
Skvis på rätt vis 
 

 
 

Efter spaderdam ut från VÄST kan SYD konstatera att det finns bara 12 säkra stick. Det 13:onde 

sticket kan komma från en lyckad rutermask, men det är inte troligt. Då ♦ K sitter hos VÄST. Hur skall 

man ta det 13:e. Jo genom en teknik som heter SKVIS. Då ju VÄST har öppnat sin budgivning placerar 

jag ♦ K hos denna. Han är ju den som haft lite poäng och öppnat visserligen SVAGT på 2 ♠ (6-10 p). 

Vet ju inte detta, men måste ju bestämma mig för vem som har den. Och det är om denne  

♦ K allt handlar om. Det enda sättet vi kan SKVISA VÄST på är i ♦ och spader. SKVIS=betyder ju tvinga 

ut, eller tvinga motståndaren att saka bort ett kort. Hotkort (♠ 8 och ♦ D). Och ”förbindelser finns 

här i 2 färger”. VIKTIGT! 

 

Hjälpen vi skall testa här heter Vienna Coup. Namnet kommer från Wien så klart och det  

var på den tiden när man spelade Whist och inte bridge. Bridgen föddes ju ur 4-manswhisten. 

 

Spela i denna ordningen. Viktigt! 
Spelföraren vinner första sticket med Spader Ess. Tar sedan för sitt ruter Ess. 

VÄSTs ruterkung är nu godspelad. Nu följer 4 klöverstick med 3 rutersak på bordet. 
 

Därefter spelas härter Ess, Dam och liten till Kung. 
 

 
  



Läget är nu följande: 

 
 
Du är nu inne på NORD och sett till att vara där. 

Det är viktigt för det är ju med bl a  ♥ Kn vi skall göra vår SKVIS. 

 

Spela ut ♥ Kn – ♥ 10 faller på ÖST - SYD sakar nu sin ♦ D. 

Nu kommer SKVISEN. 

Vad gör nu VÄST? 

Sakar han en ♠ – får SYD på ♠ K och ♠ 8. 

Sakar han ♦ Kung – ja då får NORD på ♦ Kn och spelar sin lilla ♠ 7 till NORDs ♠ K. 

 

VOILA! 
Du har nu SKVISAT väst på dennes ruter Kung som gjorde dina 7 NT farliga. 

Elimineringen gjordes av att du gillrade fällan och fick VÄST att saka. 

 

Bra gjort! 

 

Missa inte mina tre andra webbsidor! 

 
Här lägger du in dig gratis om du söker en bridgepartner! 
www.bridgepartner.se 

 
För oss nybörjare har jag gort denna sidan med bud och tips. 
www.bridgepartner.se/nyborjare 

 
Här finns tips och trix som jag också har skrivit till oss nybörjare! 
www.bridgepartner.se/Smattagott.htm 
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