. 
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BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN. 

 [ E10842
 ] Kkn62
 { D4
 }E9
[ 6  [ Dkn953
] 7  ] 983
{ EKkn972   { 853
}KD532  }86
 [ K7
 ] ED1054
 { 106
 }kn1074

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

Utspel: {E
     Syds 2] var krav för minst en 
rond och Nord lade på till utgång 
med ett bra fyrkortsstöd och två 
ess.
     Två ruterstick och ett 
klöverstick är allt man förlorar.

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
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.


