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Torstein skaffet seg en ensom topp på dette spillet fra første kveld i ”Kvist julecup”. Etter overføring 
kom kontrakten 4 hjerter på Nord sin hånd – for øvrig det normale. Spillet gikk slik: 

1. Utspill kløver Ess og fortsettelse med kløver Dame etter styrkekast? i Vest. 
2. Skift til spar 9 til Esset. 
3. Ruter 4 tilbake – og Torstein valgte riktig ved å gå opp på Esset! 
4. Hjerter 5 til hjerter 9 – og han er dermed inne i syd. 
5. Spar knekt som han lot seile rundt – og står. Han hadde en god følelse for at damen satt i 

vest. Kan vi her ha bridgens svar på Snåsamannen? 
6. Hjerter til kongen – og som Torstein sier, håpet han på trumfsits 2-2. 
7. Spar Konge med avkast av rutertaperen. 
8. Ruter til stjeling. 
9. Kløver til stjeling – og syd hadde resten av stikkene i trumf. 

Torstein sier selv at han fikk litt hjelp av motparten med sparskiftet. Men mener selv at han tok vel 
vare på de muligheter han fikk. Hadde det kommet kløver til stjeling, ville det vært usikkert om vilke 
valg – spar eller ruterfinesse – han ville ha tatt. 

Kommentar: Selv om noen har fått både 10 og 11 stikk i delkontrakt i hjerter N-S, så forringer ikke 
det innsatsen til Torstein. Når motparten er i utgang, så skjerper også motparten motspillet for å 
kunne beite kontrakten – se at alle de 5 øvrige som var i utgang, gikk beit. 

Spillefører vurderte mulighetene godt for å kunne spille hjem kontrakten. Det er en presis 
spilleføring, nemlig ved å vente med en runde trumfrunde og ha de riktige overgangene, som skal til 
for å sikre seg toppen på spillet. En god planlegging og gjennomføring av spillefører.  

NS... ØV...  Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV. 
[5] [1]  4 Hjerter  N 10 420 0 9.0 -9.0 
[6] [21]  3 Hjerter  N 11 200 0 7.0 -7.0 

[18] [9]  2 Hjerter  S 10 170 0 4.0 -4.0 
[22] [3]  2 Hjerter  N 10 170 0 4.0 -4.0 
[20] [7]  3 Hjerter  S 9 140 0 1.0 -1.0 
[11] [16]  4 Hjerter  N 9 0 50 -5.0 5.0 
[13] [14]  4 Hjerter  S 9 0 50 -5.0 5.0 
[15] [12]  4 Hjerter  N 9 0 50 -5.0 5.0 
[17] [10]  4 Hjerter  N 9 0 50 -5.0 5.0 
[2] [4]  4 Hjerter  N 9 0 50 -5.0 5.0 

[19] [8]  WO        

Rundenr 3  ♠ KT53   Spillnr 9(9)  ♥ KQ5   Giver: Nord  ♦ AQJ6   Sone: Øst-Vest  ♣ 96   
 ♠ AQ642  ♠ 98 
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 ♦ 53  ♦ K8742 
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