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Lektion 23

Markering - Schneider
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Styrkemarkering

Markera positivt med      4.
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Positiv markering….… lågt kort
Negativ markering….. högt kort
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Syd spelar 4♠.

Du sitter Öst.

Markera negativt med      8.

Denna markering kallas för Schneider-markering
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Styrkemarkering mot sang
Syd spelar 3NT efter 1NT – 3NT. 
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Öst markerar negativt med ♠9 
och visar inget intresse i färgen.

Öst markerar positivt med ♠3 
och visar intresse i färgen.

Med ♠KQT8 ska Väst fortsätta i 
färgen när Öst högmarkerar och 
Syd släpper första sticket.

Med ♠KQT8 ska Väst inte fortsätta 
i färgen när Öst lågmarkerar och 
Syd släpper första sticket.
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Styrkemarkering mot trumf
Syd spelar 4♥. 
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Öst markerar positivt med ♠2, 
visar intresse i färgen och vill ha 
en stöld i färgen.

Öst markerar positivt med ♠2 
och visar intresse i färgen.

Utspel av ett ess (♠A) mot trumf är normalt sett från A+K.
Därför ska Öst högmarkera från två kort och från damen.
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Honnörsmarkering
Syd spelar 4♥ och du sitter Öst. 
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Rätt, du ska spela ♠Q.

Detta kallas för honnörsmarkering och 
innebär att Öst har ♠J eller singel i färgen.

Väst spelar ut ♠A enligt 1-3-5. 
Syd spelar ♠8 från bordet. 
Vilket kort spelar du?

Väst kan nu spela en låg spader för att få in Öst för att antingen 
vända med ruter eller klöver för att på så sätt straffa kontraktet.
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Markera tydligt
Syd spelar 1NT. 
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QJ32

K4

Väst spelar ut ♠J. 

Syd har sex säkra stick, tre i spader, två i 
ruter och ett i klöver. 

Rutern och klövern kan båda ge det 
saknade sticket. Den bästa chansen till 
extra stick finns i ruter. 

Syd vinner första sticket på ♠A och 
fortsätter med ♦A i andra stick. 

I tredje stick spelar Syd ♦9. Väst spelar ♦J 
och Syd tar för ♦K.  

Vad ska Öst spela för kort i första och tredje 
stick? – Diskutera! 

I första stick ska Öst spela ♠8 

I tredje stick ska Öst lågmarkera ♣J, 
eftersom Öst kan räkna ut att Väst måste 
ha ♣K. Annars skulle Syd ha 20 hp.
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Syd spelar 4♠. Utspel: ♥2  
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Väst ska lågmarkera med ♦9 i andra stick 
för att få en tredje hjärtervända!

Vägled din partner rätt!
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Väst ska högmarkera med ♦2 i andra stick 
för att få en rutervända!
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Summering: Styrkemarkering

• Schneidermarkering eller omvända markeringar är vanligast i 
förekommande i Sverige. 

• Lågt kort betyder intresse av färgen och högt kort betyder inget 
intresse av färgen.

• Tydliga markeringar underlättar för din partner.

• Du kan högmarkera från en två korts färg om din partner har spelat ut  
ett ess mot trumfkontrakt.

• När du spelar ut esset och din partner spelar damen, lovar partnern 
antingen knekten eller singel i färgen.


