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UTSPELSREGELN 1-3-5 

 Spela ut enligt 1-3-5-regeln 

 Innebär att vi spelar ut det 1:a, 3:e eller 5:e 

kortet uppifrån 
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TIPS TILL UTSPELAREN 

 Sekvensutspel- Spela ut högsta kortet (t.ex. KQJ5) 

 Drag- Spela ut 3:e/5:e (t.ex. KJ543) 

 Spela ut din längsta färg (sangspel) 

 Spela ut en singelton mot trumfkontrakt 

 Spela ut partnerns färg 

 

 

 Sekvens = Flera kort i följd   
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1-3-5 REGELN 

a)♥QJ105  Spela ut ♥Q, högsta från sekvens  

 

b)♦K1052  Spela ut ♦5, 3:e kortet uppifrån 

 

c)♠AJ742  Spela ut ♠2, 5:e kortet uppifrån 

   (lägsta kortet från 5-kortsfärg) 

 

d)♣95  Spela ut ♣9, högsta kortet från  

   2-kortsfärg 

 

e)♠10742  Spela ut ♠4, 3:e kortet uppifrån 
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STYRKEMARKERINGEN 

Används: 

 

 När partnern spelar ut ett kort 

 När du får chansen att saka 
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STYRKEMARKERINGEN 

 Lågt kort är positivt 

 Lågt kort är en signal till partnern att spela den 

färgen 

 Högt kort (hög hacka) är negativt 

 Högt kort (hög hacka) varnar partnern för 

fortsättning i färgen 
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STYRKEMARKERINGEN 

♥87 

 A)         ♥KQ1064          ♥952 

♥AJ3 

    

♥87 

 B)         ♥KQ1064          ♥J52 

 ♥A93 

        

I fall A ska du lägga ♥9 som varnar för fortsättning. 

I fall B ska du lägga ♥2 som uppmanar fortsättning. 
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LÄNGDMARKERINGEN 

Används: 

 

 När spelföraren spelar en färg och du kan 

bekänna med valfri hacka 
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LÄNGMARKERINGEN 

 Lågt kort visar jämnt antal 

 Högt kort visar udda antal 
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LÄNGDMARKERINGEN 

Motståndarna spelar 3NT. Av budgivningen vet man 

att spelföraren har en balanserad hand. Spelföraren 

vinner utspelet och spelar ♥. 

 

♠98 ♥KQJ109 ♦752 ♣853 

 

 Partner  ♥8                ♥A52 

      ♥6 

  ♥8  betyder ett udda antal ♥, i detta fall 3st. 
Spelföraren måste därför ha 2st. Vi duckar första 
hjärtern och tar nästa. Nu är bordet ”dött” 
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1-3-5 REGELN 

Vilket kort spelar du ut? 
 

a)♥KQJ82 
 
b)♠A1052 
 
c)♣72 
 
d)♠K103 
 
e)♥KJ853 
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MARKERINGAR 

Din partner spelar ut ♥A, vilket kort lägger du? 

  

♥1087 

 a)  Utspel ♥A      ♥Q92 

 

 

 ♥1087 

 b)  Utspel ♥A      ♥962 

 

  

♥1087 

 c)  Utspel ♥A      ♥92 
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VILKET KORT LÄGGAR DU? 

Din partner spelar ut ♥10 

  

♥Q74 

 a)  Utspel ♥10      ♥A52 
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SÅ HÄR SER UTSPELSHANDENS FÄRG UT 

 ♥Q74 

 A)     ♥KJ106         ♥A52 

           ♥983 

 

 ♥Q74 

 B)     ♥10986         ♥A52 

           ♥KJ3 

 

I fall A är det viktigt att inte ta för ♥A, om man tar  

♥ A godspelas spelförarens ♥Q. 

I fall B är det egalt. 
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