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Tilspil 
 

En tilspiller er en modspiller, der er en anden end den, som har spillet ud. I denne 

tekst afdækkes de tilspilsregler, der berøres i de lagte spil til kurset. 

 

TILSPIL I TREDJE HÅND 

 

Udspillet er et lille kort, og bordet har kun småkort 

 

Hvis det er tilfældet skal tilspiller lægge højt i tredje hånd. Der gælder dog en vigtig 

regel, når der skal lægges til fra en honnørsekvens 

 

Tilspiller har sekvens 
 

Hvis tilspilleren har flere kort med samme effekt, så skal han bruge det laveste af 

disse kort. Dermed etableres følgende vigtige regel: 

 

Et tilspillet kort benægter altid kortet lige under. 

 

Eks 

  864 

 D973   BT2 

  EK5 

 

Vest har spillet 3 ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge T. Når spilfører 

stikker med Es, kan Vest se, at Øst logisk set må have Bonde. Vest kan fortsætte i 

spar, næste gang han er inde.  

 

Eks 

  864 

 D973   B52 

  EKT 

 

Vest har spillet 3 ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge Bonde, og spilfører 

stikker med Es. Øst benægter 10, og Vest bør ikke fortsætte i spar, næste gang 

han er inde. 
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Udspillet er en honnør og bordet har kun småkort 

 

Selv om makker har spillet en honnør ud, så skal tilspiller ofre et kort, som har en 

højere effekt på spilfører – dog under forudsætning af, at bordet ikke har en 

mellemliggende honnør. 

 

Eks 

  864 

 ET93   D75 

  KB2 

 

Vest har spillet T ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge Dame, som Syd 

stikker med Konge. Vest ved fra reglen om laveste fra sekvens, at Syd har Bonde. 

Derfor fortsætter Øst ikke selv i spar næste gang, at modspillet er inde. 

 

Eks 

  864 

 KT93   D75 

  EB2 

 

Vest har spillet T ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge Dame, som Syd 

stikker med Es. Vest ved fra reglen om laveste fra sekvens, at Syd har Bonde. 

Derfor fortsætter Øst ikke selv i spar næste gang, at modspillet er inde. Havde Øst 

ikke brugt Dame, ville spilfører have fået to stik. 

 

Udspillet er en honnør og bordet har honnør 

 

Hvis makker har spillet en honnør ud, så skal tilspiller ikke ofre et kort, som har en 

højere effekt på spilfører, hvis bordet undlader at bruge en mellemliggende honnør. 

 

Eks 

  B64 

 DT93   K85 

  E72 

 

Vest har spillet T ud, og bordet har brugt 4. Hvis Øst bruger Konge, får spilfører 

i alt to stik i farven. Et mindre kort begrænser skaden til et stik. 

 

Tilspiller skal gemme sin honnør, ind til bordet bruger sin honnør. 
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Udspillet er et småkort og bordet har honnør 

 

Hvis makker har spillet et småkort ud, så skal tilspiller ofre det kort, som har den 

højeste effekt på spilfører, som dog er lavere end bordets honnør. 

 

Eks 

  D64 

 B973   KT5 

 E82 

 

Vest har spillet 3 ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge T. Derved får 

spilfører blot et stik i farven. 

 

Dette kaldes at knibe bordets honnør. 

 

Kald og afvisning 
 

Hvis tilspilleren beslutter sig for at bruge et ligegyldigt kort, så skal han samtidigt 

signalere sin interesse eller mangel på samme i udspilsfarven. 

 

Kald 
 

Med interesse i udspilsfarven lægger tilspilleren sit mindste kort. 

 

Kald på honnørudspil 

 

Tilspilleren kalder, når han sidder med en højere honnør end den udspillede i de 

tilfælde, hvor den højere honnør ikke skal ofres. 

 

Tilspilleren kalder, hvis han sidder med en lavere honnør end den udspillede, hvis 

denne honnør fuldender en uægte sekvens. 

Eks 

  654 

 DB72   T83 

  EK9 

 

Vest har spillet Dame ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge 3, da T gør 

makkers markerede DB til en ægte sekvens. Vest kan fortsætte med en lille spar 

uden tab af stik næste gang, at han er inde. 
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Eks 

  654 

 EKT2   B83 

  D97 

 

Vest har spillet Es ud, og bordet har brugt 4. Øst skal ikke bruge 3, da Bonde 

ikke gør makkers markerede EK til en ægte sekvens. Hvis Øst lægger 3, fortsætter 

Vest med en lille spar, og spilfører får foræret et stik. 

 

Kald fra sekvens 
 

Eks 

  754 

 DB62   T98 

  EK3 

 

Vest har spillet Dame ud, og bordet har brugt 4. Egentlig kunne Øst kalde med 

8, men udspiller har måske svært ved at læse dette til at være et lille kort. Fra en 

sekvens kan tilspiller vælge at lægge sit højeste kort. Dette er så enten en singleton 

eller en sekvens. Fra T83 ville Øst jo have lagt 3. 

 

Afvisning 

 

Med manglende interesse i udspilsfarven lægger tilspilleren det højeste undværlige 

kort. 

 

Afvisning på honnørudspil 

 

Tilspilleren afviser, hvis han ikke mindst sidder med en lavere honnør, som gør den 

udspillede honnør til en ægte sekvens. 

 

Eks 

  654 

 KD92   T83 

  EB7 

 

Vest har spillet Konge ud, og bordet har brugt 4. Øst skal bruge 8, da  T ikke 

gør makkers markerede KD til en ægte sekvens. Ellers fortsætter Vest måske senere 

med en lille spar, og spilfører får et stik foræret. 
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Afkast 
 

Første gang en af parterne ikke kan bekende en farve, er vedkommende nødt til at 

foretage et afkast i en anden farve. Hvis denne farve ikke er rørt forinden, vil det 

mindste kort være et kald, og det højeste undværlige en afvisning. 

 

TILSPIL I ANDEN HÅND 
 

Lavt i anden hånd 

 

Hvis udspillet er et lavt kort, bør tilspiller følge trop med et lavt kort. 

 

  B64 

 KT5 

 

Syd har spillet 2 ud fra hånden i Syd. Vest skal også lægge ♠5. 

 

Det ser fristende ud at sikre sig stikket, men ved nærmere eftertanke er det 

unødvendigt. Er fordelingen denne koster det ikke stik: 

 

  B64 

 KT5  9873 

  ED2 

  

Bonden vinder stikket, men Vest får alligevel for kongen senere. Men et tilspil af 

♠Konge forærer et stik, hvis hånden fordelingen er denne: 

 

  B64 

 KT5  E973 

  D82 

 

Efter at Vest har brugt Konge i utide, kan spilfører efterfølgende rejse et stik i spar 

med magt. 

 

 

  ET4 

 DB5 

 

Syd har spillet 2 ud fra hånden. Øst kan lægge ♠Bonde. 
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I dette tilfælde vil det ikke koste at splitte sine honnører, og det garderer mod en 

desperat spilfører med denne fordeling: 

 

  ET4 

 DB5  ♠ 9863 

 ♠ K72   

 

Hvis spilfører mangler et stik, og der ikke er andre muligheder, kan bordet forsøge 

sig med ♠10, når Vest sløvt har fået lagt ♠5. 

 

Honnør på honnør 

 

Hvis udspillet er en honnør, bør tilspiller om muligt følge trop med egen honnør. Dog 

er der følgende undtagelse: 

 

Lavt fra honnør ved udspil fra honnørsekvens 

 

Honnør på honnør skal undgås ved udspil fra sekvens. 

 

  BT2 

 K65 

 

Nord har spillet Bonde ud fra bordet. Øst skal lægge ♠5. 

 

  BT2 

♠ D983   K65 

 ♠ E74 

 

Ved tilspil af ♠K stikker hånden med ♠Es og spiller spar op mod bordet. Det bliver til 

2 stik. Ved tilspil af ♠5 vil Syd lade ♠Bonde løbe til ♠Dame. Men spilfører vil ikke 

kunne manøvrere sit andet stik hjem. 
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UNDERVISNING 

Emne: Tilspil Part 1 

Spil 13/Nord      Spil 15/Syd     

   D84      ED643   

   KB9      72   

   EDB4      E98   

   KT4      K53   

 K73 
N 

V          Ø 

S 

 EBT9  852 
N 

V          Ø 

S 

 KT7 

 T742  E83  KT83  D965 

 963  T72  D632  B54 

 852  B73  E7  964 

   652      B9   

   D65      EB4   

   K85      KT7   

   ED96      DBT82   
Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

 1ut Pas 3ut    1 

Pas Pas Pas  Pas 1 Pas 1ut 

    Pas 2♦* Pas 3* 

    Pas 3ut Pas Pas 

    * Hvis man spiller med XYUT 

  
Spil 14/Øst      Spil 16/Vest      

   B53      ET843   

   ET73      T4   

   853      742   

   732      953   

 E84 
N 

V          Ø 

S 

 DT7  K6 
N 

V          Ø 

S 

 B72 

 864  KDB  KDB6  E73 

 EKT9  DB  983  KDBT5 

 864  KBT95  EK62  B7 

   K962      D95   

   952      9852   

   7642      E6   

   ED      DT84   
Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

  1ut Pas 1ut Pas 3ut Pas 

3ut Pas Pas Pas Pas Pas   
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UNDERVISNING 

Emne: Tilspil Part 2 

 
Spil 17/Nord      Spil 19/Syd     

   EB4      B2   

   KDBT      EKBT764   

   KDT9      94   

   87      K3   

 962 
N 

V          Ø 

S 

 KDT3  8653 
N 

V          Ø 

S 

 T74 

 942  853  95  82 

 E764  853  DB2  EK876 

 532  E64  T842  ED5 

   875      EKD9   

   E76      D3   

   B2      T53   

   KDBT9      B976   
Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

 1ut Pas 3ut    1 

Pas Pas Pas  Pas 1 2♦ Pas 

    Pas 4 Pas Pas 

    Pas    

 
Spil 18/Øst      Spil 20/Vest      

   E962      743   

   KT9      KT73   

   843      743   

   643      E82   

 D83 
N 

V          Ø 

S 

 K4  EDB 
N 

V          Ø 

S 

 KT9 

 EB4  D852  EB6  94 

 96  EKB2  DB6  KT9 

 DT952  KB7  B953  KDT74 

   BT75      8652   

   763      D852   

   DT75      E852   

   E8      6   
Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

  1ut Pas 1ut Pas 3ut Pas 

2ut Pas 3ut Pas Pas Pas   
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UNDERVISNING 

Emne: Tilspil Part 3 

 
Spil 21/Nord      Spil 23/Syd     

   84      EDB   

   EBT96      B42   

   K42      954   

   E73      DBT9   

 T952 
N 

V          Ø 

S 

 EKD6  972 
N 

V          Ø 

S 

 T653 

 42  75  9876  KT3 

 T85  9763  E82  T763 

 K864  D92  EK3  62 

   B73      K84   

   KD83      ED5   

   EDB      KDB   

   BT4      8754   
Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

 1 pas 4    1ut 

pas pas pas  pas 3ut pas pas 

 
Spil 22/Øst      Spil 24/Vest      

   76      B973   

   9652      965   

   ET65      ED2   

   T82      876   

 KDB83 
N 

V          Ø 

S 

 E954  ED8 
N 

V          Ø 

S 

 T65 

 74  E83  B82  EKD4 

 D72  B83  KB96  T875 

 DB5  EK6  DT5  KB 

   T2      K42   

   KDBT      T73   

   K94      43   

   9743      E9432   
Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

  1ut pas 1 Pas 1 pas 

2 Pas 2 pas 1ut Pas 3ut pas 

3ut Pas 4 pas  pas pas   
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Kommentarer Tilspil Version 2019 

 

Spil 13: Øst spiller formentlig Bonde ud. Vest skal stikke med Konge, 

da udspillet markerer spilfører med Dame. 

 

Spil 14: Syd vælger 2 i udspil. Den går til spilførers dame over makkers 

bonde. Denne udvikling placerer T på spilførers hånd. Den rigtige 

spilleplan herefter er at spille en ruder og stikke den over på bordet for at 

køre 8 rundt til Syds dame. Denne må ikke fortsætte i spar. Der skal 

skiftes til 9, som Nord tager med esset. Denne spiller nu spar, og denne 

farve kan rejses inden spilfører selv når at rejse sin egen farve. 

 

Spil 15: Vest spiller 3 ud til makkers dame og spilførers. Denne 

udvikling placerer Bonde hos spilfører. Syd driver Es ud, og Vest kan 

ikke med fordel skifte til hjerter. Derfor skiftes til spar, og spilfører r 

pisket til at forsøge den tabende knibning. Når Øst derefter vender tilbage 

til hjerter, går kontrakten ned. 

 

Spil 16: Nord spiller en lille spar ud, og bordet lægger lavt. Syd skal knibe 

bordets bonde ved at lægge 9. Derefter kan kontrakten ikke vinde. 

 

Spil 17: Øst starter med Konge, og en snedig spilfører falder fra. Vest 

bør have afvist med 9, og kan derfor se fælden ved at fortsætte i spar. 

Der skiftes til ruder, og modspillet kan gennemspille håndens spar, før 

Es forsvinder. 

 

Spil 18: Syd server med Bonde, og den bør løbe rundt kongen, hvor 

Nord kalder med 2. Spilfører presser Es ud, men Syd fortsætter 

ufortrødent med spar, da makker jo har kaldt. Efter at have indkasseret 

stikkene i spar må modspillet ikke efterfølgende dumme sig ved at spille 

ud fra en af de røde honnører. Så går spilfører ned. 
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Spil 19: Øst server med Es, og hertil bør Vest bekende med Dame. 

Derefter kan Øst trygt fortsætte med en lille ruder i andet stik, hvilket 

bringer Vest ind i tide til et klørskift, så stikkene i denne farve kan 

indkasseres inden spilførers tabere i denne farve kastes på bordets 

honnører i spar. 

 

Spil 20: Nord server med en lille hjerter, som går til håndens es over Syds 

dame. Denne udvikling placerer Bonde hos spilfører. Spilfører går på 

klørfarven, og Nord bør vente med at stikke med esset, til makker ikke kan 

bekende. Syds afkast bør hjælpe Nord til at finde fortsættelsen i ruder. 

 

Spil 21: Øst starter med tre gange spar fra top. Spilfører trumfer tredje 

gang og rydder modpartens trumfer. På et eller andet tidspunkt er spilfører 

nødt til at adressere klørfarven. Det gøres bedst ved at lokke med bonden 

fra bordet. Men hvis Vest undlader at lægge honnør på honnør, bør 

kontrakten gå ned, så længe Øst ikke spiller ud til dobbeltrenonce. 

 

Spil 22: Syd server med Konge. Modspillet må ikke være de første til at 

åbne ruderfarven, og hvis de derfra lægger lavt i anden hånd eller honnør 

på honnør, bør modspillet optjene et stik i hjerter og tre stik i ruder. 

 

Spil 23: Vest server med 9, og Øst må ikke bruge sin konge, før bordet 

bruger sin bonde. Hvis det er tilfældet, bør modspillet rejse to stik i spar til 

de tre topstik i minor. 

 

Spil 24: Nord server med en lille spar, og da Syd bekender med Konge, 

markeres spilfører med Dame. Spilfører bør gå på bordet i hjerter og 

forsge den tabende knibning i ruder. Nord må ikke fremture i spar, så der 

skiftes til en klør. Inde på Es skal Syd skifte tilbage til spar, og 

kontrakten kan betes. 


