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Slemteknikk

Plan for kvelden:
• Kortfargetilpass
• Stenbergs 2NT
• Enkelstøtte i minor (1♣ – 2♣ og 1♦ - 2♦)
• Blackwood
• Cuebid (kontrollmeldinger)

Mer om slemteknikk: 
https://foreninger.uio.no/bridge/aktuelt/gode-kort.pdf
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Kortfargetilpass

● Dersom du vet at makker har en gitt kortfarge, kan du justere verdien av 
din hånd basert på dette.

● K, Q og J er som oftest bortkastede i en farge hvor makker er kort. Du 
kan normalt trekke fra halvparten av disse poengene fra din hånd.
–  Det hadde vært mye bedre å ha disse kortene i en farge hvor 

makker har flere kort, hvor de da i tillegg til å gi direkte stikk kan 
bidra til å bygge langfargestikk.

● Ess er aldri bortkastet.
● Systemet har flere meldinger som viser gitte kortfarger, som vi skal se 

på senere.
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Kortfargetilpass

Eksempel: du og makker finner ut at dere har styrke til utgang, og tror på en slem. 
Dere har avtalt ruter som trumf. Dette er din hånd:

                                     ♠A83 ♥KQ8 ♦KJ973 ♣32
– Dersom makker har kort kløver eller spar, skal du oppvurdere din hånd. 

Motparten får maks et stikk på sine honnører i den fargen, og KQ i hjerter kan 
trolig brukes til å bygge stikk i hjerter (sett at makker ikke har kort hjerter også). 

● Du skal også passe på å ikke havne i NT kontrakt her.
– Dersom makker har kort hjerter, skal du nedvurdere din hånd. De fem poengene 

du har i hjerter gir trolig kun et enkelt stikk. 
● Her kan du gjerne havne i NT kontrakt, med deg som spillefører.
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Stenbergs 2NT

● Stenbergs 2NT er en melding som både viser tilpass til 
makkers 1♥♠ åpning (altså minst 3 kort i fargen makker åpner 
i), og krever til utgang (12+ hp).

● Eksempel: makker åpner 1♥. Med denne hånda kan du 
svare 2NT:
♠K5 ♥AJ85 ♦76 ♣AKQ97

● Om du har en renons, kan du også dobbelthoppmelde i fargen du 
er renons i (Splinter). Men da tar du bort mye meldeplass, så 
Splinter bør kun brukes når du har 10-14 hp omtrent.
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Stenbergs 2NT

Svar på Stenberg, i prioritert rekkefølge:

1. Hvis du har en renons, meld denne på 4-trinnet (med renons i ♠ mot 
åpning 1♥ melder du 3♠).

♠K42 ♥AKJ853 ♦Q632 ♣ - : meld 4♣.
2. Har du ingen renonser, meld 4 i åpningsfargen med minimum styrke

 (12-14 hp), uansett øvrig fordeling.

♠K5 ♥AKJ85 ♦7 ♣Q9876 : meld 4♥

3. Har du en 18-19 NT som du opprinnelig planla å hoppe i NT med, meld 
3NT.

♠K5 ♥AQJ85 ♦Q76 ♣AK9 : meld 3NT.
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Stenbergs 2NT
Svar på Stenerg, i prioritert rekkefølge:

4. Hvis du har tillegg (15+ hp), og en singelton, meld denne på 3-
trinnet.

♠AK5 ♥AKJ85 ♦7 ♣Q987 – meld 3♦
● Mot åpning 1♥ kan 3♠ nå være enten renons, eller singelton og 

tilleggsstyrke.
5. Har du tillegg (15+ hp), men ingen kortfarger (og ikke styrke 
og/eller fordeling til å melde 3NT) – meld 3 i åpningsfargen.

♠K5 ♥AKJ845 ♦76 ♣AQ8 – meld 3♥
● Videre meldinger er sluttkontrakt, cuebid, Blackwood etc.
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Enkelstøtte i minor

Når makker åpner 1♣♦, viser svar 2 i åpningsfargen minst 10 hp og er 
krav (men ikke krav til utgang – kun til 2NT).
– Med 10-11 hp må en ha minst 5 kort i fargen for å støtte, da en med 

bare 4 kort i fargen enten kan melde ny farge, eller melde 2NT.
– Med 12+ hp holder det med 4 kort i fargen, siden 2NT ikke er krav.

Når du har en 4-korts majorfarge ved siden av skal du heller melde den 
først enn å støtte makkers minofarge. Hvis makker ikke har tilpass til din 
majorfarge kan du støtte i minor senere. Merk at i andre runde er må du 
hoppmelde i fargen for å få vist 10+ hp.
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Enkelstøtte i minor
● Eksempler: om makker åpner 1♣, kan du melde 2♣ med disse 

hendene:

♠A54 ♥AJ5 ♦7 ♣Q98762

♠AK5 ♥AJ5 ♦K74 ♣Q987
● Med disse hendene skal du ikke melde 2♣:
● ♠J54 ♥AJ65 ♦7 ♣Q9876 – meld 1♥. Du kan melde kløver i 

neste runde om makker ikke melder hjerter eller kløver.

♠K54 ♥AJ5 ♦J74 ♣Q987 – meld 2NT.
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Enkelstøtte i minor
● Videre meldinger av åpner etter 1♣ – 2♣ eller 1♦ - 2♦:

– Dersom du har NT fordeling, meld NT på vanlig måte (2NT med 12-14, 3NT med 18-19).
– Ellers: ny farge (uten hopp) viser kortfarge. Denne er nyttig siden det ofte er aktuelt å 

spille NT-kontrakt i disse tilfellene, og da er det lurt å skjekke evt. kortfargetilpass før en 
evt. melder NT.

– Hopp i ny farge er cuebid. I tillegg viser det minst 5 kort i åpningsfargen, ingen kortfarger 
og tilleggsstyrke (og heller ikke NT-fordeling).

● 3NT etter en slik melding er spillemelding!
– Med minimum, ikke NT-fordeling og heller ikke kortfarger, meld 3 i åpningsfargen.

● Videre meldinger er spillemeldinger, cuebid, Blackwood etc. Meldinger over 3NT er krav til 5 i 
åpningsfargen.
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Enkelstøtte i minor

Eksempler: du har åpnet 1♦, og din makker har meldt 2♦. 
Med disse hendene  melder du videre:

♠A652 ♥AJ75 ♦Q74 ♣Q6 : 2NT

♠5 ♥AJ45 ♦KQJ74 ♣Q98 : 2♠

♠75 ♥AJ4 ♦KQJ742 ♣Q9 : 3♦

♠AK5 ♥AJ5 ♦KQ74 ♣Q97 : 3NT

♠AK6 ♥A5 ♦AKJ764 ♣95 : 3♥
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Blackwood

● Blackwood er en konvensjon for å finne ut hvor makke ess (inkludert trumf konge) 
makker har.

● En kan følge opp med å spørre om trumf dame, andre konger eller 3. rundekontroller (Q 
eller dobbelton).

● Blackwood begynner med 4NT. Hvis trumf ikke er avtalt, er det siste viste farge som er 
trumf.
– Hvis det bare er meldt NT, eller på annen måte ikke vist noen ekte farger, gjelder 

egne svar.
● 4NT er nesten alltid Blackwood, men med noen unntak:

– 2♣ – 2♦ – 4NT. Denne viser 27-29 hp.
– Feks. (2♠) – X – (4♠) – 4NT. Denne viser begge minor.
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Blackwood
● En spesialvariant når det ikke er vist noen farger, kun meldt NT 

og/eller kustige meldinger (eks. 2♣ – 2NT – 4NT):
– Nå er det bare fire ess. Svar 5♣ med 0 eller 4 ess, 4♦♥♠ med 1, 

2 eller 3 ess.
– Nå kan den som brukte Blackwood følge opp med 5NT for å 

spørre om antall konter. Svar på samme måte: 6♣ med 0 eller 4 
konger, 6♦♥♠ med 1, 2 eller 3 konger.
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Blackwood
● Du svarer på Blackwood på følgende måte (husk at trumf konge teller som ess, så det er 

fem ess totalt):
– Med 0 eller 3 ess, meld 5♣.
– Med 1 eller 4 ess, meld 5♦.
– Med 2 eller 5 ess, meld 5♥ hvis du ikke har trumf dame, og 5♠ hvis du har trumf 

dame.
● Trumf dame trengs ikke dersom dere har minst 10 trumf til sammen.

– Med to ess og en renons i en sidefarge, kan du melde denne renonsen på 6-trinnet 
om den er under trumffargen. Merk at dette avskjærer en del muligheter for makker i 
neste runde, så en slik melding er ikke obligatorisk.
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Blackwood
● Blackwood brukes for å være sikre på at det ikke mangler for 

mange ess når vi melder slem (ingen ess borte i storeslem, 
maks et ess borte i lilleslem). Vi bruker altså Blackwood kun i 
situasjoner hvor vi mener vi har nok styrke til å melde en slem.

● Når din makker svarer på din Blackwood kan du altså alltid anta 
at makker har makimalt anntall ess som makker har plass til. 
Hvis ikke mangler det 11/12 hp, og det skal mye til at de kan 
være andre steder i slike situasjoner. I så fall burde du ikke 
brukt Blackwood i utgangspunktet.
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Blackwood
● Eksempler: makker melder 4NT, med ♣ som trumf. Med disse 

hendene svarer du:

♠AK6 ♥KJ6 ♦A4 ♣J10876 : 5♥

♠KQ6 ♥AK2 ♦8 ♣AK8643 : 5♣

♠AQ5 ♥KQ52 ♦A6 ♣AK43 : 5♦

♠KQJ5 ♥KJ43 ♦Q4 ♣QJ4 : 5♣

♠A8 ♥Q64 ♦J853 ♣KQ72 : 5♠

♠KJ42 ♥5 ♦A83 ♣QJ1074 : 5♦ 



♣          ♦          ♥          ♠

Blackwood

Videre muligheter: 

1: stoppe i utgang om det mangler to ess. 
– Hvis makker svarer i trumffargen, meld pass. Om du fortsatt kan 

melde trumffargen på 5-trinnet, meld denne (som makker passer).
– Ellers, hvis 5♠ er ledig, meld 5♠. Den ber makker melde 5NT, som du 

kan passe.
– Hvis ♣ er trumf, må du før du melder Blackwood vurdere hva makker 

kan finne på å svare, og hva du evt. skal gjøre med svaret. Om ♠ er 
trumf, kan du alltid få stoppet i 5♠ om nødvendig.
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Blackwood

Videre muligheter: 

2: melde sluttkontrakten (slem) direkte.
– Hvis dette skal være en utgang, meld som på forrige side.
– Ellers, meld slemmen du vil spille. Det kan være 6 eller 7 enten i 

trumffargen eller i NT. Merk at meldinger på 6-trinnet over 
trumffargen også er spillemeldinger (hvor en da bytter trumf.)

● Melding på 7-trinnet er alltid spillemelding – her kan det 
byttes trumf nedover også.
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Blackwood
Videre muligheter: 

3: melde videre mot storeslem.
● Dersom alle ess er til stede, kan det likevel være nødvendig å vite mer før en tar en 

avgjørelse om storeslem skal meldes.
● Vi har disse mulighetene (du har meldt Blackwood, og makker har svart):

– Nærmeste melding som ikke er trumffargen spør etter trumf dame (kun etter svar 
5♣♦).

● Dersom makker ikke har trumfdamen svarer makker i trumffargen. Ellers viser 
maker sin første sidekonge.

● Dersom du som svarer på denne ser at dere har minst 10 trumf til sammen, 
trengs ikke trumf dame. Da kan du svare som om du har den.
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Blackwood

Videre muligheter: melde videre mot storeslem.
● Du har meldt Blackwood, og makker har svart:

– 5NT spør etter sidekonger.
● Denne brukes enten dersom du har trumfdamen selv, makker svarte 5♠ på 

din Blackwood, eller du ser at dere har minst 10 trumf til sammen.
● Makker svarer med sin billigste sidekonge under trumffargen. Hvis makker 

ikke har noen sidekonger under trumffargen svarer makker i trumffargen.
– 6 i en sidefarge under trumffargen spør etter 3. rundekontroll (Q eller dobbelton) i 

meldte farge.
● Makker melder 7 i trumffargen med 3. rundekontroll i den fargen du melder.
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Blackwood
● Eksempler: du har spurt makker om antall ess med 4NT. Med de ulike svarene fra 

makker, melder du som følger med denne hånda, med ♦ som trumf:

                                   ♠AK6 ♥KJ6 ♦A4 ♣J10876

– Etter 5♣ : 6♦, 6NT eller videre mot storeslem (avhengig av tidligere meldinger).

– Etter 5♦ : pass

– Etter 5♥♠ : 6♦ (eller 6NT).

– Dersom ♣ er trumf:

– Etter 5♣ : 6♣, 6NT eller videre mot storeslem.

– Etter 5♦ : 5♠ (som fører til 5NT)

– Etter 5♥♠ : 6♣ (eller 6NT)
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Cuebid
● Et cuebid (kontrollmelding) er en melding som viser 

kontroller i sidefarger.
● Cuebid brukes for å skjekke at motparten ikke kan ta to 

stikk direkte i en gitt farge når vi vurderer å melde en 
slem.

● Vi må avtale en trumf, og ha potensiell styrke til slem 
når vi bruker cuebid.

● Den viktigste opplysningen du gir i et cuebid er:
«Jeg vet ikke hva sluttkontrakten skal være».
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Cuebid
● Når du avgir cuebid, viser du 1. rundekontroll (ess eller 

renons) eller 2. rundekontroll (konge eller singelton) i 
fargen du melder i.

● Når du skal velge cuebid, melde den nærmeste riktige 
meldingen.
– Du benekter kontroll i de fargene du hopper over.
– Hvis makker hopper over et cuebid, og du heller ikke har 

kontroll i den fargen, meld utgangen i avtalt farge direkte.
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Cuebid

Vest Øst
Q10974 ♠ AKJ32
QJ6 ♥ AK

K53 ♦ AQJ98

62 ♣ 4

Nord Øst Syd Vest
2♣ Pass 2♠

Pass 3♠ Pass 4♦

Pass 6♠ Pass Pass

Pass
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Cuebid

Vest Øst
106532 ♠ AKJ
J72 ♥ AKQ954

986 ♦ Q7

A7 ♣ K4

Nord Øst Syd Vest
2♣ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 3♥

Pass 3♠ Pass 4♣

Pass 4♥ Pass Pass

Pass
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Cuebid

Vest Øst
QJ ♠ AK4
KJ952 ♥ AQ
Q98 ♦ 65
1062 ♣ AKQJ98

Nord Øst Syd Vest

2♣ Pass 2♥
Pass 3♣ Pass 4♣
Pass 4♥ Pass 5♣
Pass Pass Pass
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Cuebid

Vest Øst
AK5 ♠ QJ4
AJ107632 ♥ KQ94

A ♦ K84

42 ♣ A98

Nord Øst Syd Vest
1NT Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 3♠

Pass 4♣ Pass 4NT

Pass 5♠ Pass 5NT

Pass 6♦ Pass 7♥

Pass Pass Pass
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Slemteknikk

Vest Øst
75 ♠ K432
AQJ ♥ K763
A98 ♦ 5
QJ1062 ♣ AK98

Nord Øst Syd Vest
1♣ Pass 2♣

2♦ Pass 2♥

Pass 2♠ Pass 4NT

Pass 5♥ Pass 6♣

Pass Pass Pass
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Slemteknikk

Vest Øst
QJ2 ♠ AK10765
K862 ♥ AQ4
J98 ♦ Q107

KQ8 ♣ 4

Nord Øst Syd Vest
1♠ Pass 2NT

Pass 3♣ Pass 4♠

Pass Pass Pass
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Slemteknikk

Vest Øst
A42 ♠ KJ42
KJ4 ♥ 4

QJ752 ♦ AK986
QJ ♣ K76

Nord Øst Syd Vest
1♦ Pass 2♦

2♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass
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Slemteknikk

Vest Øst
AK ♠ Q86
K862 ♥ AQJ54
J9 ♦ KQ107
AKQ42 ♣ 6

Nord Øst Syd Vest
1♥ Pass 2NT

Pass 4♥ Pass 4NT

Pass 5♦ Pass 6♥
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