
 

 

Dette spillet fra en lagkamp på BBO synes jeg var litt morsomt. Jeg ble som syd spillefører i 

favorittkontrakten 3 grand.  

Utspill fra vest var hjerter dame, som gikk til liten, kongen og liten. Øst fortsatte med hjerter 

7 til liten, åtteren og esset. 

Nå prøvde jeg spar til esset og mer spar. Vest la tieren på andre runde, imens øst saket en 

ruter.  

Hva er planen videre? Vi har 3-1-1-2 = 7 toppstikk, og det begynner å se litt slitsomt ut. 

Neida! 

Vest ville ikke spille ruter ut etter at makker frivillig har meldt 3 ruter i like soner, og det gjør 

det meget sannsynlig at den fargen sitter 7-0 imot. Øst stakk over hjerter dame fordi han har 

kongen dobbel. Dermed vet vi at motpartens kort er fordelt slik: 

 

 

ELLER 

 

Det kan se ut som hele kontrakten henger på at kløverdame sitter foran AKJ, men nei. Du ser 

løsningen? Spill ruter til esset, og vent på 9 stikk uansett hvordan det sitter. 

Vest skal kaste et kort, og siden bordet er uten inntak velger han å kaste en spar. Nå 

fortsetter vi med å fri oss i hjerter. Vest er inne og tar sine hjerterstikk. På bordet kaster vi 2 

ganger ruter. Hva skal vest fortsette med nå? Han har bare svarte kort igjen, og ettersom 

kløver 9 er en trussel i bordet er vi nødt til å få resten av stikkene på kløver 9 og sparfargen 



som er godspilt, eventuelt de 5 siste på AKJ102 i kløver da kløver dame er det eneste kortet 

som er større en nieren.  

La oss si at vest kaster en kløver i stedet for spar på ruter ess? 

Vi putter han inn på hjerter, og venter på at han spiller et svart kort. Spiller han spar tar vi 

alle stikkene i den fargen, spiller han kløver så stikker vi over nieren med tieren og topper ut 

den gjenværende fargen med AK, som vi vet sitter 3-3 etter kløveravkastet. 

Og hva om han kaster en liten hjerter? 

Da putter vi han inn på hjerter. Han tar siste hjerterstikket, og frir seg i kløver. Den går til 

nieren, liten og tieren vår. Nå tar vi AK i kløver. Hvis dama ikke ramler, putter vi vest inn på 

kløverdame som må avslutte det hele med å spille spar fra Jx. 4+1+1+3=9 

Aktuelt sett satt kløver dame tredje i kapp, slik at safevarianten var oppskriften til minst 

mulig stikk denne gangen. Kanskje det var derfor vest la spar 10 andre gangen? 

God jul 

Kristoffer 


