
Sporadiskt Nr 3 

Hej! 

Nu har min semester börjat så kanske blir det lite mer Sporadiskt, men det finns 

att göra, bygger bl a på en bastu och det är bra väder, så vem sätter sig inne och 

skriver ;-) 

 

Var inte rädd för att spela ut trumf! 

 

Ofta har ju motståndarna som fått hand om kontraktet minst åtta stycken trumf 

(vi har bara fem). Det betyder att de också har mycket större chans att ha de 

viktiga honnörerna. Ännu troligare blir det om de har nio (vi fyra), de tio (vi tre) 

osv.  

 

Sporadiska tankar 

 

Ett trumfutspel är sällan en favör. 

 

Ett trumfutspel undviker att ge favör i någon annan färg! 

 

Ett trumfutspel kan förhindra att  

spelföraren får stjäla på den korta handen  

 

(följ gärna upp med ännu en trumfvända nästa gång ni kommer in!). 

 

Skapa stick! 

 

I trumf är det viktigt att snabbt skapa stick, speciellt om vi är på högre nivåer, t 

ex 4 Hjärter eller spader. 

 

Därför är det helt ok att spela ut Kungen från en sån här färg: 

 

KD54 

 

KD3 

 

KD9632 

 



Detta gör ju att kungen driver ut esset och gör Damen stor! Kanske kan det 

t.o.m. leda till en stöld hos partnern. Utspelet påminner om ”toppen av sekvens” 

För vi har ju lärt oss att spela ut högsta av tre intilliggande kort, t ex DKn1065 

 

Extratips: 

Från enbart KD så spela ut damen! Varför? Jo, det kan partnern ha nytta av, 

speciellt om denne har esset. Damen kommer då att vinna sticket (ni har ju ess 

kung och dam tillsammans), när du sen fortsätter med kungen så har din partner 

ett lätt beslut om denne ska ta över kungen med esset och ge dig en stöld, 

alternativt markera (vi kommer senare till olika markeringar) för vilken färg du 

ska vända med. 

 

Dra inte (alltså Kxxxx eller liknade) för en kung i höga färgspel. Speciellt mot 

slammar ska man inte hjälpa spelföraren att få koll på hur honnörerna sitter.. 

Och du kommer väl ihåg att dra för ett ess brukar vara riktigt dåligt.. 

 

ÅBF-Rallyt 

Tyvärr fick Roland Tibblind Cup (Individuella-DM) ställas in pga för få 

deltagare. Då kvarstår ställningen vi hade innan och därmed har PA Lindström, 

Skog BK tagit en tredje inteckning i vandringspriset. Det var precis det som 

krävdes och PA får nu behålla Tenntallriken som vandrat hela 15 säsonger, 

många kända bridgenamn från Ångermanland finns ingraverade. 

Stooooooooooort Grattis PA! 
 

EM är avslutat 

2018 års EM Lag är färdigspelat och facit för de svenska laget blev en 4:e plats 

för det öppna laget samt silver för såväl veteran- som damlag, en riktigt bra 

prestation! I damlaget ingick Jessica Larsson som är uppväxt i Medelpad. 

I och med dessa placeringar är Sverige även kvalificerade för spel vid VM i 

Kina 2019 med samtliga lag. 

 
Einar Nerman 1924 



Minikurser 

Finns att ladda ner från förbundet hemsida. Dessa kan ge både rutinerade och 

nybörjare lite mer kött på benen. Med en ledare skall dessa ta ca 20 min, kanske 

kan vi få igång något av detta till hösten? Tanken är också att få fullständiga 

versioner istället för att de muntligen ges av någon på en klubb. Elevhäftets 

rubriker är följande: 
 

1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 

2. Spela med oddsen 

3. Försvarsspel 

4. Ledtrådar 

5. Spelplan 

6. Spärrbud 

7. Utspel 

8. Kontrollbud 

9. Försvar mot 2 Ruter Multi 

10. XY-NT 

 

Skriv ”minikurser” i sökrutan längst upp eller kopiera den här länken: 

http://www.svenskbridge.se/spader/download/list/61 
 

 
Nils Melander 1970 

http://www.svenskbridge.se/spader/download/list/61


En giv från Härnö 

För några veckor sedan var Anta och jag det enda paret som bjöd slam på den 

här brickan. 

 

♠85 

♥Ekn732 

♦K1042 

♣97 

♠ED10  ♠Kkn9762 

♥KD10  ♥9 

♦D96  ♦Ekn875 

♣EK104  ♣5 

♠43 

♥8654 

♦3 

♣Dkn863 

 

 

Syd var giv men passade. Anta har en 20 -21NT hand och det 

hoppas jag vi alla har ett  system så att  vi  kan visa. (det ska man 

ha för alla NT-poäng, 12-14,15-17, 18-19, 20-21, 22-24) 

 

När nu Anta har visat  20-21 NT så ser man ju på östs hand att  man 

har minst åtta spader til lsammans. Man behöver inte hålla på fråga 

utan överför direkt med hjärter ti ll  spader så att  båda i  paret vet 

vad som är trumf.  Med fördelning är Östs hand värd 13 hfp (nio 

HP och två vardera för  singlarna). 13+ 20 är ju 33 så man kan ju 

direkt bjuda l illslam, för syns skull frågade jag efter ess.  

 

2Kl (stark hand)  2Ru (jaså) 

2NT(20-21)  3HJ (överföring) 

3SP    4NT 

5SP (2 ess och spaderdam)  6SP 

 

Med hjärteress i  utspel var jag tvungen att  lösa rutern utan  tapp, 

nu satt  det väldigt bra och slammen gick hem. (slipper man hjärter 

ut  kan man göra sju  trick genom att saka östs singelhjärter  på 

klöverkung).  

 

Två par kom i 3NT och bör kanske se över sin NT-budgivning..  

 

 



En bricka till.. 

På följebrickan fick jag också många spader, totalt 13 på två givar! 

 

♠kn5 

♥ED63 

♦kn74 

♣kn1063 

♠EK4  ♠D1097632 

♥8752  ♥K109 

♦K63  ♦9 

♣ED4  ♣K2 

 

♠8 

♥kn4 

♦ED10852 

♣9875 

 

Anta har 16 HP och så fort man har 15,16 eller 17 så kollar man om handen är 

jämn, är den det? Ja, 4-3-3-3 är en av de fördelningar som räknas som jämn. Hur 

visar de flesta en sån hand? Jo genom att öppna med 1NT. 

 

Jag vet nu att vi har minst nio spader tillsammans, med fördelning har jag 11 

hfp. 11+15 är 26 alltså ska utgång spelas. Jag överför med hjärter till spader och 

bjuder sedan 4SP. 

1NT 2HJ 

2SP 4SP 

 

Anta får lite hjälp och lyckas ta ett stick mer (12) än alla andra, ännu en 

ensamtopp! 

Faktiskt kom alla par i 4SP, visserligen två par med öst som spelförare och 

sticken blev lite varierande också.. 

 

 

Härnö BS spellokal 

Läste precis på vår hemsida, som jag föv tycker är mycket bra! Att vi har klart 

med spellokalen fram till 2021. Även måndag och fredagsbridgen kommer att 

spela på Artellerigatan, hur Mellanholmen gör är ännu inte klarlagt. Det ser ut 

som sunda beslut. Att samla bridgen i Härnösand tror jag är av godo! 

 

Om du läser det här idag eller i morgon så kom ihåg att spelat börjar först 

19:00 i morgon tisdag! 



 


