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Spelförarens ABC är att

planera spelföringen före det första sticket spelas!

Konstatera - Hur många stick du behöver vinna? 

Verkställ - Genomför din spelplan du arbetat fram 

Analysera - Var kan du ordna de extra sticken?  

Räkna - Hur många säkra stick har Du? 
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Spelteknik
Syd spelar 6NT. Utspel: ♠3

K9

AQT95

AQ6

KT4

Kravanalys

N

S

V Ö

Hur många stick ska du ta?12

AQ4

87

KJT9

A653 Hur många säkra stick har du? 10

Vilken färg ska du odla?

Hjärtern genom att spela på en dubbelmask.

Du förlorar max 1 stick 3 gånger av fyra. 
Spelplan

Ta för ♠A och spela ♥8 mot ♥Q. 
Om Öst vinner sticket och vänder med ♠5, vinner du 
sticket på ♠K. 
Nu spelar du in bordet på tex ♣A och spelar en ny 
hjärtermask.

♠3

Verkställ spelplanen
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Blockera en färg

K – Vi ska ta 9 stick
R – Vi har 6 säkra stick
A – Vi måste odla 3 stick i hjärter.

Det finns en fara om spadern sitter 
5-3 eller 6-2.

V – Vi ska släppa de två första 
spadersticken, ta det tredje och 
sedan spela hjärter.

Utspel:    K

Syd spelar 3NT.

Ta minst 30 sek
för en KRAV-analys
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Dra ut trumfen?

Utspel:    K A – Vi kan få max ett stick till om vi 
börjar med att trumfa ut. 
Tar vi för essen i     och     och 
därefter stjäl hjärter på ena handen 
och ruter på andra handen, får vi 10 
stick.

K – Vi ska ta 10 stick

R – Vi har 6 säkra stick

V – Vi ska spela på korsstöld.

Ta minst 30 sek
för en KRAV-analys

Syd spelar 4Sp.
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Spelteknik
Syd spelar 3NT. Utspel: ♠3

QJ9

K9

AQ76

KT94

Spelplan i lagtävling

N

S

V Ö

Hur många stick ska du ta? 9

A

AQ75

JT98

QJ63 Hur många säkra stick har du? 5

Vilken färg ska du odla?

Klövern och ett spaderstick till ger dig de 
saknade fyra sticken.

En misslyckad rutermask gör att du får straff i 
kontraktet och förlorar 10 IMP på brickan. 

Med en lyckad rutermask vinner du 2 IMP på brickan.

Spelplan
Ta för ♠A, spela ♣3. Öst vinner sticket och vänder 
med ♠2. När du får för ♠Q, tar du för dina säkra stick.

♠3


