
BEGRENSET VALG 
Av Kåre Beyer Kristiansen og Harald Skjæran 
 
Runde 2  ♠ KT876  
Spill 5  ♥ A75  
Giver: N  ♦ KQ  
Sone: N/S  ♣ KJ2  
 ♠ Q95  ♠ J 
 ♥ T  ♥ J96432 
 ♦ JT7542  ♦ 83 
 ♣ A84  ♣ T975 
  ♠ A432  
  ♥ KQ8  
  ♦ A96  
  ♣ Q63  
KontraktSpStikk NS ØV NS ØV 
6 Spar  N 121430 0 10.0 -10.0 
3 NT  S 12 690 0 8.0 -8.0 
4 Spar  N 12 680 0 2.0 -2.0 
4 Spar  N 12 680 0 2.0 -2.0 
4 Spar  N 12 680 0 2.0 -2.0 
4 Spar  N 12 680 0 2.0 -2.0 
5 Spar  N 12 680 0 2.0 -2.0 
4 Spar  N 11 650 0 -5.0 5.0 
4 Spar  N 11 650 0 -5.0 5.0 
6 Spar  N 11 0 100 -9.0 9.0 
6 Spar  N 11 0 100 -9.0 9.0 
 
 
Begrenset valg er faktisk et temmelig komplisert matematisk problem, og kommer inn i bildet 
når to billedkort er savnet og ett kommer på når den første runden av fargen spilles.  
 
Vi hadde ett slik eksempel på tirsdag, spillet over er en klassiker i så måte. 
Man skal legge ned esset først, siden man bare klarer seg med honnør singel bak KT876. 
 
Når så knekten eller damen faller er resonnementet: 
 
Hvis du antar at man først legger damen halvparten av gangene og knekten halvparten av 
gangene man har dame, knekt blokk, blir oddsen 2-1 for at en honnør som "faller" i første 
runde er singelton. Med singel honnør er man tvunget til å legge den. 
 
Hvis man vet mer om fordelingen i andre farger, kan dette endre oddsen i den ene eller andre 
retningen. Vet du noe om hva mannen som legger knekten pleier å legge fra QJ, forrykker det 
også oddsen. Hvis du vet at en spiller alltid legger damen fra DJ, vet du at knekten er singel 
hvis den kommer på første gangen, og at det er 50/50 (omtrent) hvis damen kommer første 
gang. 
 
 
 



Safety play 
 
Hvordan vil du spille fargen om du skal klare deg med bare en taper? Dette kalles ett safety 
play og gjøres ved å spille en liten spar fra A432, følger nestemann dekker vi bare hans kort 
billigst mulig, legges en honnør stikker vi med kongen og spiller en ny til esset før vi spiller 
nok en spar mot tien. Vi mangler QJ95 og kan bare gardere oss mot 4-0 foran K10876, sitter 
det 4-0 bak er det alltid 2 tapere. 


