
  

Redoblinger
En redobling er en melding som kan benyttes dersom motparten har doblet ditt eller din 
makkers bud. Redoblingen øker scoren som blir gitt på spillet, hvis det går tre pass på rad 
rett etter redoblingen. Hvis noen i stedet byr over redoblingen, er den opphevet.

En ekte redobling betyr altså at du mener at kontrakten du redobler, står. Men som med 
både bud og doblinger (og pass) kan vi avtale at en redobling i en gitt posisjon betyr noe 
annet. Siden hver enkelt mulighet for å redoble kommer relativt sjeldent kan blir det 
vanskelig å skulle huske hva redobling skulle bety i hvert enkelt tilfelle. Derfor har vi ikke 
så mange typer kunstige redoblinger definert, og lar gjerne redoblingen ligge ubrukt i 
mange situasjoner (eller, vi lar den være ekte om ikke noe annet er avtalt). Det kan ha 
store konsekvenser å misforstå betydningen av en redobling.

Vi skal her se på to situasjoner hvor vi bruker redoblinger kunstig, med eksempler. I tillegg 
ser vi litt på noen taktiske vurderinger vi må gjøre hvis vi vurderer å redoble ekte. Til slutt 
skal vi se et morsomt bløffspill hvor disse taktiske vurderingene kommer inn.



  

Ekte redoblinger – taktiske hensyn
Først av alt: en ekte, vanlig redobling sier “jeg tror denne kontrakten står”. I et tilfelle (som vi 
skal se på neste side) sier den noe konkret om håndens styrke, men ellers er det bare en 
generell vurdering du må gjøre der og da. Dersom du melder en kontrakt du mener står, og så 
blir straffedoblet, kan det være fristende å redoble for å få mer poeng. Men her må vi tenke litt 
taktisk også. 
For det første er det som oftest en god grunn til at motparten straffedobler din kontrakt. Du må 
altså vurdere hva dobleren dobler på før du evt. redobler.
Når du redobler, gir du også motparten mulighet til å angre seg, og melde en egen kontrakt. 
Da er det viktig å tenke gjennom hva du skal gjøre med den. Som regel innebærer det at du 
vurderer å dobler denne kontrakten, men det finnes situasjoner der du kan ha en enda bedre 
kontrakt selv også. 
Når du skal redoble må du altså vurdere det slik at uansett hva som skjer etter redoblingen 
(enten den passes ned, eller at motparten tar den ut og du så dobler eller melder en ny 
kontrakt), så vil du få mer poeng enn hva du ville fått ved å passe motpartens dobling, som er 
alternativet. Da ender du opp med å spille din egen kontrakt dobla, men ikke redobla. Det kan 
gi mye poeng det også. 



  

1NTXX
Det er noen tilfeller hvor vi kan redoble ekte etter systemet, hvor vi altså baserer oss mer på 
hp og fordeling, og mindre på generel vurdering (men generel vurdering er alltid inne i bildet i 
større eller mindre grad).
Det mest frekvente eksemplet er hvor din makker åpner 1NT, og din høyre motstander dobler. 
Da kan du redoble med 6 hp eller mer. Da har jo din side minst 21 hp til sammen, og da vil 
dere ofte kunne vinne 1NT. Rent taktisk er også dette veldig greit, da 1NTX ikke gir så mye 
poeng uansett. 1NTXX derimot er en utgang, og gir mye mer poeng enn 1NTX. Motparten vil 
som oftest ta ut, og da er makkers hånd til god hjelp for å doble motpartens kontrakt.
Nå blir også Stayman og overføringer frigjort, siden de faktisk ikke trengs lengre. Med svake 
kort (som nå blir 5 hp eller mindre) kan du nå melde din lengste farge (sett at du har minst fem 
kort i fargen) ekte når motparten dobler 1NT. En slik melding ber makker melde pass. Dette er 
veldig gunstig med dårlige kort, for 1NTX kan da bli en dyr affære.
Samme prinsipp gjelder i utgangspuntet etter åpning 2NT og dobling, men denne kan du 
omtrent se bort fra: om det skjer kan du regne med at doblingen er kunstig. (Spør gjerne 
motparten hva den betyr om den dukker opp.) 



  

Redobling etter opplysende dobling
En posisjon som ofte dukker opp er at motparten dobler makkers åpning 
opplysende. Da kan vi utnytte det faktum at motparten er tvunget til å avgi 
et bud, til å få doblet det budet. Det er mange hender som gjør at vi kan 
vurdere det som gunstig. Vi bruker nå redobling fra svarhånden for å 
fortelle makker at vi ønsker å doble motparten heller enn å melde vår egen 
kontrakt.

Dette er mest aktuelt etter fargeåpning på 1-trinnet. En slik redobling viser 
nå minst 10 hp. Vi må nemlig vite at vi har mer styrke enn motparten for at 
dobling på lavt nivå skal være trygt. Vi viser også mistilpass til 
åpningsfargen. Hvis vi har tilpass øker stikkdifferansen, og da er det 
farligere å doble (og bedre å vise tilpass, slik at vi heller kan spille vår egen 
kontrakt). Mot åpning 1♥♠ skal vi ha maks to kort i åpningsfargen, mens 
mot åpning 1♣♦ kan vi ha maks tre kort i åpningsfargen.



  

Redobling etter opplysende dobling
Nå skal vi se spillet fra åpners synspunkt. Du har altså åpnet, venstre motstander 
dobler opplysende, og makker redobler. Vi forventer da at høyre motstander avgir 
et bud i en ny farge (vi skal se litt fra høyre motstanders perspektiv senere). 
Din oppgave nå er å si hva du synes om å doble den kontrakten som foreligger. Vi 
ser på tre scenarioer:
– Du har god dekning i den meldte fargen, og trenger ikke så mye hjelp fra makker. Typisk 

minst fire kort i fargen. Da kan du doble selv. Makker kan ta ut med veldig dårlig beholdning i 
fargen, men melder ofte pass.

– Du trenger litt hjelp fra makker i fargen for å kunne doble kontrakten. Da kan du melde pass, 
og be makker bestemme. Nå har du typisk to eller tre kort i fargen.

– Du har veldig dårlig dekning i den meldte fargen, og vil ikke doble kontrakten fra 
motstanderen. Da har du normalt singelton eller renons i fargen. Nå har du to muligheter. 
Med en ellers offensiv hånd (ekstra styrke og/eller skeiv fordeling) avgir du bud i ny farge 
eller åpningsfargen direkte. Med en svak hånd melder du pass (og later som om du kanskje 
kan doble, som i tilfellet over), og tar ut i en annen farge om makker dobler.



  

Redobling av opplysende dobling 
eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♠ X XX 2♦

Pass Pass X Pass

Pass Pass

♠ AK865
♥ 98
♦ K108
♣ K105

♠ 9742
♥ 42
♦ 9763
♣ Q76

♠ Q3
♥ KQ75
♦ J54
♣ AJ82

♠ J10
♥ AJ1063
♦ AQ2
♣ 943

Nord har vanlig åpning, og øst har vanlig opplysende 
dobling. Med kun to spar og god styrke redobler syd. 
Vest melder sin lengste farge (utenom åpningsfargen): 
ruter. Nord kan spille 2♦X om makker har litt hjelp i 
ruter, så nord passer. Syd har en god trekortsfarge i 
ruter, og dobler.

Dette er ikke nødvendigvis en perfekt fasit, andre 
vurderinger kan også være relevante. Nord kan doble 
selv hvis han/hun er litt dristig, og syd kan ta ut i stedet 
for å doble hvis han/hun har en dårlig følelse.



  

Redobling av opplysende dobling 
eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♦ X XX 1♥

X Pass 2♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

♠ AJ8
♥ AQJ9
♦ K1084
♣ K10

♠ 972
♥ 108432
♦ 976
♣ 76

♠ Q53
♥ K75
♦ Q52
♣ AJ82

♠ K1064
♥ 6
♦ AJ3
♣ Q9543

Auksjonen begynner med 1♦-X-XX, og vest melder sin 
lengste farge. Nå har nord en sterk beholdning i 
fargen, og dobler (“makker – du trenger ikke så mye 
hjerter her, jeg har mye selv”). Men syd har bare singel 
hjerter, og siden nord antagelig har bare fire hjerter 
(med fem ville nord nesten alltid åpnet 1♥), tenker syd 
at 1♥X er en dårlig kontrakt. (2♥X kunne hun/han 
kanskje gått med på.) Syd velger derfor å ta ut i 2♣.

 3NT fra nord viser nå en 18-19 NT-hånd.



  

Redobling av opplysende dobling 
eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♥ X XX 2♦

3♣ Pass 4♦ Pass

4♥ Pass 4NT Pass

5♠ Pass 6♣ Pass

Pass Pass

♠ J8
♥ AKQJ9
♦ 4
♣ KQ1076

♠ 972
♥ 10842
♦ 109876
♣ 3

♠ AQ53
♥ 75
♦ KQ52
♣ J82

♠ K1064
♥ 63
♦ AJ3
♣ A954

Etter 1♥-X-XX-2♦ ser nord, med singel ruter, at 
2♦X antagelig ikke er en god kontrakt for N-S. 
Med en ellers offensiv hånd melder nord 3♣ 
direkte. 4♦ er cuebid med kløver som trumf.



  

Redobling av opplysende dobling 
eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♣ X XX 1♦

Pass Pass X Pass

1♥ Pass Pass Pass

♠ QJ98
♥ AJ95
♦ J
♣ KJ107

♠ 72
♥ K102
♦ 109876
♣ 532

♠ AK53
♥ Q74
♦ Q52
♣ J86

♠ 1064
♥ 863
♦ AK43
♣ A94

Etter 1♣-X-XX-1♦, tenker nord at 1♦X ikke er en god 
kontrakt. Denne gangen har nord en veldig dårlig 
hånd (sett i lys av at nord har åpnet). Måten nord 
viser det på, er ved å først passe. Syd melder som 
om nord kan doble 1♦ med hjelp fra syd. Her har syd 
veldig god hjelp, og dobler. Når nord så tar ut denne 
doblingen, viser det en dårlig hånd. Syd har ikke 
noe å tilføye, og ser ikke noen bedre kontrakt enn 
1♥ her.



  

Redobling av opplysende dobling
Nå skal vi se på slike spill fra fjerdehånd sitt perspektiv. Venstre motstander åpnet, din makker dobler 
opplysende, høyre motstander redobler, og så er det din tur til å melde.

Hvis vi teller opp nå, “vet” vi at åpner har minst 12 hp, din makker har minst 12 hp og tredje-hånd har 
minst 10 hp. Da vet alle (aller viktigst: din makker) at det er maks 6 hp igjen til deg.

Nå kan det være fristende å tenke slik: “når makker dobler, må jeg by noe. Men når høyre motstander 
redobler, kan jeg passe, og la makker bestemme”. Dette virker logisk, men er egentlig ikke så lurt.

Husk at når makker dobler opplysende, vil han/hun at du skal velge farge. I slike situasjoner er det 
også bedre at den svake hånda velger farge, heller enn den sterke. Dessuten, hvis pass fra deg ber 
makker avgi bud, blir redoblinga fra motparten gratis for dem. Og det vil vi ikke. Når motparten 
redobler, tar de en risiko.

Det beste er altså å melde som om høyre motstander meldte pass: meld din lengste farge. Pass blir 
nå ekte – altså straffepass. Det kan faktisk fungere fint hvis du har lengde i åpningsfargen, da kan du 
sette motparten i en virkelig knipe. Og når de kan åpne 1♣♦ på bare tre kort, og både makker og 
tredje-hånd indikerer at de ikke har fargen, kan det forekomme at du har lengde i den fargen!

Konklusjon: om motparten redobler makkers opplysende dobling – meld som om det ble meldt pass.



  

SOS redobling
Redobling kan også brukes for å unslippe en doblet 
kontrakt. En slik redobling ber makker melde sin 
lengste farge, og kan også kalles en uttaksredobling.
Som mange andre steder i auksjonen er det her rom 
for misforståelser, som kan lede veldig galt avsted. 
Det er derfor viktig å vite om en redobling er for uttak 
eller ikke. For å vite det, setter vi opp noen logiske 
kriterier som må være oppfylt for at en redobling skal 
være SOS.



  

SOS redobling
1. Spilleren som skal velge farge (som da er makker til 
den som SOS redobler) kan ikke ha vist noen lange 
farger. For hvis det var tilfelle, skal du kunne vite nok til å 
finne beste farge for dere. Det kan innebære å passe 
doblingen (som selvfølgelig alltid er til stede om du 
vurdere SOS redobling).
2. Minst en av spillerne må kunne være (veldig) svak. 
Hvis vår side har overlegen styrke, gir det ikke mening å 
skulle flykte til en bedre kontrakt, som er poenget med 
SOS redobling.



  

SOS redobling - eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♣ X Pass Pass

XX Pass 1♥ 2♥

Pass 3♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

♠ AJ6
♥ AQJ
♦ 765
♣ 10954

♠ Q107
♥ 93
♦ Q10
♣ AKQ632

♠ K9832
♥ 842
♦ AKJ9
♣ J

♠ 54
♥ K10765
♦ 8432
♣ 87

Når vest straffepasser i første runde, har nord all grunn 
til å bli skremt. Nord vet heller ikke hva som skulle vært 
den beste alternative fargen, og redobler for å be syd 
melde sin lengste farge. Vi ser her at begge kriteriene 
for SOS redobling er oppfylt av syd: syd har ikke vist 
noen lange farger (før SOS redoblingen), og syd kan 
være (og er) svak. 



  

SOS redobling - eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♠ X XX 2♣

Pass Pass X XX

Pass 2♦ Pass Pass

X Pass Pass Pass

♠ K9832
♥ 84
♦ AKJ9
♣ A2

♠ 107654
♥ K107
♦ 432
♣ 87

♠ AJ
♥ AQJ
♦ 8765
♣ 10954

♠ Q
♥ 96532
♦ Q10
♣ KQJ63

Etter 1♠-X-XX ser vest på en irriterende sparlengde. Det er alt for farlig å 
straffepasse 1♠XX (men på 1♠X kan det vurderes for å slippe unna noe 
verre). Vest legger derfor opp til en SOS redobling av 2♣ her, som ber 
makker melde sin lengste røde farge.

Også her ser vi at begge kriteriene for SOS redobling er oppfylt, men her 
av to forskjellige spillere: det er øst som ikke har vist noen lange farger, 
og det er vest som har en svak hånd.

Dersom 2♣ blir tatt ut eller passet rundt, er vest bare fornøyd med å 
slippe unna doblet kontrakt. At 2♦ blir doblet (eller tatt ut) er forventet. 
Dette er også et eksempel på redobling for straffedobling.



  

Redobling av kunstig dobling - 
eksempel

Nord Øst Syd Vest

1♦ Pass 3♦ X

XX 3♥ Pass Pass

Pass

♠ AK107
♥ K104
♦ 5432
♣ K8

♠ J985
♥ A832
♦ A
♣ AJ32

♠ Q6
♥ Q765
♦ Q108
♣ 10954

♠ 432
♥ J9
♦ KJ976
♣ Q76

Her er nord sin redobling utspillsdirigerende, og ber 
makker spille ut noe annet enn ruter. Dette skjer nok ikke 
så ofte, men det er et generelt viktig poeng her. For det 
første: redoblingen kan ikke være SOS, da det ikke er 
grunn til å stikke av til noen annen farge når vi har funnet 
tilpass. For det andre er det heller ikke noen grunn til å 
redoble for å skulle få mye poeng, da motparten kommer 
til å ta ut uansett. Da må en slik redobling gi en viktig 
opplysning til makker, som er tilfelle her.



  

Bløffing med doblinger og 
redoblinger

Spillet på neste side er fra en EM-kamp mellom Norge og Nederland i 2018. Det interessante her er å 
se spillet fra Nederlender Bart Nab i vest sin side. Allerede i første runde av auksjonen ser han at 
motparten antagelig har en god kontrakt i 6♠ eller 7♠, samtidig som Ø-V har en god stamp i kløver. Men  
4♠X (og 5♠X) med 12 stikk gir mindre poeng enn 6♠ udoblet med 12 stikk (1190 mot 1430 i de aktuelle 
sonene). Vest sitt håp her er at N-S med doblingen blir skremt bort fra slemmen, og tar i mot 4♠X. 
Doblingen er altså en bløff.

4♠XX med 12 stikk derimot, gir mer poeng enn 6♠ med 12 stikk, derfor redobler nord. Dette har 
selvfølgelig vest tenkt på før doblingen, og har kløveren i bakhånd å rømme til. (Hvorfor vest melder 
4NT vet jeg ikke, men det er uansett irrelevant). Nord vet også at de kan få mer poeng enn hva 4♠X gir 
ved å redoble, uansett hva som skjer etterpå. For dersom Ø-V tar ut reodlbingen kan nord melde 6♠ 
eller 7♠, som gir mer poeng enn 4♠X (som ville vært alternativet til å redoble).

Ellers er det verdt å merke seg at 7♠ ikke står med beste spill og motspill, så nord bør ta i mot stampen 
ved å doble 7♣, heller enn å melde 7♠. Aktuelt spilte motspillerne feil, og 7♠ ble vunnet.

Mer informasjon om spillet kan finnes på Nils Kvangraven (som satt nord i dette tilfellet) sin blogg: 
https://kvangraven.no/2018/06/20/em-lag-melder-du-storeslem-etter-at-motparten-straffedobler-utgang/ 



  

Bløffing med doblinger og 
redoblinger

Nord Øst Syd Vest

1♣* 4♣ 4♠ X

XX Pass Pass 4NT

5♣ Pass 5♠ X

XX Pass Pass 6♣

6♦ Pass 6♠ 7♣

7♠ Pass Pass Pass
* 1♣: kravåpning.

♠ AQJ2
♥ A4
♦ AQ9852
♣ A

♠ 6
♥ 983
♦ K1076
♣ 98654

♠ 105
♥ K652
♦ 3
♣ KQJ732

♠ K98743
♥ QJ107
♦ J4
♣ 10
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