
Sporadiskt (Nr 01) 

23/5-18 

Egna tankar om klubbspelet på Härnö BS och lite annat som jag känner för. Ove brukar ta sommarlov 

med sitt brev så jag skickar Sporadiskt sporadiskt under sommaren! 

Förra veckans tävling torde vara de jämnaste på många år! Vi kom delad fyra utan handikapp men 

med handikapp på plats 17 av 19! Inget par hade under 40% utan handikapp och det tyder enligt mig 

på helt ok bridge. 

 

 

Ett utspel om Utspel 

Motståndarna har bjudit: 

1NT – 4NT 

5HJ – 6NT 

Nu ska du spela ut från: 

♠E1086 

♥109873 

♦8 

♣KD5 

 

Fundera en stund, innan du läser vidare! 

 

Under tiden fortsätter jag om mina utspelstankar. Lyssna nu, vi antar att vi spelar utan trumf 

(mer om trumfutspel kommer an annan gång). Det är inte alltid rätt att dra för sin längsta färg. 

Färger som innehåller en massa luckor ska du undvika att spela ut ifrån. T ex: 

 

ED1065 

Kkn842 

D10763 

Kn9632 

 

Och liknande. Såna färger mår bäst av att din partner spelar genom spelföraren eller att 

spelföraren själv får sköta färgen. Någon enstaka gång är det rätt, kanske för att din partner 

stöttat dig i färgen men inte ens då behöver det vara bra. 

 

Du spelar väl ut toppen av sekvens? Om hjärterknekten plaskar ner på bordet så måst du 

veta exakt vilka andra kort din partner har! Hen har naturligtvis också tian och nian enligt: 

 

Kn10963  

 

Direkt fel att spela ut tian eller nian. Eller ännu värre, att göra olika gång från gång. 

Ytterligare ett stort fel är att spela ut en liten från en sån färg, motståndarna riskerar att få för 

åttan, eller att få hjälp av åttan. 



 

Likadant om kungen, damen el tian spelas ut, din partner måste veta att du har de två närmaste 

under. 

KDkn52  Dkn104  109853 

 

Undantag: 

 

Om du har ett hopp i slutet av dina tre högsta kan du låtsas att du har tre i toppen! 

 

KD1052  DKn94  109753 

 

Motsäger lite om ovanstående att du inte ska spela ut i färger med hål i, men ett undantag är 

ett undantag. Här hoppas att man att det felande kortet ”ramlar” på nåt av de högre korten. 

(kallas att spela ut från oäkta sekvens) Dessa är ingen oäkta sekvens och de här ska man inte 

spela ut ifrån: D10 9 6 3 eller K Kn10 7 2 eller Kn 9 52 

 

Dra aldrig, aldrig, aldrig för ett ess! 

Varför? Du lyckas inte täcka honnör med honnör. 

Du riskerar att inte få för esset. 

Din partner kommer inte att räkna med att du har esset och försvarsspelet blir lidande. 

 

Åter till utspelsfrågan 

 

♠E10865 

♥109873 

♦8 

♣KD5 

 

Kontraktet var alltså 6NT. 

 

Hur många stick behöver du för att straffa kontraktet? Svar två. 

 

Det enda rätta svaret är klöverkung (hmm okej klöverdam fungerar men följer inte du och din 

partners utspelsregler). 

 

Detta kort driver ut klöver ess och gör klöverdam stor och du har fortfarande chansen att 

komma in på spaderess. 

 

Hjärtertio? Det är ju toppen av sekvens! Fel, se ovan. 

 

Ruter åtta? Det är ju singel…. I sang har man ingen nytta av att spela ut singel, du kan ju 

inte trumfa sen. Stort fel. 

 

Spader tio eller åttan, sexan, femman? Nu är det inte bridge längre…… 

 
 

 



Johans sporadiska tips 

Spela inte ut från ihåliga färger 

Spela ut från sekvenser, välj då högsta kortet 

Dra aldrig för ett ess 

 

Tur?  (spelföringen är inte helt enkel att följa men ta gärna del av tankarna under budgivningen!) 

På följande bricka (Bricka 4) står det att man bara ska kunna ta nio stick med hjärter som trumf, men 

det står också att ÖV bara kan ta tre… hmm det blir 12! Alltså finns det ett stick att kämpa om. 

♠ED  

♥EDkn962  

♦97  

♣1083  

♠97  ♠Kkn10652 

♥1087  ♥3  

♦EKkn654  ♦83  

♣D2  ♣kn654  

♠843  

♥K54  

♦D102  

♣EK97 

 

Vid vårt bord inledde Väst med pass och jag öppnade som Nord med 1HJ. Öst passade och 

Anta (Syd) bjöd 2Kl, Nu klev väst in med 2Ru, Jag bjöd 2Hj och öst klev in med 2Sp. Anta 

bjuder 3HJ och det blir pass till mig. 

 

V N Ö S 

Pass 1Hj pass 2Kl 

(2Ru) 2Hj (2Sp) 3Hj 

Pass ? 

 

Vad bjuder du? 

Jag nedvärderade spaderdam helt efter som Öst klev in med spader. Anta har minst tio hp 

(bjöd frivilligt på två-tricksnivån), men han verkar inte ha till fyra när han bara bjuder 3Hj. 

 

Utan spader dam har jag 11 hp och en fördelning i ruter. Men som jag ser det, så ser även 

Antas rutergubbar att vara i fara när Väst lovat fem ruter. Så jag passar och får spela 3 Hj. 

 

Det blir ruter ut till knekt som vinner. På ruterkung följer alla. 

Nu spelar väst ruteress och jag stjäl med hjärterknekt för att inte bli överstulen. Öst sakar en 

spader. 

 

 

 

 



Spelplan 

Jag har nio spel. Sex hjärterstick, E o K i klöver samt spaderess. Vart kan jag få ett tionde? 

Hmm, om jag drar ut trumfen så har öst bara svarta kort kvar. Vore bra om Öst kom in i 

klöver efter ess och kung och mer klöver, samt att han inte har fler, då måste han vända i 

spader och jag får för damen? 

 

Fungerar bara om Öst har exakt Klöverdam och två hackor, men har även då chansen att lägga 

bort damen så att det blir väst som kommer in på knekten. 

 

Nja, dåliga odds.. vad finns mer?  

Öst har visat exakt två ruter och en hjärter. Alltså finns tio svarta kort, varav spader borde 

vara längre eftersom inklivet blev i den färgen. 

 

Tänk om han har sex spader och fyra klöver? Då måste han saka på sex (en ruter och fem 

hjärter) röda kort och jag väljer efter honom, från träkarlen, vad jag vill saka. Känns bättre, 

jag kör på det. 

 

Efter att ha vunnit på hjärterknekt. Spelar jag hjärter till kung, och sedan ytterligare tre varv 

hjärter till följande läge: 

 

♠ED 

♥E 

♦-- 

♣10xx 

 ♠KKn 

 ♥-- 

 ♦-- 

 ♣Knxxx 

♠8xx 

♥-- 

♦-- 

♣EKx 

 

När jag nu spelar hjärteress så kastar öst en klöver. Jag har nu två varianter som fungerar! 

Antingen kasta en spader och sedan spela Ess och kung och klöver, öst kommer in på 

klöverknekt och måste vända i spader upp i min gaffel ED. (väst har 2-2 i de svarta färgerna 

och kan inte hjälpa till med att hålla någon av färgerna). 

 

Men jag kastade i stället en klöver! Nu spelade jag spaderess och spader dam. Öst fick 

visserligen på kungen men måste spela klöver till mitt ess och kung, sista kortet är spaderåtta 

som ingen kan sticka! 

 

Med vänlig hälsning 

Johan 
 

 


