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VELKOMMEN TIL 
BRIDGEKURS!
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Informasjon
• Kurset har et eget facebook-arrangement og en egen side på våre hjemmesider. Beskjeder blir 

lagt ut på facebook, kursmateriell blir lagt ut på hjemmesidene.

• Kurset koster 200 kr for studenter og 500 kr for andre. Se 

våre hjemmesider for betalingsinformasjon.

• Kurset går over seks kvelder, tirsdager fra klokka 18.00. Hver kveld varer mellom 2 og 2.5 
timer.

• Forelesningene har mest fokus på meldinger, ikke spill.

• Spillteknikk læres bedre gjennom å spille, som vi også skal gjøre på kurset.

• Kursdeltagere kan spille gratis, uten medlemsskap, ved åpne bord så lenge kurset går.
– Kurskveldene starter etter, og slutter før klubbkveldene.

– Ved åpne bord kan det spilles minibridge hvis det er ønskelig.
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Plan for kurset
• Kveld 1 (i kveld): 

– Minibridge: spilleregler, enkle 
spillteknikker.

– Motivasjon og regler for 
auksjonsfasen.

• Kveld 2:

– Åpning 1 i farge og svar, åpners 2. 
melding.

• Kveld 3:

– Andre åpninger.

• Kveld 4:

– Innmeldinger og opplysende 
doblinger.

• Kveld 5:

– Generelt om meldinger, ut over 
systemet.

• Kveld 6:

– Slemteknikk.
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Minibridge
• En variant av bridge med veldig forenklet auksjon. Fokus på spill.
• Spillerne annonserer etter tur hvor mange honnørpoeng de har.

– Hvert ess gir 4 HP, konger gir 3, damer gir 2 og knekter gir 1 HP.
• Laget med flest HP samlet vinner kontrakten. Spilleren med flest 

HP på det laget blir spillefører, makkeren blir blindemann.

– Dersom begge lag har like mange HP gis spillet på nytt. Dersom 
spillerne på det vinnende laget har like mange HP, blir spilleren 
som første meldte spillefører.
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Minibridge
• Blindemannen legger sine kort ned på bordet med 

bildesiden ned, sortert i fire kolonner. Spar legges i 
høyre kolonne (sett fra blindemann), deretter mot 
venstre hjerter, ruter og kløver.
– Nå vil alle kunne se blindemannens fordeling.

• Spillefører velger nå hvilken kontrakt som skal spilles.
• Spilleren til venstre for spillefører spiller ut. Så snur 

blindemannen kortene sine slik at bildesiden kommer 
opp, og alle kan se dem. Resten av spillet er som 
vanlig bridge.



♣          ♦          ♥          ♠

Duplikatbridge
● Den mest vanlige varianten av bridge.
● Her spilles hvert spill på flere bord parallellt, slik at alle spiller med de 

samme kortene. Dette muilgjør sammenligning av spillene.
● Det gjelder ikke å få så gode kort som mulig, men å spille godt med de 

kortene en får utdelt.
● Vi benytter mapper til å ha kortene i. Det er viktig å ikke blande kortene 

sine med kortene til andre spillere ved bordet.
● Det finnes flere beregningsmetoder. De mest vanlige er parberegining 

(egner seg godt når det er mange bord) og IMP beregning (brukes i 
lagkamp, og egner seg godt når det er få bord).
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Duplikatbridge
● Eksempel på oppsett i vanlig lagkamp: nord-syd på bord A spiller på lag 

med øst-vest på bord B, og omvendt.
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Enkle spillteknikker i NT-kontrakt
● Begynn på lengste farge for å godspille lavstikk.
● Spill liten mot honnør eller finesser når det passer. Ikke 

spill honnør fra første hånd i farger som ikke er tette 
med mindre du må.

● Bruk honnørene fra hånda med færrest kort i fargen 
først, for å unngå blokkering.

● Ikke spill honnører i dine korte farger selv, spar dem til 
motparten spiller fargen.
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Enkle spillteknikker i NT-kontrakt

● Syd skal spille NT kontrakt. Vest spiller ut 
kløver dame.

● Legg ned ruter ess i stikk to for å unngå 
blokkering i ruter. Fortsett med ruter.

● I spar kan en spille liten fra bordet mot 
damen, for å få to sparstikk om nord har 
spar konge.

● Ikke spill kløver konge selv, spar den til 
motparten spiller kløver neste gang etter at 
du har gitt bort stikk i hjerter eller spar.

Nord (blindemann/bordet)
75 ♠
J8 ♥
KQJ987 ♦
432 ♣

Syd (spillefører)
AQ863 ♠
K643 ♥
A3 ♦
AK ♣
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Enkle spillteknikker i trumfkontrakt
● Stjel evt. tapere på hånden med færrest trumf, om 

aktuellt.
● Ta ut så mye trumf fra motparten som du tåler (all trumf i 

de fleste tilfeller). Spar på resten av din egen trumf.
● Sett opp stikk i sidefargene. Dette kan gjøres innimellom 

at du tar ut trumf, dersom trumf trengs for godstjeling 
og/eller kommunikasjon.



♣          ♦          ♥          ♠

Enkle spillteknikker i trumfkontrakt
● Syd skal spille sparkontrakt (spar er altså 

trumf). Vest spiller ut ruter dame.
● Stjel taperene i hjerter først (etter hjerter ess).

● Dette gir ekstra stikk direkte, siden nord har 
færre trumf enn syd.

● Det hjelper ikke å stjele kløver eller ruter 
med trumfen i syd, det gir ikke flere stikk.

● Ta ut motpartens trumf før du setter opp stikk i 
kløver.

● Hvis du ikke gjør det kan motparten trumfe 
dine kløverstikk.

Nord (blindemann/bordet)
K74 ♠
8 ♥
87654 ♦
A964 ♣

Syd (spillefører)
AQ863 ♠
A64 ♥
A3 ♦
Q105 ♣
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Tips til utspill
● Åpenbare utstpill: feks. ess mot 7NT.
● Utspill i en farge som makker mar meldt.
● Mot alle typer kontrakter: toppen av honnørsekvens.

● Eks: ♦ KQJ65 – spill ut ruter konge.
● I NT-kontrakter: prøv å beregne om du eller din makker har flest 

poeng, hvis motparten har minimum for å vinne kontrakten. Spill så 
ut din eller det du tror er din makkers beste farge, alt etter som.

● Hvis motparten har overflødig med poeng er det uansett veldig 
vanskelig å bete kontrakten.
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Tips til utspill
● I trumfkontrakter: liten fra honnør (untatt ess) tredje eller fjerde i sidefarge.

● Eks: fireren fra Q74.
● Ikke underspill ess i sidefarger mot trumfkontrakt, dette gir ofte bort stikk. 

Hvis feks. spar er trumf, ikke spill ut liten kløver fra ♣ A95.
● Singelton, hvis du tror makker har esset, og du har trumf å stjele med.

● Her må en være forsiktig, slike utspill kan ofte hjelpe motparten i den 
fargen som spilles ut.

● Trumf, dersom auksjonen tilsier at spillefører kan stjele tapere. Dette kan 
redusere stjelemuligheter, og kan gi stikk på egne honnører senere.
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Tips i motspill
● Når du skal følge farge: liten på liten i 2. hånd, høyt i 3. eller fjerde hånd 

(med mindre noe annet er åpenbart).
● Når du skal spille ut: spill din egen farge for å spille aggresivt (sette opp 

egne stikk), spill motpartens farge for å spille defensivt (ikke hjelpe 
spillefører i andre farger). Spill ut lavt kort hvis du har tre eller flere i fargen, 
med mindre noe annet er åpenbart.

● Når du skal kaste et kort: kast kort du ikke har bruk for. Det er ofte bedre å 
kaste fra en dårlig farge enn fra en sterk farge. Dersom du har seks eller 
flere kort i en farge skal du kaste fra denne nesten uansett.

● Vær forsiktig med å kaste fra samme farge som makker kaster fra hvis du 
har litt lengde i fargen. Det kan gjøre det lettere for spillefører å godspille 
stikk i fargen.
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Tips i motspill
Spillsignaler: legg kort basert på hvor mange du har i fargen (partall eller 
oddetall). Legg minste fra oddetal, nest minste fra partall (første gang).

● Dette forutsetter at du skal legge et lite kort – må du legge et stort kort 
så gjør du det.

● Vi bruker omvendt fordeling i trumf
● Har du seks (åtte) kort i fargen, begynn med tredje (fjerde) minste.
● Ikke kast kort som koster stikk. Feks, hvis du har K2 i en farge, og 

makker spiller esset – ikke legg kongen, legg 2'eren.
– Her ser makker at 2'eren er det minste kortet – og kan tro at du 

har oddetall. Men makker vet at du må kaste 2'eren fra K2 (eller 
Q2/J2/102), og har nok det i bakhodet.
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Regler for auksjonsfasen
● Giveren starter auksjonen, deretter melder spillerne 

etter tur med klokka.
● Når det er din tur har du tre muligheter:

● Pass – alltid tilgjengelig.
● Bud – må være høyere enn ledende bud.
● Dobler/redobler – kun lovlig i gitte situasjoner, men 

fungerer alltid likt. } aksjonere
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Regler for auksjonsfasen
● Auksjonen fortsetter til det er kommet tre pass på 

rad etter et bud (eller en (re)dobling).
● Dersom alle spillerne melder pass i første runde, 

skal ikke spillet spilles. I duplikatbridge noteres 
det pass i protokollen, i minibridge eller 
rubberbridge (et bord) gis spillet på nytt.

● Siste bud anngir evt. trumffarge og et gitt antall stikk 
det spilles om. Evt. (re)dobling øker potensielle 
poeng som kan vinnes – begge veier.
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Lovlige bud
● Ethvert bud må være høyere en 

ledende bud, som i en vanlig 
auksjon.

● Et bud består at et tall mellom 1 og 7 
(trinn), og en farge eller NT (valør).

● Dersom ledende bud er på 3-trinnet, 
kan en alltid melde på 4, 5, 6 eller 7-
trinnet. Men aldri på 1 eller 2-trinnet.
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Lovlige bud
● Valørene er også rangert, så dersom en melder en høyere 

valør en valøren på ledende bud, kan en melde på samme 
trinn.

● Rangering, fra laveste til høyeste valør: ♣♦♥♠NT
● Eksempel: ledende bud er 3♥. Nå er 3♠ og 3NT lovlige 

bud, siden ♠ og NT er høyere rangert enn ♥. 3♣ og 3♦ er 
ikke lovlige, siden ♣ og ♦ er lavere rangert enn ♥.

● 1♣ er altså det aller laveste budet, mens 7NT er det 
høyeste. Dersom noen byr 7NT kan det altså ikke avgis 
flere bud.
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Dobler
● Dobler (og redobler) er meldinger på samme måte som pass 

og vanlige bud, men kan kun brukes i visse situasjoner.
● Dobler kan kun brukes når motparten leder auksjonen (og 

makker ikke har doblet ledende bud allerede).
● En dobler da motpartens kontrakt. Dette er en litt 

misvisende terminologi, da antall stikk og valør er det 
samme. Men innsatsen økes – det blir mer å vinne og mer 
å tape.

● Det må komme tre pass på radd direkte etter doblingen for at 
doblingen skal ha effekt. Dersom det avgis et nytt bud etter 
doblingen er doblingen opphevet. Det er kun siste bud og det 
som evt. skjer etterpå som påvirker poengene det spilles om.
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Redobler
● Redobler kan kun brukes når 

motparten har doblet budet til ditt lag.
● En redobling gjelder da ditt eller din 

makkers bud.
● Redobling øker poengene som kan 

vinnes enda mer – begge veier.
● Som med dobling vil en redobling 

oppheves av senere bud.
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Valg av spillefører

• Den som melder trumffargen (eventuelt NT) først. 
Eksempel:

● Kontrakten blir 4♠.
● Øst blir spillefører siden øst meldte ♠ først.

Nord Øst Syd Vest
Pass 1♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass
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Et rart eksempel
Nord Øst Syd Vest
1♥ 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

Kontrakten blir 4♥ i øst, siden øst meldte hjerter 
først på det vinnende laget. Nord (eller syd) kan ikke 
bli spillefører når øst-vest vinner auksjonen, selv om 
det faktisk var nord som meldte hjerter først i denne 
auksjonen.
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Eksempler på lovlige auksjoner

Nord Øst Syd Vest

1♣ Pass 1♥ Pass

2♥ Pass 4♥ Pass

Pass Pass

● Veldig vanlig auksjon. Det 
kommer et bud, så fortsetter 
auksjonen til det kommer tre 
pass etterhverandre. Kontrakten 
blir 4♥ av syd (som meldte ♥ 
først på det vinnende laget).
●Det er ganske vanlig at et lag 
byr, og det andre laget bare 
melder pass.
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Eksempler på lovlige auksjoner

Nord Øst Syd Vest

1♦ 1♠ X 3♠

4♣ Pass 5♣ Pass
Pass X Pass Pass
Pass

● Auksjon med mer action. Vests 
bud på 3♠ opphever syds 
dobling. Når øst dobler 5♣ må 
det fortsatt komme 3 pass på rad 
for å avslutte auksjonen, alle de 
tre andre spillerne kunne 
aksjonert for å forlenge 
auksjonen. Kontrakten blir 5♣X 
(fem kløver doblet) av nord.
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Eksempler på auksjoner med feil

Nord Øst Syd Vest

2♠ Pass 2♦ Pass

3NT Pass X Pass

Pass Pass

 

Finn to feil.
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Nord Øst Syd Vest

2♠ Pass 2♦ Pass

3NT Pass X Pass

Pass Pass

● Syd sitt bud på 2♦ er utilstrekkelig, da det er lavere enn det 
ledende budet (2♠).

● Syd har ikke lov til å doble nord sin kontrakt, det er kun øst 
eller vest som har anledning til det.

Eksempler på auksjoner med feil



♣          ♦          ♥          ♠

Nord Øst Syd Vest

3♥ Pass 4♣ X

Pass Pass 4♥ X

Pass X 5♣ Pass

Pass X Pass XX

Pass Pass

 

 

Finn tre feil.

Eksempler på auksjoner med feil
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Nord Øst Syd Vest

3♥ Pass 4♣ X

Pass Pass 4♥ X

Pass X 5♣ Pass

Pass X Pass XX

Pass Pass

● Øst kan ikke doble 4♥, siden vest har 
doblet 4♥ allerede.

● Vest kan ikke redoble 5♣, siden det er 
motstanderens bud. Det er kun nord 
eller syd som kan redoble 5♣ her.

● Det er kun kommet to passer etter 
redoblingen, så denne auksjonen er ikke 
ferdig. Syd kan aksjonere. 

● Merk at syds 4♥ er lovlig i den siste auksjonen, siden det ikke er kommet tre pass på 
rad på det tidspunktet. Det samme gjelder 5♣. 

● Dersom slike feil skjer i reelle spill, skal auksjonen stoppes når feilene påpekes. 

Eksempler på auksjoner med feil
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Målet med auksjonen
● Finne ut hvilket nivå en skal melde på. Det er fire muligheter:

● Pass. Hvis vi har under 20 HP tilsammen, bør vi melde pass, og la 
motparten by. (Og satse på at de ikke finner sin beste kontrakt).
– Dersom vi er nære 20 HP, kan vi være med å sloss litt om 

kontrakten på lavt nivå hvis vi har en god trumffarge.
● Delkontrakt. Hvis vi har mellom 20 og 23 HP bør vi lande i 

delkontrakt. Her ønsker vi å stoppe så lavt som mulig, i en grei 
trumffarge (NT er nødløsning).
– Hvis motparten blander seg inn tidlig, bør vi ofte by over eller 

doble. Men dobling på lavt nivå kan ofte være risikabelt.
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Målet med auksjonen
● Utgang. Hvis vi har minst 24 HP bør vi melde utgang i NT eller major (bør 

ha 26 HP for å spille utgang i minor). Vi melder i major hvis vi kan, ellers 
NT hvis det ser greit ut. Utgang i minor er siste utvei.

– Når vi bestemmer oss for å spille utgang eller slem, skal vi (nesten) 
aldri ende opp med at motparten spiller udoblet kontrakt!

● Slem: hvis vi har minst 33(37) HP bør vi melde lille(store) slem. Slem kan 
også meldes med færre HP, hvis kortene våre passer godt sammen. I 
slike tilfeller kan vi bruke noen spesielle bud til å skjekke om vi mangler et 
eller to ess. Vi melder i vår beste trumffarge, evt. i NT hvis det ser greit ut. 
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Målet med auksjonen
● Slåss om kontrakten hvis motparten melder.

● Hvis motparten melder over oss, kan vi melde over dem igjen hvis vi tror vi 
kan vinne flere stikk.

● Stampe
● Samme som punktet over, men i situasjoner hvor vi regner med å bli 

doblet og gå bet. Hvis vi likevel får mange stikk, kan dette gi færre poeng 
til motstanderne enn om de hadde fått spilt sin egen kontrakt.

● Doble motparten hvis sjansen byr seg
● Hvis motparten byr en kontrakt som vi ser at de ikke kan vinne, kan vi 

doble dem for å få mer poeng.
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Gode kontrakter

● Storeslem: 7-trinnet (alle stikkene).

● Lilleslem: 6-trinnet.

● Utgang:    3NT, 4♥♠, 5♣♦
● Viktig grunn for å spille NT-kontrakt! 3NT er ofte lettere 

enn 5♣♦.

● Alle lavere kontrakter: delkontrakt.
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Kontrakter og poeng
● Etter endt spill tildeles poeng til det ene laget. Hvilket lag som får poeng, og hvor 

mange poeng, kommer ann på hva kontrakten var og hvor mange stikk spillefører fikk.
● Hvis spillefører vinner kontrakten, tildeles poengene i tre deler: trekkverdi (tallet på 

kontrakten), bonus og overstikk.
● I ♣ og ♦ (minorfargene) gis det 20 poeng per trekk og 20 poeng per overstikk.
● I ♥ og ♠ (majorfargene) gis det 30 poeng per trekk og 30 poeng per overstikk.
● I NT gis det 40 poeng for det første trinnet, deretter 30 poeng per påfølgende trekk. 

Det gis 30 poeng per overstikk.
● Merk her at overstikk er det samme som trekkverdien. Dersom dette var alle poengene 

som ble gitt, ville det vært best å melde på 1-trinnet, for å slippe å satse et unødvendig 
antall stikk.
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Kontrakter og poeng
● Bonuser gir flere poeng for høyere kontrakter, men det øker ikke lineært!

● Storeslem (kontrakt på 7-trinnet): 1000(1500) poeng.
● Lilleslem (kontrakt på 6-trinnet): 500 (750) poeng.
● Utgang (trekkverdi på minst 100 poeng): 300(500) poeng.
● Delkontrakt (under 100 poeng i trekkverdi): 50 poeng.

● Nivå for å få utgang er avhengig av valør: i minor må en opp på 5-trinnet (5♣ eller 5♦), i major må en melde 
minst 4 (4♥ eller 4♠), mens i NT er 3NT nok.

● Bonus for slemmer er uavhengig av valør.

● Det er normalt lettere å få 10 stikk i trumfkontrakt enn å få 9 stikk i NT kontrakt, men det er sjeldent enklere å få 
11. Taktikken for å velge utgang er derfor først å sjekke om en kan ha en majorfarge som trumf, for å kunne 
spille 4♥♠. Hvis det ikke går, prøver en 3NT. 5♣♦ blir en siste løsning, men ikke helt uaktuelt.

● I slem eller delkontrakt velger en den beste valøren. Det er som oftest trumf, men NT kan være aktuelt i slem, 
dersom en tror trumfen kan bli brukt mot en.
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Kontrakter og poeng
● Dersom spillefører går bet, tildeles motspillerne poeng etter 

antall bet.
● Det gis 50(100) poeng per bet.

● Poeng angitt i parantes er i faresonen. 
● Soneforholdet er angitt på mappene i duplikatbridge, og kan 

ikke påvirkes av spillerne.
● Dersom kontrakten er (re)doblet, gis det mer poeng.
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Kontrakter og poeng

● TL; DR: På baksiden av meldekortene kan en se 
poengene for enhver gitt kontrakt under et gitt 
forhold (sone, pass eller (re)doblet, og med et 
gitt antall overstikk). På baksiden av lappene for 
pass, dobler og redobler vises poeng for 
tilsvarende bet.
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