
Jyderup Bridgeklub
Hvad er en skvis?

 
Skvisteknikken er omgærdet af megen mystik, og der findes da også mange komplicerede skviser: 
dobbeltskviser, criss-cross skviser m.fl. En af de mest kendte skviser er pseudoskvisen, som i 
sagens natur ikke er en rigtig skvis. Men vi kender alle situationen, hvor spilfører trækker sine 7 
trumfer og vi føler os skvisede – for hvad skal vi kaste af?
 
I det følgende gennemgås den simple skvis, som kan antage 2 former: Positionel skvis eller 
automatisk skvis.
 
 
Forudsætninger:
 

       du har som spilfører én taber, som du vil forsøge at slippe af med
       én af modstanderne skal holde 2 farver (2 trusler), mens den anden modstander er 

hjælpeløs
       mindst en af truslerne ligger på modsatte hånd af skviskortet
       der skal være forbindelse mellem hænderne

 
 
 
1) Den positionelle skvis
 
Spil 1
 
                      ♠ B54
                     ♥ D2
                     ♦ EKD5
                     ♣ EK85
                      
♠ 76                     N            ♠ 1098
♥ KB104        V       Ø       ♥ 98765
♦ 109                   S             ♦ 876
♣ DB1094                          ♣ 76
 
                      ♠ EKD32
                     ♥ E3
                     ♦ B432
                     ♣ 32
 
Kontrakt: 7♠
Udspil: ♣Dame
 
Umiddelbart ligner det én ned med en hjertertaber. Men der er en chance. Hvis vest skal holde både 
hjerter og klør, kommer vest i problemer – vi skviser vest! Stik udspillet med klør es, træk trumf, 
træk dine 4 ruderstik, hjerter es og træk trumferne i bund. Vi når frem til følgende 3-korts position:
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♠ 

                     ♥ D
                     ♦ 
                     ♣ K8
                      
♠                          N            ♠ 
♥ K                 V       Ø       ♥ 98
♦                          S             ♦ 
♣ B10                                 ♣ 6
 
                     ♠ 2
                     ♥ 3
                     ♦ 
                     ♣ 3
 
Når syd nu trækker sin sidste trumf, må vest give fortabt – vest er skviset i hjerter og klør. Læg 
mærke til at begge trusler er på bordet. Derfor virker skvisen kun, hvis det er vest, som skal holde 
begge farver. Hvis øst derimod har klørene og hjerter konge, virker skvisen ikke, da øst skal kaste af 
efter bordet. Der er med andre ord tale om en positionel skvis. Skviskortet er den sidste trumf på 
syds hånd.
 
 
2) Automatskvisen
 
Den automatiske skvis virker modsat ovennævnte uanset hvem af modstanderne der skal holde de to 
farver (de to trusler). Forudsætningen for en automatisk skvis er, at truslerne er fordelt på begge 
hænder, dvs. én trussel på bordet og én på spilførers hånd.
 
 
                     ♠ B54
                     ♥ E2
                     ♦ EKD5
                     ♣ EK85
                      
♠ 1098                 N            ♠ 76
♥ 98765          V       Ø       ♥ KB104
♦ 876                   S             ♦ 109
♣ 76                                    ♣ DB1094
 
                     ♠ EKD32
                     ♥ D3
                     ♦ B432
                     ♣ 32
 
Kontrakt: 7♠
Udspil: ♥9
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Du regner ikke med, at vests udspil af hjerter 9 er fra kongen, så du går på esset og kan kun håbe på, 
at det 13. stik skal komme fra en skvis af enten øst eller vest. Igen trækker du trumf, dine 4 
toprudere og trækker derefter trumferne i bund. Nu er det pludselig øst som kommer i problemer. 
Vi ender med følgende 4-korts position:
 

♠ 
                     ♥ 2
                     ♦ 
                     ♣ EK8
                      
♠                          N            ♠ 
♥ 87                V       Ø       ♥ K
♦                          S             ♦ 
♣ 76                                    ♣ DB10
 
                     ♠ 2
                     ♥ D
                     ♦ 
                     ♣ 32
 
Syd trækker den sidste spar, kaster hjerter fra bordet og øst er i problemer: Uanset om øst kaster 
hjerter konge eller en klør forærer det spilfører det 13. stik og dermed kontrakten. Dette er en 
automatskvis. Aktuelt er det øst som bliver skviset, men havde vest haft hjerter konge og 
klørfarven, ville vest være blevet skviset. Dette skyldes at truslerne er fordelte mellem bordet 
(klørfarven) og hånden (hjerter dame). Prøv selv at lægge kortene, hvis du er i tvivl.
 
Dette er en mere fleksibel skvis end den positionelle.
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