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Syd har blivit spelförare i 6 och får ruter dam i utspel från Väst. I stick två fortsätter Syd 
med trumfess, då alla bekänner. När Syd i tredje stick spelar trumfkung, sakar Öst en klöver. 
 
Hur vill du bedriva spelet härifrån? 
 
Som alltid innan spelföraren spelar på till given första stick, ska spelet först planeras. Om 
trumfen sitter 2-2 har Syd stick i överflöd: ett spader, två ruter, sex hjärter och lika många i 
klöver. Totalt 15 stick! 
 
Med trumfen 4-0 är det kört, Syd har då två givna trumfförlorare. Trumfen 3-1 kan Syd klara, 
men det finns faror om man är oförsiktig. Syd vinner utspelet med handens ess och spelar 
genast ess-kung i trumf, då det visar sig att Väst har tre.  
 
Vad ska Syd göra nu? 
 
Om Syd spelar klöver och Väst har färre än tre klöver, kommer Väst åt att stjäla andra eller 
tredje ronden klöver varefter Syd inte kommer åt bordet resterande klöver eftersom 
träkarlen saknar sidoingång. 
 
Så det är alltså kört ifall Väst har färre än tre klöver? 
 
Inte alls! Allt Syd behöver göra är att spela en tredje rond hjärter direkt. Väst kommer in på 
sin trumfdam, men Syd kan vinna varje retur och därefter åtnjuta bordets härliga klöverfärg! 
 



2. För klubbspelaren 
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Utan att motparten lagt sig i budgivningen har Syd blivit spelförare i 4 med en trumf i 
utspel från Väst.  
 
Planera spelföringen! 
 
Syd måste under alla omständigheter förlora ett klöver- och ett spaderstick. Om 
rutermasken lyckas är allt frid och fröjd, det är då fråga om övertrick snarare än risk för 
straff. 
 
Om rutermasken misslyckas får Syd bekymmer, Öst kommer in och fortsätter med ännu en 
trumf. Syd har nu ingen snabbingång till egen hand för att komma åt att stjäla sin 
återstående ruterhacka. Så snart Syd spelar en svart färg från bordet kommer motståndarna 
in och kommer högst troligt att kunna slå bort bordets sista trumf, med resultat att 
spelföraren får finna sig i en straff. 
 
Det går inte att spela hem kontraktet alltså? 
 
Så länge som trumfen sitter 3-2 (ca 68 % chans), har Syd en i det närmaste vattentät plan. 
Syd ska avstå rutermasken och istället spela ruter ess följt av ruter dam. Endera 
motståndaren kommer in och fortsätter med trumf. Skillnaden är att när Syd kommer in 
ligger ruterstölden öppen och redo att tas. Så snart Syd åter kommer in, drar han ut 
motpartens sista trumf, varefter det finns tid att driva ut de båda svarta essen för jämn 
hemgång. 
 
 
  



3. För den erfarne klubbspelaren 
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Syd har blivit spelförare i 3 sedan Öst öppnat budgivningen med 1 (naturligt, minst 
fyrkorts). Väst startar med klöver fem (1-3-5-regeln, även kallad 10-12-regeln).   
Hur tänker du dig hemgång? 
 
Syd vinner första stick med bordets ess. Spelföraren måste undvika att förlora tre 
hjärterstick upptill de båda givna förlorarna i ruter. Om Syd tvingas att öppna upp 
hjärterfärgen själv, är risken överhängande att Syd förlorar tre hjärterstick. 
 
Om trumfen sitter 2-2 kan Syd med noggrann planering se till att försvaret tvingas att öppna 
upp hjärterfärgen eller spela mot dubbelrenons. För att få till rätt timing, ska Syd i andra 
stick omedelbart stjäla en klöver. Därnäst följer trumfess följt av en låg trumf till bordets 
kung, då alla tack och lov bekänner. Syd tar nu för klöver kung och sakar en ruter från egen 
hand, varefter den sista klövern stjäls. Läget efter klöverstölden är: 
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När Syd slår ifrån sig med ruter kan försvaret vinna två stick i färgen, men måste sedan 
hjälpa till med hjärtern eller spela mot dubbelrenons, Syd får då det extrastick som behövs. 



4. För expertliraren 
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Syd spelar 4 utan att motparten har lagt sig i budgivningen. Väst spelar ut klöver dam. 
   
Planera spelföringen! 
 
Spelföraren vinner första stick med bordets ess. Syd kan vara tämligen övertygad om att 
förlora tre hjärterstick, då Väst knappast har ess-kung i färgen. Därutöver har Syd en möjlig 
förlorare i ruter ifall färgen inte råkar sitta 3-3. 
 
Syd kan gardera sig mot vissa 4-2-sitsar i ruter, genom att nöja sig med två ronder trumf 
innan det är dags för fyra ronder ruter. Om spelaren med fyra ruter även har sista 
kvarvarande trumfen, hinner Syd med att stjäla sin ruterförlorare med bordets sista trumf. 
En klöverstöld ordnar sedan med ingång till egna handen för uttrumfning. 
 
En bättre chans är emellertid att spela på en s k reverse dummy. Det som krävs är i stort sett 
bara att trumfen sitter 3-2 (ca 68 % chans). Syd ska därför i andra stick stjäla en klöver högt 
på handen. Syd återvänder till bordet på ruterkung och stjäl ytterligare en klöver högt på 
egen hand. På nytt spelas bordet in, denna gång på en trumf, varefter bordets sista klöver 
stjäls med handens kvarvarande trumfhonnör. Den omsorgsfullt sparade trumfhackan utgör 
sedan entré till bordet för uttrumfning.  
 
Syd får därmed ihop tre trumfstick på bordet, klöveress, tre klöverstölder på egen hand och 
(minst) tre ruterstick, summa tio stocl (eller elva ifall rutern råkade sitta 3-3 hela dagen). 
 
  



5. För supereliten 
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Syd har kontrakterat sig för 4 utan att motparten har lagt sig i budgivningen. Väst spelar ut 
ruter kung och fortsätter därefter med ruterdam, Öst bekänner lågt båda gångerna. 
   
Hur tänker du dig hemgång? 
 
Syds bästa spelföring lyckas så snart trumfen inte sitter sämre än 3-1 och hjärtern sämst 4-1. 
Det rekommenderade spelsättet säkrar också att Syd inte förlorar kontrollen över trumfen 
ifall Öst har alla försvarets trumf och minst två hjärter.  
 
Syd ska stjäla andra stick med en av sina mellanstora trumf, t ex nian, och därnäst avblockera 
klöver ess. Därefter fortsätter Syd med en låg trumf från handen, då det visar sig att Väst är 
utan. Öst vinner sticket med spader dam och fortsätter med ruter för att ytterligare tära på 
spelförarens trumf. Syd stjäl på nytt med en mellantrumf. 
 
Spelföraren måste nu manövrera försiktigt. Det kan kännas naturligt att spela en låg trumf 
till bordets sjua, som Öst måste ducka för att hålla Syds trumflängd under kontroll. 
Emellertid kan Öst kontra när Syd fortsätter med höga klöver från bordet genom att helt 
enkelt saka sig renons i hjärter. När Syd så försöker inkassera sina hjärter, stjäl Öst med en 
trumfhacka, varefter trumfess är straffen. Inte går det bättre ifall Syd efter tre höga klöver 
spelar trumf från bordet. Öst vinner med esset och trumfmattar Syd med sin sista 
ruterhacka, varefter trumftrean innebär beten. 
 
För att undvika att hamna i den situationen, ska Syd ta för två höga hjärter innan han spelar 
den andra ronden trumf till bordet. Som tidigare måste Öst ducka för att bevaka Syds 
trumflängd, men Syd kontrar då med tre höga klöver. Det hjälper nu inte Öst att saka, för 
Syd sakar också, varefter allt Syd har var på handen är kung och knekt i spader, som med 
nödvändighet innebär ett stick – det som är hemgången. Inte heller hjälper det Öst att stjäla 
i med sin trumfhacka; Syd stjäl då över och forsätter med hög(a) hjärter. Allt försvaret kan få 
är för Östs trumfess. 
 


