
Sporadiskt Nr 02 

 

Vilken trevlig avslutning vi hade! Tack till alla som jobbar för Härnö BS på 

olika vis och naturligtvis tack även till oss andra som kommer till dukat bord 

varje tisdag år efter år, vi är ju i alla fall trevliga ;-)  

 

Kanske har ni hört uttryck som ”ruter ut straffar alltid sang” eller ”knekten sitter 

alltid bakom damen”, ”klöverkung är alltid singel” ? Sånt nys ger jag inte 

mycket för…  

 

Fortsätter med lite tankar om utspel, fortfarande utan trumf.  

Förra gången skrev jag bl a om sekvensutspel, t ex Kungen från KDKn742. Det 

kan ju vara så att man inte har en sekvens (som är ett mycket säkert utspel), vad 

gör man då? Ja man kan ju kanske ”dra” i sin längsta färg.  

 

Antag att du vill spela ut den här färgen:  

 

D9652 

 

Vissa har inga regler och spelar ut den minsta, i det här fallet tvåan. De flesta i 

Sverige spelar numera med 10-12-regeln (tredje el femte kortet) som nog 

konkurrerat ut 11-regeln (?). Det finns andra varianter, vi har ju Kent och Birgit 

som spelar något som heter ”odd/even”, udda eller jämnt men det finns fler..  

 

Jag har fått lära mig 11-regeln, vilket innebär att man ska spela ut den fjärde från 

toppen, det blir den här gången femman. Vi låter Anta spela ut en annan femma 

och bordet kommer upp med: 

 

5  

D632  

 

Du har  

 

K97  

 

Vilket kort spelar du? 

 



11-regeln fungerar så att om du tar 11, minus värdet på utspelskortet, så får du 

veta hur många kort högre än utspelskortet som finns på de tre andra händerna. 

(motsvarande finns för 10-12 regeln, utspelskortets värde minus 10 eller 12 

beroende på om det är från en tre eller femkortsfärg).  

 

11 minus 5 är för det mesta sex. Alltså finns det sex kort högre än femman.  

 

Träkarlen har två (D,6) av dessa. Alla dina tre kort är högre, det blir bara fem. 

Alltså har spelföraren ett kort högre än femman. Det kan vara vilket som helst 

av E, Kn, 10 eller åttan.  

 

Att lägga kungen är inte bra; (bevaka bordets honnör, försök täcka honnör med 

honnör).  

 

Men någon tycker kanske att man ska lägga högt i tredje hand? Ja, den regeln 

gäller med följande undantag: Högt i tredje hand men bara så högt som 

behövs!  

 

Att lägga kungen i det här läget är aldrig rätt, damen kommer att bli stor och vi 

riskerar att spelföraren har esset och får två stick i färgen. Att lägga sjuan är inte 

rätt, vi riskerar att spelföraren får på åttan. Alltså är det rätt att lägga nian!  

 

Men, då vinner spelföraren kanske på singelknekt (eller singeltian)? Ja men då 

har spelföraren alltid stopp i färgen, det som händer då är att vi sitter bakom 

damen med K7 och har förhindrat att spelföraren får två stick i färgen!  

 

Extratips: Spelas det ut en tvåa med 11-regeln så är det alltid exakt en 

fyrkortsfärg. Spelas det ut en trea från 10-12 regeln så är det exakt tre eller fem 

kort.  

 

Ofta är det rätt att dra i sin bästa färg, men inte alltid! Eftersom det är 

motståndarna som har kontraktet så har de i de allra flesta fall också fler poäng 

än vi. Att då hålla på att chansa och hoppas att partnern kan hjälpa till är ofta 

meningslöst, speciellt om min partner ska spela på i tredje hand, han tror det är 

krypkasino  

 

 



Då kan det vara bättre att spela ut ”passivt”.  

Vad spelar du ut mot NT (budgivningen 1NT-3NT) med denna hand?  
 

♠82  

♥Kn932  

♦963  

♣K1082  
 

Ja, inte är det lätt! Objuden högfärg kan ju vara ett alternativ, motståndarna 

verkar inte vara intresserade av högfärgerna. I det fallet skulle jag välja hjärter 

två (elvaregeln), om ni spelar 10-12 blir det förstås hjärter tre ni ska spela ut. 
 

Men det är inte mitt förstaval. Spader från bara två stycken kommer långt ner 

på listan. Att dra i klöver? Njaee.. Dåligt med ingångar, bara fyrkortsfärg.. Jag 

startar med ruter sex! Hmm.. varför inte ruter tre eller ruternio? Anta och jag 

spelar från tre hackor (även i trumf) ut det mittersta kortet och sedan det högsta. 

Det kallas MUD (Middle, Up, Down).  
 

Det gör vi för att skilja utspelet från två hackor, där vi startar med högsta men 

måste då automatiskt lägga ett lägre andra gången färgen spelas.  
 

Från 6-3 startar vi alltså med sexan och sedan trean. (Högt-lågt), så vet Anta att 

jag har exakt två.  
 

Från 9-6-3 startar vi också med sexan men andra gången färgen spelas är vi på 

alerten och lägger nian! (Lågt-högt), då vet partnern att det finns en till på 

utspelshanden.  
 

 

Sporadiska tankar 

 

Prata ihop er om vilka utspel ni har! 

 

Det är helt okej att spela ut ”passivt” ibland. 

 

Bra att kunna skilja ett utspel från hackor, om det är två eller tre.. 

 

Lågt i andra hand (finns några få undantag) 

 

Högt i tredje hand (men bara så högt som det behövs..) 



 

Förra veckan löste jag en färg men…  

På bordet i trumf låg : 

 

862  

 

Och jag hade  

 

ED953  

 

Jag spelade tvåan (från de låga mot de höga), då väst lägger tian.  

Väst kan ju sitta med Kung-tia punkt så jag provar masken med damen, då öst 

lägger knekten!  

 

Hmm, knekten under damen kan väl inte vara annat än en singel? In på 

bordet och spela sexan, väst lägger fyran. Jag lägger trean och mycket riktigt så 

vinner sexan sticket! Nu fortsätter jag med åttan (ja jag var ju kvar stor på 

bordet), väst lägger kungen och jag tar esset.  

 

Jag löste alltså färgen utan tapp och spelade vidare, men… Jag glömde 

räkna trumfen! Öst har ju kvar sjuan som jag senare tappade till, den hade jag 

kunnat dra ut med nian! Dåligt av mig.  

 

Men jag ska ju inte få chansen att lösa färgen så här. Vad var felet? Jo, om väst 

följer regeln ”Lågt i andra hand” så är jag chanslös, då får väst alltid ett stick:  

 

862  

Kn   K1074  

ED953  

 

När jag spelar tvåan så ska väst nöja sig med fyran. Jag provar damen som 

vinner. Nu har väst kvar Kung-10 (Dam-knekt har gått) och kan driva ut esset 

med kungen och göra tian stor. 

 

Slutligen bidrar jag med min text på SBF-forumet och bilderna där! 

 

http://www.svenskbridge.se/forum/allm%C3%A4nna-diskussioner/19826 



Inpetning på Härnö BS 

 
 

 

Ikväll ville spelarna på Härnö BS komma in och spela som vanligt. I 
kön ser man bl a Lennart Bylund, Georg Bratell och Carina Sjöblom. 
Hmm.. dörren verkar inte gå att öppna och husägaren är bortrest. 

Vi lossar väl några brädor och petar in en gubbe! Kassören (Tommy 
Lindkvist) fick naturligt vis order om att hålla balansen ;-) 

 



 



 

Inget hindrar en bridgespelare, vi blev väl ca 20 minuter senare än 
vanligt. (Rolf, ej bridgespelare, ställde upp och kröp in). 

MVH 
Tok-Johan 
(2NT=9-12HP) 

 

Med vänlig hälsning  

Johan 


