
 

 

 

 

MESTERTREFF, torsdag 10. desember 2020 

Diagrammer og analyser 

 

Av GeO Tislevoll 
 

               

 

Meldesystem, utspill og signaler  
 

I denne gjennomgangen brukes de foreslåtte meldingsforløpene stort sett et naturlig meldesystem med 

5-korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav (med forklaring for de 

som spiller 2-over-1 som kun rundekrav som fortsatt er ganske vanlig).  

 

I motspill brukes norske utspill mot farge, invittutspill mot grand og lite kort som styrke.  

 

Gjennomgangen er kun en antagelse om hva som kan skje i meldinger og spill, ingen fasit. Vi forsøker å 

se på hvilke vurdering som kan gjøres, bør gjøres og ikke alltid hva som blir den riktige avgjørelsen. For 

det er ikke sjelden slik at det ene like gjerne kan bli bra som det andre, og ingen kan kategorisk si hva 

som er riktig! Dog legger vi noen føringer på hva vi tror er den riktige avgjørelsen i det lange løp for de 

situasjonene som oppstår.  

 

Det er ikke brukt noen GIB-analyse (computeranalyse) som er morsomt nok, men slike analyser er 

basert i «åpne kort» hvor ikke sjelden den vinnende spilleplanen (maks antall mulige stikk) gir mye 

mindre sjanse enn det som er teoretisk/praktisk riktig å spille på. Her gir vi forslag til hvordan meldinger 

og spill/motspill går med naturlige og ganske fornuftige avgjørelser – praktisk bridge. I noen spill kan 

det likevel være et usannsynlig resultat i vår analyse, for å få frem et poeng i den kontrakten som er 

foreslått. Det er ofte det kan skje mange forskjellige ting, og vi forsøker å angi mulige andre kontrakter. 

Det blir interessant å se på alle resultatene etter turneringen er spilt og se hva som faktisk skjedde rundt 

omkring.  

 

En antatt score angis som + eller – for N/S.    

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dette er et spill hvor det vil komme til å skje mye rart. Det blir alltid mange forskjellige resultater når 

begge sider har såkalt dobbel-tilpasning (tilpasning i to farger) da det betyr at det er mange stikk i begge 

retninger.  

 

Hvis nord åpner med Tartan-2 hjerter (hjerter og en minor, under åpningsstyrke) vil de sikkert forsøke å 

spille hjerterkontrakt, men Ø/V vil neppe gi seg uten sverdslag.  

 

Etter pass fra nord og 1 spar fra øst er ikke syds hopp til 3 ruter opplagt. Det har noe for seg å melde kun 

2 ruter, men noen vil kanskje hoppe til 4 ruter som sperrer godt og setter press på motparten. 

 

Ø/V er litt uheldige i vårt scenario. I 5 spar må det bli en kløvertaper med elleve kløver til sammen. 

Dermed blir det en bet i 5 spar.  

 

N/S kan spille både hjerter- og ruterkontrakt, og i motspill har Ø/V to sparstikk og må få ett stikk i 

hjerter.  

 

Best sjanse for å få en fet pluss har N/S i ruterkontrakt spilt av syd. Det kan nemlig skje at noen forsøker 

seg med kløver ess i utspill mot 5 ruter (eventuelt doblet). Da trumfer spillefører og har fått godspilt 

kløver konge som gir avkast for en spartaper – elleve stikk!  

             

N/S: +50  

  



 

Det er nok noen på vests plass som er med en gang til over 3 hjerter. Med kun åtte trumf er det i 

konkurransesituasjoner ofte riktig å gi opp og ikke melde over motpartens kontrakt på tre-trinnet («The 

law of total tricks»), men vests kort kan spille bra i egen kontrakt. Det kan imidlertid også være gode 

motspillkort hvis øst er kort i ruter. Det er ikke opplagt å si 3 hjerter med nords kort heller, spesielt siden 

N/S er i sonen. Han skulle nok ønsket å ha et par-tre poeng til, men det er klart det er fristende. 

 

Og i en eventuell sparkontrakt blir det bra med stikk, ofte ni stikk, kanskje til og med ti så snilt som det 

sitter.  

 

Hvis Ø/V finner motspillet mot 3 hjerter får de imidlertid en bedre score. For de kan få ett stikk i spar, to 

i ruter og to i kløver som er en bet, og får de fatt i en kløverstjeling også blir det en fet +200 for to bet i 

sonen.  

 

N/S: -200 

  



 

Dette meldingsforløpet er langt fra opplagt, og det vil ikke skje ved mange bord om det da skjer i det 

hele tatt.  

 

Syds sperreåpning er en grei melding i gunstig sone. Det vil helt sikkert være noen som løfter til 4 ruter 

med nords kort. Øst er så sterk at å melde kun 4 hjerter når makkeren har doblet opplysende på tre-

trinnet føles for lite. Å satse på slem direkte er dog knallhardt, men ikke helt urimelig. Kanskje er 5 

hjerter som sleminvitt et bra alternativ? Da spørs det om vest løfter. Han har jo en makker som ikke har 

noe i minorfargene og likevel inviterer til slem, så det er kanskje mulig å løfte 5 hjerter til lilleslem.  

 

Spilleføringen i hjerterkontrakt er en formalitet, det blir kun den ene taperen i spar. De som er 

optimistiske og havner i slem vil få en god score.  

 

N/S kan stampe i 7 ruter mot 6 hjerter, for der kan de få seks trumfstikk og ett stikk i spar. Fem doblede 

bet er «kun» 1100 mot mulig 1430 til Ø/V, men det spørs om det gir særlig med poeng i parturnering 

hvor veldig mange Ø/V-par antagelig vil spille utgangskontrakter.  

 

N/S: - 1430 

   



 

Det er kanskje litt svakt av vest å spille ut hjerter etter dette meldingsforløpet. Det han bør spørre seg for 

å kunne vurdere om sparutspill kanskje er tingen er hva syd kan ha for å melde 3NT når han ikke meldte 

noe første gangen. Svaret er at han faktisk passet på 1 hjerter for å eventuelt straffepasse østs 

hjertermelding etter en eventuell opplysende gjenåpningsmelding fra nord. Så syd må nesten ha en hel 

del i hjerter! Hvis ikke det er slik gir ikke syds 3NT i andre melderunde noen mening.  

 

Utspillet behøver ikke spille noen rolle. Med ett stikk i en majorfarge har spillefører ti stikk. Men det 

kan fort bli elleve stikk om forsvaret ikke få rasket til seg de tre majorstikkene. 

 

N/S: +630 

 

  



 

Utspillet er ikke opplagt. Etter å ha fått hjerterstøtte vil sikkert mange spille ut hjerter ess. Det godspiller 

hjerter konge som gir ruteravkast og dermed ingen taper i den fargen.  

 

Her kan spillefører toppe kløveren, eller ta finesse over øst. Det er ganske sannsynlig at vest har 

kortfarge i kløver siden han sperret med 3 hjerter, for han kan ikke ha mange HP. Hvis hjerter ess 

kommer ut og spillefører gjetter trumfen får han tolv stikk. Med spar ut er det verre. Det blir elleve stikk 

ved å løse trumfen.  

 

I N/S sine kløverkontrakter vil det variere fra ti til tolv stikk. Ø/V vil normalt vinne ni stikk i 

hjerterkontrakt om hjerterfinessen tas. I en eventuell 3NT spilt av nord er kløvervalget kritisk, og 

bommes det blir det ikke mange stikk. 

 

N/S: +600 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Åpneren bør helst ha minst tre hjerter for å doble i denne situasjonen, men han er så sterk at han bør 

doble opp uansett. Hvis makkeren melder hjerter, kan han eventuelt ta ut og har i så fall vist spar og 

kløver og gode kort.  

 

Øst velger mellom utspill i makkerens farge, eller det normalt gode hjerterutspillet fra den tette 

sekvensen. 

 

Ø/V får neppe mer enn ett hjerterstikk, to stikk i ruter og for trumfdamen. Hvis spillefører prøver seg 

med kløver til esset for å ta sparfinesse blir det en kløvertaper også (eller vest får en kløverstjeling) og 

kun åtte stikk i denne kontrakten. 

 

N/S: +140 

  



 
Syds hånd er fin for grandåning selv om det er et stilspørsmål, og mange liker å åpne med 1 ruter med 

slikt. Etter 1 ruter får man et valg i neste melderunde, 2 ruter som er en undermelding, eller 3 ruter som 

er litt vel hardt.  

 

Over 1NT melder nord Stayman. Etter innmeldingen spør nord om sparstopper med 3 spar.  

 

Dette er en skummel utgang. Øst legger liten på sparutspillet for å beholde overgang mellom vest og øst 

i tilfelle vest har inntak og kun dobbel spar. Hvis spillefører går på ruterfargen, blir det to bet med det 

ruterstikket til vest og fem godspilte sparstikk til øst. Spillefører bør heller forsøke sjansen i kløver selv 

om det kan føre til tre bet om finessen ryker. Spilles kløver knekt, og den får seile kan kontrakten vinnes 

selv om det fortsatt ser ut som om det er kun fem kløverstikk og to hjerterstikk i tillegg til sparstikket 

han fikk med det samme, totalt åtte. Men det går bra, og ikke bare det, for det kan bli overstikk!  

 

Kløver knekt spilles i stikk 2. Da blir det via en andre finesse fem kløverstikk. På de fem kløverrundene 

må øst finne tre avkast. Hvis han kaster en hjerter, kan spillefører få fire hjerterstikk med finesse fulgt av 

esset som feller kongen. Det gir ti stikk totalt! Om øst velger å holde tre hjerter må han kaste tre spar. 

Da er ikke forsvarets spar noen trussel, og spillefører kan på den siste kløveren kaste hjerter 8. Så tas 

hjerterfinessen med damen før ruteren godspilles. Forsvaret har etter denne utviklingen kun to sparstikk 

å ta! 

 

Spilles slik blir det faktisk ti stikk i en kontrakt som fra start så ut som den kunne gå to-tre bet.  

 

N/S: +630 



 

Vests dobling idet syd melder inn 2 ruter er støttedobling, tre-korts støtte i hjerter. Det ville ikke vært 

noe å si på om øst meldte 3 hjerter – invitt. Han har bare 8 poeng, men fine kort og syv-korts farge.  

 

Hvis syd spiller ut ruter ess og så tar to ruterstikk til blir det ni stikk. Nord får kun for hjerter konge, og 

sparfinessen er i så fall unødvendig siden vests kløver gir ett avkast. Med kløver ut bør øst få ti stikk. En 

ruter kan kastes med det samme på kløver konge, men så må spillefører være litt på vakt. Hvis han 

legger ned trumfesset er det rett tilbake til ni stikk, for i så fall får han ikke både tatt sparfinesse og spilt 

hjerter mot hånden for å løse trumfen med en taper. Riktig spill etter kløver ut og to kjappe kløverstikk 

er å ta sparfinessen. Så først trumf, og det blir kun to rutertapere og en trumftaper.  

  

N/S: -170  

  



 

Det er på en måte bare to mulige kontrakter her, 1 kløver eller 4 spar! 

 

Hvis syd ikke passer på 1 kløver, og N/S finner spartilpasningen blir ikke nord til å stoppe. Om det er 

riktig å svarmelde med 4 HP og jevn fordeling kan diskuteres. Noen ganger kommer man for høyt når 

det svares med mindre enn 5-6 poeng, andre ganger er 1 kløver en nitrist kontrakt hvis det går pass 

rundt.  

 

I en eventuell sparkontrakt går det bra, for det sitter utrolig snilt med kløver ess foran og 3-3 sits i 

fargen. Det kan fort bli hele ti stikk, og de som melder med syds kort kan slippe bra fra det denne 

gangen. Det er dog langt i fra sikkert det blir ti stikk, for idet forsvaret kommer inn i kløver kan de etter 

å ha funnet ruter i utspill korte nords trumf (spar), og en kløver må trumfes hos syd. Idet spillefører går 

tom for trumf på begge hender risikerer han å tape to ruterstikk, ett i kløver og til hjerter ess. Og med litt 

uheldigere sits ville de som kommer høyt garantert gå i minus på spillet, mens de som passer med syds 

kort går i pluss. I den lille kløverkontrakten blir det åtte eller ni stikk slik det sitter. 

 

N/S: +110 

  



 
Enkelte svarer i majorfarge fremfor å si 1 ruter med slike kort som vest har her (Walsh-stil).  

 

Nord har et vanskelig utspill mot sparkontrakt, og selv om ikke singelton trumf er noe man særlig ofte 

ønsker å spille ut virker det ikke unaturlig her. Ruter konge eller kløver ess er vel alternative utspill.  

 

Spillet kan gå på mange måter, og hva spillefører bør satse på er ikke opplagt. Å vinne utspillet hos vest 

og spille kløver mot kongen ser normalt ut. Da vil kongen gi stikk, og en kløver kan senere trumfes og 

gi ett ekstra trumfstikk. Det går også an å få godspilt ett ekstra stikk i hjerter siden fargen sitter 3-3. Det 

vil variere fra syv til ni stikk i spar-kontraktene. N/S kan vinne 3 kløver, men det er vanskelig å komme 

med etter at øst åpnet med 1 kløver.  

 

N/S: -110  

 

 

  



 
Doblingen var negativ og viste først og fremst hjerter. Nord har en vanskelig melding, men å gjenta den 

brukbare sparfargen virker normalt selv om å si 2 hjerter med kun tre små i fargen ville fungert bra det 

og. 

 

Det vil antagelig skje mange steder at øst spiller ut to store ruter som tar med seg vests dame. Øst gir i 

tredje stikk vest en ruterstjeling før han skifter til kløver konge. Hvis spillefører tar dobbelfinesse i 

hjerter (liten til tieren først) tapes kun de tre første stikkene og ett stikk i kløver. 

 

Kanskje burde vest vært med over 2 spar, spesielt utenfor sonen. Det går ganske bra for Ø/V i 

kløverkontrakt.  

        

N/S: +140  

 

 

  



 

Dette er kanskje settets «planke-spill». Etter ruter ut får nord to trumfstikk fordi syd etter hvert får 

komme inn på hjerter ess og kan gi nord en ruterstjeling. De vinner også for hjerter ess og ruter konge, 

og med den utviklingen blir det ni stikk i denne kontrakten. Om ikke nord spiller ut ruter, eller ikke får 

fatt i stjelingen blir det ti stikk med en taper i hver av fargene spar, hjerter og ruter. 

 

N/S: -140  

 

  

 

 

  



 

Syds dobling er negativ (hjerter), og slik det utvikler seg er 2NT en grei melding av nord. Noen sier 

kanskje 3 ruter, og sånn som kortene ser ut er 5 ruter riktig kontrakt. 

 

Motspillet avgjør hvem som får poengene hvis nord spiller 3NT. Øst spiller ut spar. Nord bør stikke 

vests spar dame med esset for å skjule kongen og dermed øke sjansen for fortsettelse i spar idet Ø/V 

kommer inn. Spillefører ønsker jo å unngå hjerterskift. Øst kommer like etterpå inn på ruter ess. Det er 

det kritiske punktet i motspillet. Øst må skifte til hjerter konge! Det er ikke lett, husk øst ser kun sine 

egne og syd sine kort. Mange vil sikkert fortsette med spar. Hvis øst finner det vakre hjerterskiftet 

(kongen) får de gjennomspilt syds knekt og Ø/V får fem hjerterstikk. Det gir to bet i kontrakten. 

Fortsettes med spar vinner spillefører 2+0+5+5 = 12 stikk! 

     

N/S: +690 (eller -200!) 

    

  



 
N/S starter med tre runder hjerter.  

 

Om spillefører satser på sparen oppdages i fargens andre runde at det ikke går bra. Han skifter fot og 

godspiller kløveren i stedet. Hvis det i stedet startes med kløver, kan det spilles liten til nieren for å se 

om nord har kongen dobbel, for sitter det slik er det fem kløverstikk. Han har råd til å ta den finessen 

fordi om finessen ryker, eller finessen holder, men kongen ikke faller andre gangen er det fortsatt to 

inntak til vest så resten av kløveren kan godspilles og hentes. Det ser normalt ut å få to sparstikk, ett i 

hjerter, ett i ruter og fire i kløver = åtte stikk.  

 

N/S: -120  

 

 

 

  



 
Her var 3 hjerter utgangsinvitt, og vest aksepterte invitten med sine 14 poeng og en singelton. 

 

Ruterutspillet er en god start for motspillerne. Hvis de ikke gjør noen feil i det videre motspillet kan det 

godt bli to bet i denne kontrakten. Om ikke spillefører finner en usannsynlig dobbelfinesse i spar (liten 

til nieren) over syds J-10-4 blir det to tapere i den fargen, og det er to tapere i kløver. Dessuten kan det 

bli enda en taper i kløver til slutt. Ruter fra nord hver gang han inne korter spillefører i trumf også, så 

det blir ingen fest det her.  

 

Hvis kløver ess spilles ut blir det en bet, kanskje to da også. Etter det utspillet fortsettes med kløver 

knekt (Lavinthal, høyt kort som ønske om høyeste rangerte farge tilbake) til stjeling hos syd. Så kommer 

en spar fra syd. Hvis han spiller spar knekt hjelper han spillefører til senere å unngå to tapere i fargen. 

Da får N/S kun de fire første stikkene, to sorte ess og to stjelinger. Bedre motspill etter den første 

stjelingen er å spille spar 4. Da legger nok vest en honnør, og i så fall går det mot to bet fordi det blir 

enda en spartaper senere.   

 

N/S: +100 

 

 

  



 

Ved mange bord finner antagelig N/S denne fine utgangen i ruter. Det må komme hjerter ut om det ikke 

skal bli tolv stikk. Hjerter ut er dog naturlig, men spilles noe annet ut får nord godspilt kløver som det 

kan kastes hjerter på fra syd, og forsvaret får kun for kløver ess.  

       

N/S: +400  

 

 

    

 

  



 

Noen åpner med 1 kløver med 4-4 i minor, andre med 1 ruter. Det er kanskje litt lettere for vest etter 1 

kløveråpning som her er foreslått. Om vest skal bry seg med å vise hjerteren med en dobling av 1 spar 

kan diskuteres. Slik som meldingene fortsetter, med 3 spar – sperr – fra nord, kan ikke vest med 

sikkerhet finne ut om det er storeslem og melder til slutt 6 kløver, en praktisk melding.  

 

Det var storeslem i kortene siden øst hadde perfekte honnører i ruter som gir avkast for tre hjerter hos 

vest. Det skal imidlertid ikke mye endring til i kortene før det er en taper. Sparutspillet som ga stikk for 

spar dame betød ingen ting.  

 

N/S: -940  

 

  



 
Mange bruker såkalt støtte-redobling i en sånn situasjon som øst kom i da nord doblet vests svar 1 spar. En slik 

støtte-redobling ville her vist tre spar, og østs pass benekter i så fall det, men bør vise en viss toleranse for spar. 

Det gjør at vest komfortabelt kan satse på sparkontrakt. 

 

Siden det sitter så snilt med 3-3 i trumf og 3-2 i kløver har spillefører akkurat nok tid til å få satt opp 

kløverfargen. Det tapes kun ett stikk i hver av de røde fargene og to stikk i kløver.  

 

N/S: -140  

 

 

 

 

 

  



 

Med 25 HP til sammen er det naturlig å havne i 3NT, men det ser ikke ut som det skal gå bra denne 

gangen. Men det går bra om det spilles godt!  

  

Spillefører lasjerer første spar for å bryte forbindelsen mellom øst og vest. Den neste sparen stikkes, så 

må det satses på kløveren, for spilles ruter går det galt idet vest kommer inn og tar sparstikkene sine. 

Men ta en titt på den gunstige kløversitsen. Øst som har fire kløver har kun femmeren oppunder 

honnøren sin, så nords kløver 6 kommer i spill! 

 

I tredje stikk spille kløver til syveren, tieren og (la oss si) damen. Øst spiller ruter. Opp med esset fulgt 

av kløver til nieren og knekten som vinner stikket. Så ned med kløver ess, og kongen kommer deisende. 

Kløver 6 gir enda ett stikk i den fargen, for øst må følge med kløver 5!  

 

Dette gir 1+4+1+3= 9 stikk. 

 

Det hjelper ikke øst å ligge unna i første kløverrunde, men det blir litt vanskeligere for spillefører. Han 

må bruke hjerter som overgang til syd for å spille kløver en gang til, og han må også beholde hjerter hos 

nord for å ha inntak til kløveren som fortsatt ikke er godspilt for tre stikk. Det blir en slags blokkering i 

hjerter. Hvis spillet går slik går det også bra det fordi hjerter 10 sitter tredje. Det kan (hvis øst ligger 

unna med kløver dame i fargens første runde) spilles liten hjerter til kongen, så mer kløver til finesse. 

Senere må nords tredje hjerter (knekten eller damen) stikkes over for å få fatt i det fjerde hjerterstikket. 

 

N/S: +400 

 

 

 



 

 

Vest super-aksepterer med 3 hjerter (fire eller fem hjerter og en god NT-åpning) og de havner i 

standardkontrakten 4 hjerter som i dette tilfellet ville blitt meldt selv om åpneren ikke hadde super-

akseptert. Hvis vest sier kun 2 hjerter vil øst i neste melderunde hoppe til 3NT – velg utgang, makker – 

og vest sier 4 hjerter. 

 

Det bør bli en taper i hver minorfarge (en ruter kastes hos øst på spar), og om det blir ti eller elleve stikk 

avhenger av trumfvalget – toppe, eller ta finesse. Det er ingen spesiell grunn til å ta finesse så lenge 

spillefører ikke har noen informasjon som tilsier at en av motspillerne er kort i hjerter. 

 

N/S: -620  

  



Spill 21       K7 

Nord/N-S       7654 

               KJT 

               AT52 

       J53    +---+  Q984 

       3      |   |  KQ982 

       A982   |   |  43 

       KQ984  +---+  J6 

               AT62 

               AJT 

               Q765 

               73 

 

 Vest Nord Øst Syd 

   Pass Pass 1 

 Pass 1 Pass 1 

 Pass 2NT Pass Pass 

 Pas 

 

             Utspill:  9 

   

Ett av faremomentene med å åpne tynt med balanserte hender er at man kan stå i fare for å komme for høyt. Her 

inviterer nord til utgang, og de blir spillende litt ukomfortabelt høyt i 2NT. 

 

Øst har et vanskelig utspill, begge hans farger er meldt. Det ville vært verre for forsvaret om han spilte ut spar 4 i 

dette tilfellet, for å så fall må vest på med knekten om det legges liten fra syd.  

 

N/S kommer fra den her litt risikable kontrakten ved etter hvert å vinne 2+2+3+1 = 8 stikk. Slik det sitter får ikke 

forsvaret gjort noe særlig med spilleførers litt tynne kløverbeholdning.  

 

N/S: +120  

 

 

 

  



 
Vests problem etter utspillet er om det er  øst eller syd som har singel hjerter. Hvis øst har singelton kan det være 

riktig å fortsette med hjerter. Her gjør imidlertid fortsettelse i hjerter at det blir enkelt for spillefører som kun 

taper ett stikk til trumfesset etterpå. 

 

Beste sjanse er trolig å skifte til spar i stikk 2. Noen vil kanskje si at øst skal legge hjerter knekt som Lavinthal, 

men det kan jo være singel knekt!  

 

Hvis sparskiftet finnes, spar 3 – invitt inne i spillet – kan det se ut som Ø/V får to sparstikk. Men spillefører kan 

prøve den sjansen han har, bli kvitt spartaperen før han slipper dem inn! Løsningen er opp med spar ess i stikk to, 

så i gang med ruteren før han spiller trumf. Øst som er den eneste motspilleren som har trumf må følge farge hele 

tiden, og spillefører blir kvitt sine to gjenværende spar – elleve stikk og et godt resultat for N/S.  

 

Det var en fantastisk tilpasning Ø/V hadde her siden de få honnørene de har sitter så godt sammen. I 

hjerterkontrakt går det an å slippe unna med en taper i spar og en i ruter! Så i dette spillet står det faktisk elleve 

stikk i begge retninger.  

 

N/S: +400 

 

 

  



 
Honnørpoeng er ikke alt. Her har Ø/V 25 HP til sammen, og de melder naturlig nok 3NT. Hvis syd 

finner kløverutspillet, starter de med seks stikk i den fargen og må også få for hjerter ess – tre bet. Med 

andre utspill kan kanskje N/S gå seg vill og forære spillefører alt for mange stikk.  

 

N/S: +300 

  

 

  



 

Nord åpner med sine 11-poenger og god femkorts farge.  

 

Fordelen med å redoble først og vise 10+ poeng med det samme er i dette tilfellet at syd kan si 1NT 

andre gangen så de slipper å komme for høyt. Men kontrakten er på feil hånd. Kanskje kunne nord 

forutsett dette og sagt 1NT, for det er ofte bra å spille grandkontrakter fra den siden som har sånne 

honnør-10 kombinasjoner.  

 

Hjerterutspillet gjennom Q-10 er ubehagelig, og førsvaret etablerer tre stikk i hjerter med det samme. 

Spillefører kan med åpne kort spille seg over på spar ess og dra kløver dame som ruller opp den fargen 

for fem stikk slik det sitter.  

 

Men den spilleføringen gir ikke noen god sjanse, og å åpne opp sparen sånn for å spille på en marginal 

kløversits er sjelden riktig spilt. Mer naturlig er det å gå på ruterfargen. Da kommer spillefører til å tape 

de tre hjerterstikkene Ø/V har godspilt, to ruterstikk, og om vest tidsnok skifter til spar får Ø/V sitt sjette 

motspillstikk i den fargen. 

 

N/S: +90  
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