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Markering – Malmö

Lavinthal
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Längdmarkering

N

S

V Ö

Jämnt antal kort ….… lågt kort
Udda antal kort  ….... högt kort

Syd spelar 3NT och har ingen sidoingång till bordet

Denna markering kallas för Malmö-markering

N

S

V Ö

Väst markerar jämnt antal med ♣3.Väst markerar udda antal med ♣9.
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Malmömarkering
Syd spelar 3NT efter att ha öppnat med 1NT. 

N

S

V Ö

K2

JT742

965

A82

A4

963

874

KQJT6
J

Väst spelar ut ♠J. 

Syd spelar ♠4 i första stick och Öst 
vinner första sticket ♠K. Hur 
planerar du motspelet?

Du fortsätter med spader ♠2 för att 
ta bort ingången till bordet, när 
klövern blir godspelad. 

Sedan gäller det att hålla upp 
klövern rätt antal gånger (2 eller 3 
gånger) för att straffa kontraktet. 

Utan Malmömarkering blir det en 
gissning! 
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Malmömarkering II

N

S

V Ö

K2

JT742

965

A82

A4

963

874

KQJT6

Q875

AK8

KQJ3

54

JT963

Q5

AT2

973

Väst spelar ♣9 i första klöversticket 
och markerar udda antal klöver.

Öst räknar nu ut att Syd har två 
klöver och tar för ♣A andra gången.

Syd spelar 3NT efter att ha öppnat med 1NT. 

Därmed kommer Öst/Väst straffa 
kontraktet.

Om Öst väljer det ”säkra” sättet att 
släppa det andra klöversticket, 
kommer Syd att spela hem 
kontraktet! 

Skaffa Malmömarkeringen till din verktygslåda!
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Hur fungerar en Lavinthalsignal?

N

S

V Ö

2♦ är krav till utgång 
3♥ visar en bra hand med slamintresse.
4♥ visar en minimihand. 

Kommentar till budgivningen

8765

987

5

T9832

Väst  Nord  Öst  Syd

1♥
Pass    2♦ Pass  3♦
Pass    3♥ Pass  4♥

QJ9

AT6

KQT8

KJ5

Pass  Pass Pass

Vad väljer du att spela ut? ♦5

Din partner vinner sticket med ♦A och vänder med ♦9.

Hur ska du tolka partnerns ♦9?

När du har stulit finns det två färger att välja på -
spader och klöver.

Partnerns höga ruter indikerar på en spadervända 
– den högre färgen.

Du vänder med ♠6 och partnern vinner sticket med ♠A. 
Den efterföljande rutervändan straffar kontraktet.

Partners ♦9 är en Lavinthalsignal
Högt kort – den högre färgen

Motspelet
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Ett exempel till

N

S

V Ö

Syd öppnar med 2NT (20-21hp).
Nord höjer till utgång. 

Kommentar till budgivningen

A2

KQJT9

432

432

Väst  Nord  Öst  Syd
2NT

Pass   3NT  Pass Pass
Pass

T43

432

AQJT9

65 Vad väljer du att spela ut? ♥K
Du vinner sticket och din partner spelar ♥6.

Vad spelar du för hjärter för att signalera att du vill 
ha en spadervända, om din partner kommer in?

Du fortsätter ♥Q. Partnern spelar ♥5. Även detta 
stick vinner du.

Högt kort – Högsta färgen
Lågt kort – Lägsta färgen

Om du i stället spelar ♥9 signalerar du att du vill ha 
en klövervända.

Använd Lavinthalsignalen i uppenbara situationer!

Motspelet

♥J
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Summering av markeringar

➢ Förutom utspelet har vi tre sätt att kommunicera med 
partnern under motspelet
➢ styrkemarkering
➢ längdmarkering
➢ lavinthalsignal

➢ Styrkemarkering - Schneider 
➢ Ett lågt kort => intresse i färgen
➢ Ett högt kort => ointresse i färgen
➢ När partnern spelar ut och du inte kan täcka det påspelade 

kortet från bordet
➢ När du sakar
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Summering av markeringar (forts)

➢ Längdmarkering – Malmö
➢ Ett låg kort följt av ett högre kort => jämnt antal kort 
➢ Ett högt kort följt av ett lägre kort => udda antal kort
➢ När spelföraren spelar en färg och det är viktigt för din partner att veta 

om du har udda eller jämnt antal kort i färgen.

➢ Lavinthalsignalen
➢ Ett högt kort  den högre av de aktuella färgerna
➢ Ett lågt kort  den lägre av de aktuella färgerna
➢ För att vägleda partnern till en viss vända dels vid stöld dels när du har 

godspelat en färg

➢ Kom ihåg att markera så tydligt som möjligt!


