
Man lærer så lenge man lever. 

Og da tenker jeg på et spill fra en bridgebok hvor jeg skulle spille 

hjem 7 NT med ressursene du ser til høyre: 

 

 

Utspill: spar 10 

Her har vi 12 toppstikk og det trettende stikket henger på å finne 

ruterdama. Vanlig teknikk er å ta alle sidestikkende og knipe dama 

gjennom den spilleren som har flest ledige plasser.  

Jeg tok AK i kløver som begge fulgte på. Så tok jeg resten av 

majorstikkene; Øst hadde 4-kort spar og Vest hadde 4-kort 

hjerter. Begge kastet hver sin ruter. 

Så langt vet vi at: 

Vest har 3-kort spar, 4-kort hjerter, minst 1 ruter og 2-3 kløver. 

Øst har 4-kort spar, 3-kort hjerter, minst 1 ruter og 2-3 kløver. 

Jeg ble ikke særlig klok av dette da jeg satt igjen med samme info om begge 

hendene, så jeg spurte like gjerne etter fasiten. 

Det var noe jeg hadde oversett, og fasiten var ikke i tankene mine en gang. 

I kløver mangler vi DJ1094, og etter AK i kløver sitter en av motspillerne igjen med 

en av de 4 største kløverne. Det vil si at vi vet at kløver 4 alltid blir spilt på hos en av 

dem når fargen sitter 3-2.  

Den som følger med kløver 4 har størst sjanse for å ha 3-kort kløver 

(sannsynligheten er 3 til 5 siden vi mangler 5 stk) 

 

Så la oss prøve på nytt: 

Vi starter med AK i kløver og legger merke til at det er øst som har kløver 4. Så tar vi 

alle majorstikkene og får samme info som sist. 

Med 3-kort igjen er det 40 % sjanse for at vest har 3-kort kløver, som gir 60 % 

sjanse for 3 ledige plasser i vest og 2 ledige plasser i øst. Dermed skal finessen i 

ruter tas gjennom vest. Dette gir vinnersannsynlighet på bitte litt over 50 %. 

Ha fortsatt en fin dag! 

Mvh Kristoffer Hegge 


