


Valmöjligheter

● Utspel för stöld
Singel el dubbelton
Långfärg (stöld för partnern)

Speciellt när man har trumf-esset

● Utspel i egen bra färg
Bra sekvens ( KDKn DKn10 )
Långfärg med sidoingång
Ess från EK 

för att få se träkarlens kort
och ev. markering av partnern

● Utspel i partnerns färg

● Utspel i trumf-färgen



Om partnern har bjudit en färg 
spelar man ut den om man inte har något bättre själv

Speciellt  i Sang-spel
Lägsta från E el K (D) med minst tre-korts
Högsta i övriga fall 

Om partnern inte bjudit en färg och man har en hyfsad färg 
11-regeln
10-12-regeln (1-3-5)
Vissa spelar med 11-regeln mot NT och 10-12 mot färgkontrakt

Om partnern inte bjudit en färg och man inte har något bra 
Passivt utspel

Undvik favör
Trumfutspel är ofta bra

Försök hitta partnerns färg.
Är du relativt säker på denna spela ut som om partnern bjudit

Om partnern dubblat NT-budet

Om vi bjudit någon färg 
Spela absolut ut denna

Om vi inte bjudit någon färg
Spela ut träkarlens först bjudna färg 



Din partner spelar ut sitt Din partner spelar ut sitt Din partner spelar ut sitt Din partner spelar ut sitt fjfjfjfjäääärde hrde hrde hrde höööögstagstagstagsta kort i fkort i fkort i fkort i fäääärgenrgenrgenrgen

Om du drar kortets valOm du drar kortets valOm du drar kortets valOm du drar kortets valöööör frr frr frr fråååån 11 blir svaret n 11 blir svaret n 11 blir svaret n 11 blir svaret 
antal hantal hantal hantal höööögre kort som gre kort som gre kort som gre kort som öööövriga spelare harvriga spelare harvriga spelare harvriga spelare har

Om du drar av ditt antal och trOm du drar av ditt antal och trOm du drar av ditt antal och trOm du drar av ditt antal och trääääkarlens antal vet du karlens antal vet du karlens antal vet du karlens antal vet du 
hur mhur mhur mhur måååånga hnga hnga hnga höööögre kort spelfgre kort spelfgre kort spelfgre kort spelfööööraren harraren harraren harraren har

Utspel  ♥7

K64

EKn92

11 11 11 11 –––– 7 = 7 = 7 = 7 = 4 h4 h4 h4 höööögregregregre

TrTrTrTrääääkarlen harkarlen harkarlen harkarlen har
Du har               Du har               Du har               Du har               
SpelfSpelfSpelfSpelfööööraren harraren harraren harraren har

1 h1 h1 h1 höööögregregregre
3 h3 h3 h3 höööögregregregre
0 h0 h0 h0 höööögregregregre

Vilket kort som Vilket kort som Vilket kort som Vilket kort som ääään ln ln ln lääääggs frggs frggs frggs fråååån trn trn trn trääääkarlenkarlenkarlenkarlen
TTTTääääcker du bara cker du bara cker du bara cker du bara ssssåååå billigt som mbilligt som mbilligt som mbilligt som mööööjligtjligtjligtjligt

ÄÄÄÄnnu ett exempel pnnu ett exempel pnnu ett exempel pnnu ett exempel påååå hhhhöööögsta ngsta ngsta ngsta nöööödvdvdvdväääändigandigandigandiga



Tror du att utspelet Tror du att utspelet Tror du att utspelet Tror du att utspelet äääär tredje uppifrr tredje uppifrr tredje uppifrr tredje uppifråååån,  n,  n,  n,  
drar du det utspelade kortets valdrar du det utspelade kortets valdrar du det utspelade kortets valdrar du det utspelade kortets valöööör frr frr frr fråååån 12.n 12.n 12.n 12.
I sI sI sI såååå fall har vi tre andra fall har vi tre andra fall har vi tre andra fall har vi tre andra 12 12 12 12 –––– 9999 = 3= 3= 3= 3 kort tillsammans som kort tillsammans som kort tillsammans som kort tillsammans som äääär hr hr hr höööögregregregre

1111----2 kort 2 kort 2 kort 2 kort HHHHöööögstagstagstagsta
3333----4 kort 4 kort 4 kort 4 kort TredjeTredjeTredjeTredje hhhhöööögsta gsta gsta gsta 
5 5 5 5 ---->>>> Femte Femte Femte Femte hhhhöööögsta gsta gsta gsta 

Utspel Utspel Utspel Utspel ♥9

Tror du att utspelet Tror du att utspelet Tror du att utspelet Tror du att utspelet äääär femte uppifrr femte uppifrr femte uppifrr femte uppifråååån,  n,  n,  n,  
drar du det utspelade kortets valdrar du det utspelade kortets valdrar du det utspelade kortets valdrar du det utspelade kortets valöööör frr frr frr fråååån 10.n 10.n 10.n 10.
I sI sI sI såååå fall har vi tre andra fall har vi tre andra fall har vi tre andra fall har vi tre andra 10 10 10 10 –––– 9999 = 1= 1= 1= 1 kort tillsammans som kort tillsammans som kort tillsammans som kort tillsammans som äääär hr hr hr höööögregregregre



Trumfutspel

Om du inte har något bra alternativ

Om Motståndarna hittat en gemensam andra-färg
Risk för kors-stölder

Om du tror att du kan trumfmatta spelföraren

Bör undvikas med singel-trumf


