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Sidaner bridge
Vi skal bruge 52kort- ingenjokere. Hver spiller f6r 13 kort.

Tagstik - esserneer hojestog toernemindst.
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Nord og Syd er makkere- AsI og Vest er makkere. Disse to par
krempermod hinanden.Den spiller i parret med den hojestemelding, der fsrst meldtekontraktensfarve (eller sans)bliver spilforeq
og hansmakker bliver den blinde (bordet).
HVAD ER ET STIK?
Et stik bestir af et kort fra hver af de fire spillere. Hamlhendemed
det bedstekort tager stikket.
MELDINGER
Fsr I tager stik, skal I fortalle, hvor mange I vil tage. Det kalder
vi at melde. I skal melde mindst 7 stik, og I skal prove at tage flere
stik end de to andre (13*7 : 6). De andre kan melde over jer og
omvendt.Hojestemelding er en stik-aftaIe,som ogsi kaldesen ...

Nir vi melder,er de 6 forstestik en selvfolge.Vi satsersiledespd
attage6 plus det antal,vi melder.Seneste side.
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UdenTrumf= Sans

Nir vi vil spille uden trumf - sans(som udtalessang)- skal vi
melde sidan:
lut :
2ut :

7 stik (1 stik over 6)

3ut :

9 stik (3 stik over 6)

8 stik (2 stik over 6)

og sAvidere.
Hvor mangestik skal der til 6 ut? *)
Hvad er den hojestesansmelding?*)

Esserne
er sikrestik,
n 5 rd e rs p i l l essa n s

Vundne sans-kontrakter
Meldt
lut eller2ut:
DELKONTRAKT
3ut,4uteller5ut:
UDGANG
6ut:
LILLESLEM
7ut:.
STORESLEM

Bonus**)
50
300
800
1300

Du fir intet ud af at melde 2ut frem for lut, kun storre fare for at
gi ned. Pi sammemAdeskal du ikke melde 4 eller 5ut for at fi de
300 i bonus.3ut er nok til udgang.
*) 6ut krrever12 stik, nemlig 6 + 6, Den hojestemelding er
7ut, nemlig alle 13 stik (6 + 7).
**) Du fir ogs6point for alle stik ud over de seksfsrste.
Du skalafmed 50 point forhvert stik, dukommertil atmangle.
BrDTAF BRTDCE
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Udspilmod sans
Nir fienden spiller sans,si gar dinekort gode.Har du fx KDB i
toppenaf hjerterne,kan du med VK fe VE vrek, si DB bliver stik.
Har du mangekort i en farve med fx dameni toppen,kan du f5
stik, hvis du fir modpartenses og kongevrek.
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I det forste eksempelskal ,,deandre" spille 3ut. Det vil vrerehelt
galtat tagede to esserog hibe det bedste.Du far neppe flere stik.
Angrib med VK - den hojestefra en rakkefolge pA tre kort, en
sekvens.Nir du fir stik pA et af dine esser,tagerdu VD og B, og
er du nu den enestemed hjerter,kan du ogsi fi for V5 og V2.
Med lidt held f6r du fire stik i hjerter og to esser,og fienden
mangler to stik (de har kun fiet 7 af de 9 stik, de skulle tage).
I eksempel2 inviterer du (,,kom igen, makker") med Q4 for at
fi drevetde storeruder vrk, si dine sm&ruder bliver gode(rejst).
Hojeste fra sekvens- fx D B l0 6 2.
Inviter fra langfarve uden sekvens.
Spil en farve, makker har meldt.

Spilforingi sans

Invitation

N6r du skal styredeto gange13kort (du er spilforer):Tel dine topstik, og rejs de stik, du mangler,i
stedetfor straksattagestikpi dine esser.Smikort
giver stik, nir de store er vek.
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Hvader trumf?
Du skal falge (bekende)den udspilledefarve, hvis du kan. Kan du
ikke det, mA du gsre, hvad du vil - fx stikke med en trumf!

Vest spiller Q2 ud, som
stikkesaf OB og OE.
Hvis Sydikkeharruder,
kan han stikke med 12.
nir sparer trumf.
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undermeldingerne
er klsr lavest,sparhojest.Sanssl6rfarverne:
lQ 10 lV lt
lut
2Q 20 2V 2; 2ut
3Q 30 og si videre
Hvis forstespillerfx melderlV, kannrestespillergi overmedr l
eller lut. vil han derimodmeldeklsr eller ruder,skal han melde
mindst2*120, da disseto farverer lavereendhjerter.

Udgangi farve
Med hjerterellersparsomtrumf:Meld 4Vl4^ for at fa udgang.
Med klsr eller rudersomtrumf: Meld 5*/5O for at f6 udgang.
Lilleslemer altid 12stik,storeslem
altid 13.og du f6r kun bonus,
hvis du vinderdin kontrakt:
lkontr.50 Udgang300 Lilleslem
800 Storeslem
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Udspilmodtrumf
Nir modpartenhar valgt en farve til trumf, og du skal spille ud til
fsrste stik, skal du ikke altid satsephatffien langfarve spillet god,
for fiendenkan jo trumfe. Godeudspil mod 4l:

1. tD87
V KDB
o Dr07 62
iD E6

2. tE8
v 974
o rD72
* 9842

3.;6s4
V 9
0 D8762
iDE108s

MAKKERS FARVE
Har makker meldt en farve, skal du (nasten) altid spille den ud!
SEKVENS
som i eksempelI er supergodt.Nir du har varet sAheldig atfhtre
godekort pi rrekke,er det meningen,at du skal spille den hojeste.
NABOER
I mangel af tre pi rrekke kan et par naboer som KD i eksempel2
bruges.EK, KD, DB, Bl0 og 109 er naboer.Spil den hojeste.
SINGLETON
Det er godt at komme af med den ensomme9'er i eksempel3, si du
kan komme til at stikkemed trumf- at stjale et stik med en lav spar.
ANDRE UDSPIL
Uden et godt udspil kan du valge toppen af ingenting: 973 eIIer
invitation fra en langfarve: I<8762.

Spilforingi trumf
Det galder normaltom at fi
trukketdinemodspilleres
trumferhurtigstmuligt.
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Honnsrpoint
For at du kan se, om du har gode kort eller ej, skal du nu lrere at
telle point for de fire stsrstekort i spillet. Fordi E, K, D og B kaldes
honnorer,kalder vi dissepoint honnorpoint, HP.

E-4HP
K-3HP
D=?IJP
Hvor mangehonnorpoint
er der i et spil? *)
For at du kan vinde udgangi sans,skal du normalt sammenmed din
makkerhavemindst26HP.Lilleslemkraver33HP og storeslem37.
Srerligti trumfspil kan en god fordeling af kortenepi jeres to
hender dog opvejehonnorpoint(se side 10).

Udgang
Lilleslem
Storeslem

26
33
37

t) Der er 10 HP i hver farve; fire farver giver 40 i alt.
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AnNrNcrur:
6bner.Hvis du Abnermed lut, bsr du have
I5-I7 HP,det vil sige 15,16 eller 17.

tEB6

15-17 IfP og
jrevn fordeling

vD9
OEIO2
*KD862
levn fordeling - 16 HP

Dine kort skal vere jrevnt fordelt. Nul
eller et kort i en farve (renonce/singleton) duer ikke til 1ut. En enkelt farve
med to kort (en doubleton)er o.k.

Svarpi din makkers1ut
Makker startermed 1ut. Du ved nu noje, hvad han har, og kan ofte
straksbestemme,om I skal spille delkontrakt, udgang eller slem.

1. t D 8 7

2. tE8

3, t KD 8

vK76
oDl07

v 97 4
OKD72

v97s
OEKDs

!t9854

*D1096

iDE108

1.Du har 7 HP.Lreggerdu demtil din makkers,nflr du22-24.Altsi
under de 26 til udgang.Du passer.
2. Dine 11 HP giver sammenmed makkers 15-17 mindst 26, og
du melder udgang,det vil sige 3ut.
3. Med dine 18 HP har I mindst 33 - nok til lilleslem. Meld 6ut.
Men hvad med en hind med 9 HP? Tilsammenhar 124-26 HP.Der
er miske udgang.Ved at melde 2ut, der ikke giver mere end 1ut,
opfordrer du makker tiI at melde udgang (3ut) med maksimum.
Med 15 passeribner; med 17 (og oftestmed 16) meldesudgang.
B

BIDTAF BRIDGE

Anning1i farve
Hvis du 6bnermeldingernemed li, 10, lV eller 11, behoverdu
blot 12 HP, men kan have helt op til21. Du foreslir farven som
trumf. Da det ervigtigere athave mangetrumfer endstoretrumfer,
melder du farven med flest kort - din hnsste farve.

1. 589852
VEKDB

2. tE1043
VDB86
O KD7
QED

oD107
ii6

3. ;9
vED874
OEKD83
&73

I . 13HP.Abn med 11, denlrengste
af dinefarver.
2. 18HB for strrk til 1 ut. Med to 4-farver6bnerdu nedefra:lV.
3. l5 HP.Med to 5-farver6bnerdu oppefra:lV.
Aboittg I" i farve: lz-2lHP
Meld lrengste farve
Meld 4-farver nedefra
Meld S-farver oppefra

Svarmed6 ellerflerepoint
Hvis makker flbner med 1 i farve, og det
gir: pas- pas - pas,er meldeforlobetforbi.
Med 6 HP hos dig, kan dervrereudgang,fx
Vest
lV

Nord
pas

Ast
?

Svd

Herbor du somOstikkepassemed6 eller
flereHP.Hjrelpdin makker- hjrelpdig selv!
BrDTAF BRTDCT g

B trumfer- trumfpoint
Hvis du og makker skal enesom at udnevne en farve til trumf, m6
I helst have8 kort tilsammeni farven - srrligt nir I spiller udgang.
Nir din makker melder en farve, sretterdu ham til mindst 4 kort
i farven (4 x3 giverjo kun 12 kort, si han mi mindst have6n firfarve). Har du 4 kort i makkers meldte farve, kan du derfor talle
til 8 trumfer - og det er nok:

AEK73
VDB96

^8652

vEl082

v

a
4V

oD107

o-

lv

iD95

iDED873

pas

Vest lreggerfor med lV, den lavesteaf de to firfarver. Ost, der ved"
atparret har mindst otte hjerter i alt, leder ikke efter en ny trumffarve, men ststter strakshjerterne.Men hvordankan han med blot
10 HP gi i udgang,nhrVestkun har lovet 12?Skal der ikke 26 tll
udgang?
Renoncen(ingen kort i en farve) i ruder er guld vard, nir man er
enige om en trumffarve. For med en renoncekan man straksstikke
fiendenses og kongemed en lille trumfl
N6r du ststter din makker, kan du foruden HP trelle trumfooint
(TP). Ogsi den, der bliver stattet,kan trelle TP.

Eks.ovenfor:
Vhar12+l: 13.
Aharl0+3:13.
Renonce= 0 kort i en farve 3 TP
Singleton= 1 kort i en farve 2TP
Doubleton=2 kort ien farvel TP

/aF

Svarpi ebningI I larve
0-5

PAS

6-9
IO-T2
13-15

STOTTE*)

tlI2 i makkersfarve
til 3 i makkersfarve
trl4VlS

NY FARVE

pfl l-trinnet

6+
10+

lut
2ut
3ut

6-9

SANS *)

ph2-trinnetuden sPring**)

r0-r2
13-15

Bemrerk,at tallene gir igen. Ved at melde lavestmuligt i
makkers farve eller i sanslover du 6-9, og si videre'
**) At springevil sige at melde et trin hajerc end nsdvendigt.
.
Abnermakkerfxmed 1*, kandu svare11, si 2) er et spring.
Ogsi fx2utog 3l er spring,nir makker 6bnermed 1l'
Disseto springviser 10-12 - springtil udgangviser 13-15.

*)
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lndmelding- oplyrn.dobl.
Hvis du melder en farve, efter at en modspiller har 6bnetmeldingerne,er du indmelder.Du lover forst og fremmesten god 5-farve.
Styrkener normaltet stedmellem 12og 17HB menkan gi lrengere
ned - med en strerkfarve.

Nord
tEKB85

V
1Q

v98
o63

Nord indmelder 11.

N

It

iDD1082
Engod S-farvekan
ikke vere bedre!

Oplysningsdoblingen
Har makker intet lovet dig? Si kan du ikke strafdoblefienden, n6r
de har meldt 1,2 elIer3 i en farve. Doblingenoplyseri stedetom,
at du selvville have6bnet- og du bedermakkervrelgetrumf (sans).
Vest ibner med 1O. Hvad melderNord?

1. t D 8 7
VKDB2

2. tK4
vEK982

oe4

oE8
* K B 1 08

Q8982

3. tEK
V83
O ED IO62
*96s2

I eks. I dobler Nord - han kan hjrelpei de tre andrefarver og beder
makker vrelge farve. OgsApi hind 2 dobler du, da du er for strerk
til en indmelding.I eks.3 mfl dupasse,fordi du ikke er interesseret
i atfh makkertil at blandesis i meldinserne.

Vest
10
12

Nord
D
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Syd skal svare!

Spille-og modspilstips
MODSPIL
Inviter ikke fra et esmod trumf
Mod fx 4)kan du af og til invitere
fraVK762, menaldrigfraVE762
(skalfarvenabsolutud, si esset).
Honn0r pi honngr
Spillesdamensydfra,skalVestsrette
kongenpi - honnarph honnsrsi kun essetgiverstik til N-S.
Denneregelgrelder(nesten)altid.

Kt07 4

D53

SPILFORING/ MODSPIL
Lavt i andenhind -hajt i tredje
Vestinviterermed 2'erert,og efter
lavt fra Nord - andenhflndstikkerOstmedesseti tredjehflnd.
SPILFORING
Topspil den korte hind
Syder spilforerog skaltagefire
hurtigestik; startmedE og D
fra denkorte hind for at kunne
sluttepi denlangehind.
Knibninger
Syder spilforer.Et stik er sikkert,
menprov ph at fi to ved at spille
sydfratil Nordsdame(fra de smi
mod de store).Hver andengang
sidderkongenforanesset50o/o
er bedreendingenting.

B83

1 0 9 72

KtO42

865

981
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Godebridgevaner
Nir du er spilforer,si hold enpauseefteribningsudspillet.
Pravph at lreggeenplan,og lad modspillerne
laggederes.
Hold aldrig pausefor at vildlede modstanderne.
Smil til makker;han gar sit bedste.Smil til
modstanderne- de er ogsi en slagsmennesker.g
Du mi ikke hjrelpe eller generemakker ved at skere
ansigter,rrekketungeeller den slags.
Lad vreremed at knipse eller smrekkemed kortene.

Videremed bridgen
CD'ER
For begyndere.
Spil bridge en appetitvrekker.
pakke1,2, 3 og 4.
NordiskStandard

BOGER
pakke1,2,3 og 4.
NordiskStandard

KURSER
Weekendkurser
for 8-23-Fnige.
Aft enkurser.Sommerhoj
skole-kurser.
14
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DanmarksBridgeforbund
Livet er kort - spil bridge. Danmarks Bridgeforbund reprresentercr325
klubber og 25.000bridgespillere.Bliv en del af frellesskabetog spil
turneringsbridgei din lokale bridgeklub.
Skal du have hjrelp til at finde et kursus eller en klub, eller har du
sporgsmil I svrrgt, shtsv ikke med at kontakte os:
Kontaktinformation
Danmarks Bridgeforbund
(herunderDansk Bridge)
T:4847 5213
E: dbf@bridge.dk
Abningstider:alle hverdagekI. 9-I4

I?DBF
DANMARKS
BRIDGEFORBUND
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7 stik
8 stik
9 stik
10stik
I I stik
12stik
13stik

IQ

Kontrakter
lo lv lt lut

2& 20 2V 2;
3Q 30 3V
4& 40

2ut

6Q 60 6V 6t

6ut

Bonus
Delkontrakt

50

Udgang

300

Lilleslem
800
Storeslem 1300

Hver nedgang- stik for lidt koster
Udgang: 26 point

Lilleslem: 33 point

Storeslem: 37 point

Bridgepi nettet: www.juniorbridge.dk www.bridge.dk www.netbridge.dk
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