
Trumfkontroll 
 
Rundenr 10  ♠ T4  
Spillnr 39(11) ♥ KT8  
Giver: Syd  ♦ AT96  
Sone: Ingen  ♣ QJ72  
 ♠ AQ976 Nord ♠ K 
 ♥ A654 Øst ♥ 9732 
 ♦ K52 Vest ♦ Q43 
 ♣ 3 Syd ♣ KT654
  ♠ J8532  
  ♥ QJ  
  ♦ J87  
  ♣ A98  
 
Spillet er hentet fra tirsdagens spilling og har en del viktige poenger i seg. Normalkontrakten 
er 2♥ spilt av Vest og utspillet bør være kløver dame. Hva skal vi gjøre i stikk en? Vi legger 
liten, da kan ikke motparten angripe den fargen uten å sette opp ett stikk til oss og her har ikke 
Nord noen god skift å komme med og spiller best en spar. Husk at Nord ikke ser kortene, da 
ville han spilt en trumf. Beste spilleplan er nå å spille ruter dame fra bordet, stikker motparten 
med esset har vi fått en ”gratis” inngang på hånden. Aktuelt sett stikker nok Nord med esset 
og spiller en ny ruter opp igjen som du stikker med kongen. Spar ess og nå kan vi spille en 
liten hjerter fra begge hender for å beholde kontrollen i trumffargen(se eget avsnitt). Nå er det 
beste motspill å fortsette med en hjerter slik det sitter. Du vinner med esset og tar spar dame, 
du må få 8 stikk og vunnet kontrakt. Mange fikk 9 stikk i turneringen men det var nok ikke 
med beste motspill.  
 
Trumfkontroll 
Trumfkontroll er ett ord man skal merke seg, om du husker på det ordet vil det hjelpe deg i 
mange spill. Trumfen i dette spillet er spesiell og krever at vi behandler den på en spesiell 
måte. Du må ha ut trumfen og samtidig ha kontroll over den, vi antar at motparten ikke har 
stjelinger i luften, hvordan spiller du fargen? Første gang fargen spilles skal det spilles liten 
fra begge hender, når vi kommer inn skal vi ta esset og den siste trumfen kan dem få ha i fred 
siden det er den høyeste og som oftest skaper den ingen problemer for oss siden i spillet. 
Hvorfor vi skal spille slik? Jo, om trumfen f. eks sitter 4-1 imot med KQJ10 så tar dem jo ut 
all trumfen vår med en gang om vi spiller esset og en ny hjerter. 


