
BridgePlus – Nya Bridgeskolan

Övningsuppgifter, kap 1 

Uppgift 1 

 Väst Nord Öst Syd
    12
 pass 11 pass 1NT
 pass 3NT pass pass
 pass

Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar 
i sin bästa färg. Nord kräver för en 
rond med 11 och när Syd visar 12–14 
och en jämn hand är 3NT det logiska 
slutbudet.

Uppgift 2
Väst bör spela spadernio – det tredje 
högsta kortet i färgen.

Uppgift 3 
Syd bör begära en liten spader från bordet 
och även Öst ska lägga lågt. Genom att 
göra det maskas Nords spaderknekt ut. 
Syd bör släppa det första sticket och 
försöka blockera spaderfärgen.

Uppgift 4 
Väst spelar mera spader för att tvinga 
ut Syds ess. Om Syd spelat spaderknekt 
från bordet i första stick är det Öst som 
vinner med första stick med spaderkung. 
Han spelar också tillbaka spader.

Uppgift 5 
Syd bör vänta med spaderess två gånger 
och ta först den tredje gången.
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Uppgift 6 
Rätt hjärterbehandling är att dubbel-
maska. Alltså att spela en hjärter till 
tian och sedan en hjärter till knekten.

Uppgift 7 
Syd får nio stick (ett i spader, två i 
vardera hjärter och ruter samt fyra i 
klöver).
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Övningsuppgifter, kap 2 

Uppgift 1 

 Väst Nord Öst Syd
  1s pass 1NT
 pass 21 pass 32
 pass pass pass

Syd är för svag för att bjuda två-över-en 
och rätt svarsbud är därför 1NT. Nord 
visar sin hjärterfärg och först nu kan 
Syd bjuda sin ruterfärg. 32 är ett svagt 
bud eftersom Syd svarat 1NT – styrkan 
är 6–9 hp.

Uppgift 2
Väst har en sekvens i hjärter och bör 
välja att spela ut hjärterknekt.

Uppgift 3 
Såväl bordet som Öst och spelföraren 
bekänner med hackor.

Uppgift 4 
Den korrekta ruterbehandlingen är att 
spela en ruter från bordet och maska 
med damen. Det är något bättre än att 
maska med tian. 

Den här gången tar Väst det första 
rutersticket med kungen, men när Syd 
senare spelar ruteress faller Östs knekt 
och Syd förlorar bara ett stick i ruter.

Uppgift 5 
Syd ska dubbelmaska i klöver.

Uppgift 6 
Syd får nio stick (sex i trumf, två i 
klöver och ett i spader).
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Extrauppgifter, kap 3 

Uppgift 1 
Öst högfärgsfrågar med 2c efter Västs 
sangöppning. Väst förnekar högfärg 
med svaret 22 och Östs 2s visar en 
invithand med fem spader och fyra 
hjärter. För att bjuda vidare på det 
utan anpassning i spader bör Väst ha 
maximum för sin sangöppning, varför 
2NT är ett invitbud. Öst accepterar 
genom att bjuda 3NT.

Uppgift 2
Den här gången överför Öst till 
spader genom att bjuda 21. När han 
sedan återkommer med 3c visar han 
utgångsstyrka (minst 10 hp) och minst 
fyrkorts klöver. Väst bjuder naturliga 
3NT och när Öst bjuder 4s måste han 
ha minst sexkortsfärg.

Om Öst bara varit intresserad av att 
spela 4s hade han bjudit det redan i 
andra budronden. Genom att gå den här 
omvägen bör Öst ha slamintresse.

Uppgift 3 
Öst inviterar till 3NT genom att höja till 
2NT (9 hp). Väst accepterar inviten och 
passar på att berätta om sin femkorts 
hjärter med budet 31. Att bjuda en 
fyrkorts högfärg är ologiskt eftersom 
Öst förnekat högfärg med 2NT. Öst har 
trekortsstöd i hjärter och höjer till 41.

Uppgift 4 

 Väst  Öst
 1NT  22
 21  32
 31  4NT
 5c  7NT

Öst inleder med att överföra till hjärter 
och visar i andra budronden sin ruter-
färg. Väst berättar om trumfstöd i hjärter 
med 31 och Öst frågar efter essen. När 
Väst visar upp hela fyra ess vet Öst att 
det finns 13 stick och det bästa budet är 
7NT med 71 som god tvåa.

Uppgift 5

 Väst  Öst
 1NT  21
 2s  31
 3NT  41
 pass

Efter överföringsbudet 21 kräver Öst 
till utgång med 31 som visar minst 
fyrkortsfärg. Väst har inte stöd i vare 
sig hjärter eller spader och bjuder 
naturliga 3NT. Öst föredrar att spela 41 
som visar minst 5-5-fördelning.
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Uppgift 6 

 Väst  Öst
 1NT  2c
 21  32
 3s  4NT
 5c  7s
 pass

Väst svarar 21 på högfärgsfrågan och 
Öst kräver till utgång genom att bjuda 
sin ruterfärg. 32 visar minst fem ruter 
och exakt fyrkorts spader. Väst visar 
sitt spaderstöd och Öst plockar fram 
essfrågan 4NT. När Väst redovisar fyra 
ess kan Öst bjuda storslam.
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Övningsuppgifter, kap 4 

Uppgift 1 

 Väst Nord Öst Syd
    1s
 pass 1NT pass 21
 pass 2s pass pass
 pass

Nord prefererar till 2s i andra bud-
ronden som blir slutbud.

Uppgift 2
Väst bör spela ut ruterdam.

Uppgift 3 
Öst ska markera positivt genom att 
lägga rutersex om spelföraren begär en 
hacka från bordet. Skulle spelföraren 
begära kungen ska Öst vinna med esset 
och fortsätta i färgen.

Uppgift 4 
Det bästa försvaret kan göra är att spela 
tre gånger ruter.

Uppgift 5 
Syd stjäl den tredje rutern och bör 
ta ut A-K trumf. Nu har försvaret två 
trumf kvar. Syd klarar sitt kontrakt 
om försvaret får dessa två stick, samt 
tre stick i lågfärgerna. Därför ska Syd 
spela hjärter efter A-K i spader. 

Uppgift 6 
Syd får åtta stick och klarar sitt kontrakt 
precis.
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Övningsuppgifter, kap 5 

Uppgift 1 

 Väst Nord Öst Syd
    1NT
 pass 21 pass 2s
 pass 3c pass 3s
 pass 4s pass pass
 pass

Nord överför till spader med 21 och 
kräver sedan till utgång med 3c som 
visar minst fyrkortsfärg. Syd berättar 
om spaderstöd med 3s och Nord höjer 
till utgång.

Uppgift 2
Väst bör spela ut hjärterdam.

Uppgift 3 
Öst markerar positivt genom att lägga 
hjärterfem.

Uppgift 4 
Syd ska spela klöver i andra stick. 
Genom att spela klöveress och en 
klöver öppnar Syd för klöverstölder på 
den egna handen.

Uppgift 5 
Syd får 11 stick (fem trumfstick, två 
klöverstölder på den korta trumfhanden, 
två ruter- och ett hjärterstick).
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Extrauppgifter, kap 6 

Uppgift 1 
Väst visar en tvåfärgshand med minst 
femkorts hjärter och minst fyrkorts 
klöver med återbudet 2c. Styrkan är 
(11) 12–17 hp. Öst kräver till utgång 
genom att bjuda 22 som är fjärde färg. 
Med 2NT lovar Väst ruterhåll och 
exakt 5-4 i sina båda färger. Östs 31 
är slaminvit (minst 16 stp) med exakt 
trekortsstöd. Om Öst bara ville spela 
utgång hade han bjudit 41, varför den 
här budgivningen är en slaminvit.

Uppgift 2
Väst öppnar med kravbudet 2c och Öst 
svarar 22 som visar minst 5 hp och är 
utgångskrav. Väst visar 22–24 hp och 
en balanserad hand med 2NT och 32 
är överföring till hjärter med minst 
femkortsfärg. 4c berättar om minst 
fyrkortsfärg i klöver.

Uppgift 3 
Efter tre naturliga bud hoppar Öst till 
3s som är slaminvit. Eftersom Öst 
genom att bjuda två-över-en redan visat 
en stark hand är 3s ett kravbud. Väst 
essfrågar med 4NT och Öst visar ett 
ess. När Väst nu bjuder 5s är det ett 
slutbud som berättar att två ess saknas. 
Öst måste passa.

Uppgift 4 

 Väst  Öst
 1s  2c
 22  3s
 4NT  5c
 7s/7NT pass

Efter tre naturliga hoppar Öst till 3s 
som är slaminvit. Väst essfrågar med 
4NT och kan bjuda storslam när Öst 
visar fyra ess.

Uppgift 5

 Väst  Öst
 11  1s
 22  3c
 3NT  pass

Väst visar sin tvåfärgshand med 22 och 
Öst kräver till utgång genom att bjuda 
fjärde färg – 3c. Väst har klöverhåll 
och bjuder 3NT som blir slutbud.
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Uppgift 6 

 Väst  Öst
 2c  21
 2NT  3c
 31  3NT
 4s  pass

Efter Västs kravöppning svarar Öst 
21 som visar 0–4 hp och inte säger 
någonting om fördelningen. Väst åter-
bjuder 2NT (22–24 hp) och en jämn 
hand. Öst högfärgsfrågar med 3c och 
Väst svarar 31 med 4-4 i högfärgerna. 
Öst bjuder 3NT som visar fyrkorts 
spader och Väst korrigerar till 4s som 
är ett utmärkt kontrakt.
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Extrauppgifter, kap 7 

Uppgift 1 
Öst högfärgsfrågar med 2c och Väst 
visar sin spaderfärg. Öst slaminviterar 
med splinterbudet 41 som berättar om 
kortfärg (singelton eller renons) i hjärter 
och minst 15 stp. Väst bjuder negativa 
4s som säger att anpassningen är dålig 
och Öst accepterar Västs avslag.

Uppgift 2
Öst svarar negativa 21 (0–4 hp) på Västs 
kravöppning. Väst visar minst femkorts 
spader med 2s och Öst hoppar till 4c 
som är ett splinterbud. Det passar Väst 
alldeles utmärkt och han frågar efter 
essen med 4NT. När Öst upplyser om 
ett ess bjuder Väst lillslam.

Uppgift 3 
Efter Östs två-över-en hoppar Väst till 
31 som är ett splinterbud. Väst visar 
alltså kortfärg i hjärter och trumfstöd i 
ruter. Öst som bjuder 3NT har styrka i 
hjärter och Väst passar.

Uppgift 4 

 Väst  Öst
 12  1s
 41  4NT
 5s  6s
 pass

Västs hopp till 41 är ett splinterbud 
och lovar 19–21 stp eftersom Öst bara 
visat 6 hp med sitt 1s-svar. Öst har 
bra kort och ser att antpassningen är 
utmärkt eftersom han har tre hackor i 
Västs korta hjärterfärg. Därför plockar 
han fram essfrågan och man landar i 
förträffliga 6s när Väst medger tre ess.

Uppgift 5

 Väst  Öst
 2c  22
 21  42
 4NT  51
 71  pass

Öst svarar med positiva 22 (minst 5 hp) 
på Väst kravöppning. Väst berättar om 
minst femkorts hjärter och Öst hoppar 
till 42 som splinter. Väst kollar essen 
och bjuder sedan storslam när Öst har 
två ess. Handens båda ruterhackor kan 
ju stjälas på bordet.

Uppgift 6 

 Väst  Öst
 1s  2c
 31  3s
 4s  pass

Väst splinterbjuder 31 och Öst visar 
trekorts spaderstöd med budet 3s. 
Väst, som har minimum, nöjer sig med 
att höja till 4s som blir slutbud.
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Extrauppgifter, kap 8 

Uppgift 1 
Öst kliver in med 2c som visar 10–16 
hp och normalt sexkorts klöver. Väst 
kräver för en rond genom att bjuda 
motståndarnas färg (minst 10 hp) och 
Öst visar fyrkorts spader med budet 2s. 
Väst inviterar till utgång genom att höja 
till 3s och Öst passar eftersom han har 
minimum.

Uppgift 2
Öst inleder med en upplysningsdubb-
ling (UD) och Väst kräver för en rond 
med överbudet 22. Det budet lovar minst 
10 hp och ber om mera information 
från partnern. Öst visar fyrkorts spader 
med 2s och förnekar samtidigt fyrkorts 
hjärter eftersom han inte bjöd 21. Väst 
inviterar med 2NT och Öst accepterar. 
Väst bör ha fyrkorts hjärter eftersom 
han bjöd 22 först.

Uppgift 3 
Öst dubblar som UD och Väst svarar 
1NT (6–10 hp) som lovar spaderhåll. 
När Öst bjuder en ny färg efter att gjort 
en UD visar han minst 17 hp och minst 
femkortsfärg. Väst har tilläggsvärden 
och hoppar till 3NT.
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Extrauppgifter, kap 9 

Uppgift 1 
Efter Nords inkliv gör Öst en negativ 
dubbling som lovar minst 6 hp och 
minst fyrkorts hjärter. Väst återbjuder 
1NT (12–14 hp) och Öst bjuder 21 som 
är slutbud med minst femkortsfärg.

Om Öst haft styrka för två-över-en 
och minst femkorts hjärter hade Öst 
bjudit 21 som krav direkt efter inklivet  
1s.

Uppgift 2
Östs dubbling visar minst 6 hp och 
exakt fyrkorts spader. Med fem eller 
fler spader hade Öst bjudit 1s snarare 
än att dubbla. Väst visar 12–14 och en 
balanserad hand utan fyrkorts spader 
med 1NT. Östs hopp till 32 är invit med 
minst fyrkortsstöd.

Uppgift 3 
När Öst bjuder motståndarnas färg (gör 
ett överbud) berättar han om trumfstöd 
i partnerns öppningsfärg och kräver till 
utgång. Väst visar en kortfärg (singelton 
eller renons) i klöver och Öst frågar 
efter essen med 4NT. Väst medger två 
ess och Öst avslutar budgivningen med 
62.
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Övningsuppgifter, kap 10 

Uppgift 1 

 Väst Nord Öst Syd
    2NT
 pass 31 pass 3s
 pass 3NT pass pass
 pass

Syds 2NT-öppning visar en jämn hand 
med 20–21 hp. Nord överför till spader 
med 31 och återbjuder 3NT som ber 
Syd välja mellan 3NT och 4s. Med 
bara en dubbelton i spader passar Syd.

Uppgift 2
Väst bör spela ut hjärterkung.

Uppgift 3 
Spelföraren begär en hacka från bordet 
och Öst markerar positivt genom att 
spela hjärtertvå. Syd bör släppa det 
första sticket i ett försök att blockera 
hjärterfärgen.

Uppgift 4 
Syd bör godspela klöverfärgen.

Uppgift 5 
För att få maximalt antal stick bör Syd 
maska tre gånger i klöver. Genom att 
spela in bordet tre gånger i ruter har Syd 
ingågar nog för att maska tre gånger.

Uppgift 6 
Om Syd maskar tre gånger i klöver få 
han ihop 10 stick.
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