Facit Grundkurs A

Facit övningsuppgift kap 1.

Facit övningsuppgift kap 2.

1. Vilket kort bör Väst spela ut?

1. Vilket kort bör Väst spela ut?

s 5 (lågt kort från bästa färg).

s Q (högsta från sekvens).

2. Vilket kort bör Öst lägga i första
stick?

2. Hur många säkra stick har
spelföraren?

s Q (högt i tredje hand).

Fem säkra stick (s A-K, 1 A-K
och 2 A).

3. Hur många säkra stick har
spelföraren?
Nio säkra stick. Ett i vardera spader
och klöver, två i hjärter samt fem i
ruter.
4. I vilken ordning ska spelföraren
spela sina ruterhonnörer?
Börja med 2 K-Q (den korta handens
honnörer först).
5. Hur många stick får Nord-Syd?
Nio stick.

3. I vilken färg kan spelföraren
ordna extrastick?
Klöver.
4. Vilket kort spelar spelföraren i
andra stick?
Liten klöver till c K eller till c Q
(den korta handens honnörer
först).
5. Hur många stick får Nord-Syd?
Nio stick (de fem säkra sticken
samt fyra i klöver).

Facit Grundkurs A

Facit övningsuppgift kap 3.

Facit övningsuppgift kap 4.

1. Vilket kort bör Väst spela ut?

1. Vilket kort bör Väst spela ut?

c K (högsta från sekvens).

c Q (högsta från sekvens).

2. Hur många säkra stick har Syd?

2. Hur många säkra stick har
spelföraren?

12 säkra stick.

8 säkra stick.

3. Hur bör Syd spela?

3. Vad ska spelföraren göra när han
kommer in?

Syd bör ta för c A direkt och sedan
dra ut trumfen. När motståndarna inte
har några trumf kvar kan Syd ta sina
stick i ruter och hjärter.
4. Hur många stick kommer Syd
att få?
Alla 13 sticken. Förutom de säkra
sticken kan Syd stjäla (trumfa) 1 5
med en av bordets trumf.

Han ska dra ut trumfen.
4. Hur ska spelföraren spela hjärtern?
Rätt spelsätt är att spela hjärter från
Nords hand (träkarlen) mot handens
1 K. Genom att spela från svaghet
mot styrka får spelföraren ett stick på
1 K eftersom Öst har 1 A.
5. Hur många stick får spelföraren?
10 stick. Det nionde på 1 K och det
tionde genom att stjäla en ruter med en
av bordets trumf.

Facit Grundkurs A

Facit övningsuppgift kap 6.

Facit övningsuppgift kap 7.

1. Hur bör budgivningen gå?

1. Hur bör budgivningen gå?

Väst
Nord Öst
Syd
				12
pass 32
pass 3NT
pass pass pass

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

2. Vilket kort bör Väst spela ut mot
Syds 3NT?

2. Vilket kort bör Väst spela ut mot
Syds 3NT?

s K (den högsta från sekvens).

c 3 (lågt kort i bästa färg).

3. Hur många säkra stick har Syd?

3. Vilket kort ska Öst lägga i första
stick?

Fem säkra stick.

c J (högt i tredje hand).
4. Finns det några faror?
Risken är att Öst-Väst får minst fyra
spaderstick och dessutom 2 A. Då går
3NT inte hem.
5. Hur ska Syd spela?
För att undvika detta måste Syd låta
Öst vinna de första två spadersticken.
Då bryts försvarets kommunikation.
När Väst senare kommer in på 2 A
har han ingen spader kvar att spela.
6. Kommer Syd att klara sitt kontrakt?
Ja, om Syd spelar rätt
(se ovan).

4. Hur bör Syd spela?
Syd bör maska i såväl ruter som
hjärter. Börja med 2 J och sedan en ny
rutermask. Inne på bordet maskar Syd
i hjärter, går in på 2 A, tar sina ruterstick och slår en andra hjärtermask.
s A ger en ingång till bordet och en
tredje hjärtermask följer.
4. Hur många stick kan Syd ta?
När båda maskarna går får Syd ihop
alla 13 sticken.

Facit Grundkurs A

Facit övningsuppgift kap 8.

Facit övningsuppgift kap 9.

1. Hur bör budgivningen gå?

1. Den korrekta budgivningen är:

Väst
Nord Öst
Syd
				11
pass 1s
pass 22
pass 41
pass pass
pass
2. Vilket kort bör Väst spela ut mot
Syds 41?
s Q (högsta från sekvens).
3. Hur många säkra stick har Syd?
Nio säkra stick.
4. Hur många stick kan Syd ta?
Syd kan få elva stick genom att stjäla
två ruter på bordet. Det måste Syd se
till att göra innan han drar ut trumfen.
Börjar Syd med att dra ut trumfen får
han bara ihop nio stick.

Väst
11
1NT
pass

Nord
pass
pass
pass

Öst
1s
3NT

Syd
pass
pass

2. Den korrekta budgivningen är:
Väst
11
22
pass

Nord
pass
pass
pass

Öst
2c
41

Syd
pass
pass

3. Den korrekta budgivningen är:
Väst
1c
2c
pass

Nord
pass
pass
pass

Öst
1s
3NT

Syd
pass
pass

4. Efter Väst 1s-öppning berättar Öst
om minst fyrkorts klöver och minst 11
hp (två-över-en) med 2c. Väst bjuder
om spadern för att visa en enfärgshand
(minst sexkortsfärg) och Öst bjuder
utgång.
5. Väst öppnar med 12 och Östs svarsbud 1NT visar 6-10 hp. Det förnekar
också fyra eller fler kort i endera
högfärgen. Eftersom Öst är begränsad
kan Väst passa med en jämn hand och
12-14 hp..
6. Väst öppnar med 1c och Öst svarar
11 som visar minst 6 hp och minst
fyrkorts hjärter. Väst visar trumfstöd
genom att höja till 21.

Facit Grundkurs A

Facit övningsuppgift kap 10.
1. Hur bör budgivningen gå?
Väst
Nord Öst
Syd
				11
pass 31
pass 41
pass pass pass
2. Vilken färg bör Väst spela ut mot
Syds 41?
Ruter. En singelton är ofta ett bra utspel mot ett trumfkontrakt.
3. Vilket kort ska Öst spela i första
stick?
Öst ska ta för 2A.
4. Vilken färg ska Öst spela i andra
stick?
Öst ska spela tillbaka ruter. Väst stjäl
och kan spela in Öst på cA och få en
andra ruterstöld.
5. Kommer Syd att klara sitt kontrakt?
Nej, försvaret kan ta de fyra första
sticken.
Överkurs: För att få Väst att spela tillbaka spader i stället för klöver kan Öst
spela tillbaka 2 9 i andra stick. Det är
ett högt kort och visar styrka i en hög
färg (i det här fallet spader). Med c A
i stället för s A, som i det aktuella fallet, ska Öst spela tillbaka 2 3 – ett lågt
kort för att visa styrka i en låg färg.
Denna markering kallas för Lavinthal.

