
Hei, ikkje gjennomanalysert, men ser ut som det står på dobbeldummy… i allefall når hjerteren sit KD 

blokk i mot saman med singel trumf. Eg hadde spelte på det og brukt ruteren som overgang… ser 

ikkje meir enn 11 stikk ellers. 

  

Arnt Ola 

Jeg lar utspillet gå til hånden, og spiller hjerter til Ess og ny hjerter til Vest som ikke har mer trumf. Jeg 

tror hans beste fortsettelse er kløver til stjeling på hånden. H til lav stjeling, ruter til ess, H til høy 

stjeling, ruter til K og ruter til høy stjeling, og så den siste lile trumfen hjem til hånden. Ut med trumf og 

stående ruter sikrer fire trumf på egen hånd, tre stjelinger i bordet, hjerter ess og 4 ruterstikk = 12. 

  

mvh 

Hallgeir H. 

Angående spill på hjemmesiden til BK Grand. 

  

Tenkte først på å spille 3 ganger ruter for å kaste en hjerter, men fant fort ut at det ikke gikk. Det er 

faktisk hjerteren vi skal trumfe! 

Legger spar 8 på utspillet, og liten på handa. Spiller hjerter til Ess, og ny hjerter. Vest kommer så inn 

på kongen, og må spille ruter eller kløver. La oss si at han spiller kløver, trumfer vi i bordet og spiller 

hjerter til trumf på hånden. Ruter til esset, og ny hjerter til trumf kongen på hånden. Ruter til kongen, 

og ny ruter til trumf Ess på hånden. Nå spiller jeg liten trumf mot Q på bordet, tar ut siste trumfen og 

rutern står. Da står 6 spar.. Det spiller ingen rolle om vest spiller kløver eller ruter når han er inne på 

hjerter K. 
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Tommy Skodje 

Må ha 7 sparstikk +1 i hjerter + 4 i ruter = 12 
Utspillet går til syd som deretter spiler hjerter til ess og mer hjerter til vests Q.  
Han har bare kl og ru igjen. Det er bare en nyanse i spilleføringen om det er kl eller ruter vest spiller 
tilbake.  
 Kløver tilbake stjeles av syd som spiller hjerte til stjeling med  x spar i Nord. 
Ruter spilles til Ess i syd som  følges av siste hjerter til stjeling med høy spar i Nord. 
Ruter til syds K som spiller ruter til stjeling i  Nord med spar ess.  
Den siste x spar i nord spilles til syd som tar ut trumfen og tar de siste 3 stikk i ruter = 12.  
  
Dersom vest spilte ruter tilbake når han var inne på hjerter Q så måtte syd bruke kl mot trumf som 
forbindelse 1 gang. 
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Lars-Ove 

 
 


