
    

  PB Demo 

Givsamling 
PRAKTISK BRIDGE 

MIKAEL GRÖNKVIST 

1. Nord [ K32 
Ingen ] 54 
  { AQ632 
  } AK4 
[ J9874   [ 5 
] A862   ] JT93 
{ T   { 98 
} QT8   } J97653 
  [ AQT6 
  ] KQ7 
  { KJ754 
  } 2 
 

 VÄST NORD ÖST SYD 

  1NT pass 2} 
 pass 2{ pass 3{
 pass 4{ pass 4NT
 pass 5[ pass 6{
 pass pass pass 
 
Utspel: ]J 
 
Syd har en väldigt bra hand när 
Nord öppnar med 1NT. Slam verkar 
ligga runt hörnet. Syd börjar med 
högfärgsfrågan för att ta reda på om 
man har spadern gemensam. När 
Nord förnekar högfärger följer Syd 
upp med 3{ för att se om rutern 
måhända kan duga. Nord har ett 
fantastiskt stöd och bjuder 4{ och 
Syd ser då till att man hamnar i slam 
via essfråga. Spelet är inte så 
dramatiskt. Försvaret tar för 
hjärteress men sedan kommer 
spelföraren in. Han trumfar ut och 
tar resten av sticken. 
 
920 poäng till NS i ruterslammen.

2. Öst [ JT 
Nord-Syd ] T86 
  { AK62 
  } A876 
[ Q9432   [ A76 
] 3   ] AJ9 
{ J94   { Q875 
} T943   } Q52 
  [ K85 
  ] KQ7542 
  { T3 
  } KJ 
 

 VÄST NORD ÖST SYD 

   1{ 1] 
 pass 4] pass pass 
 pass 
 
Utspel: {4 
 
Efter Syds inkliv har Nord 12 
stödpoäng och bjuder därför utgång. 
Kontraktet hänger i princip på att 
antingen spadern eller hjärtern ska 
lösa sig. Syd inleder därför med att 
släppa spaderknekt runt som Väst 
vinner för att fortsätta i ruter. 
Spelföraren kan nu spela trumf mot 
handen och när den vinner, gå in på 
klöveress och spela ytterligare en 
trumf vilket leder till hemgång. 

3. Syd [ AKJ93 
Öst-Väst ] T 
  { AT863 
  } KT 
[ 75   [ T86 
] AQ742   ] K3 
{ QJ   { K9742 
} 7642   } J93 
  [ Q42 
  ] J9865 
  { 5 
  } AQ85 
 

 VÄST NORD ÖST SYD 

    pass 
 pass 1[ pass 2[ 
 pass 4[ pass pass 
 pass  
 
Utspel: [6 
 
Med trestöd i partnerns högfärg och 
en singelton är oftast det bästa 
alternativet att stötta. När Syd nu 
gör det växer Nords hand väldigt 
och han kan direkt bjuda utgång. 
Öst har ett ”blint” utspel och väljer 
därför förmodligen trumf. Det 
utspelet tar bort en stöld för Nord 
som ändå kan gå hem genom att 
stjäla en ruter lågt och en högt samt 
saka en hjärter på klöverdam. Med 
den spelföringen får han ihop ett 
övertrick. 
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