
Vakker spilleføring  
av Kåre Beyer Kristiansen 

Spillnummer: 16 
Giver: Vest  
Sone: Øst-Vest 

Man skal ikke gjøre store feilen som motspiller før man blir straffet maksimalt, det viser denne fine 
spilleføringen utført av Paul Hoftaniska på siste spillekveld 15. mars 2011.  

   Nord 

   Spar Q3 

   Hjerter KQ763 

   Ruter A1062 

Vest   Kløver KJ  Øst 

Spar 9654     Spar J108 

Hjerter 105     Hjerter AJ4 

Ruter QJ     Ruter K87 

Kløver Q9732     Kløver 10864 

   Syd 

Spar AK72 

   Hjerter 982 

   Ruter 9543 

   Kløver A5  

 

Geir Olav Næss  Paul Hoftaniska  Kåre Beyer Kristiansen Jarno Mikael Johnsen 

Vest   Nord   Øst   Syd 

Pass   1 hjerter  Pass   1 spar 

Pass   2 ruter   Pass   4 hjerter 

Pass   Pass   Pass 

 



Paul skulle spille kontrakten 4 hjerter i Nord med kløver 6 i utspill. Kløverspillet gikk til kongen og en 
ny kløver ble spilt til esset før en hjerter ble spilt til damen. Øst stakk med esset, noe som skulle vise 
seg å bli skjebnesvangert. Kåre fant ruterskiftet som Paul vant med esset og fortsettelsen ble hjerter 
konge og spar dame ble innkassert før en ny spar til esset fulgte. Når spar konge ble innkassert kastet 
Paul en ruter på hånden og da den siste sparen ble stjålet på hånden så det hele slik ut: 

  Nord 

   Spar  

   Hjerter 76 

   Ruter 106 

Vest   Kløver ---  Øst 

Spar ---     Spar  

Hjerter ---     Hjerter J 

Ruter Q     Ruter K8 

Kløver 973     Kløver 108 

   Syd 

Spar --- 

   Hjerter 9 

   Ruter 954 

   Kløver ---  

Selv om Øst nå stjeler med hjerter knekt kan ikke spillefører nektes kontrakten. Ruter 8 kan spilles til 
damen men da må Vest spille kløver til dobbeltrennons og Paul kan kaste sin siste ruter på hånden og 
claime vunnet kontrakt. Om Øst ikke stjeler kan Nord bare spille ruter og Vest kommer i samme 
posisjon igjen. Vakkert spilt Paul! 

Kunne Øst betet kontrakten? Ja er svaret, han skal dukke det første hjerterspillet til damen og neste 
hjerterspill kan han jo stikke og ta sitt andre trumfstikk før han frir seg i spar eller kløver. Ikke lett om 
vi tror makker kan ha hjerter konge men det kan han vel ikke for da går han opp med kongen når 
spillefører spiller hjerter første gangen, det kan aldri være farlig med kongen dobbel. 
 
Av de 3 parene som fikk hjem kontrakten vet vi at Britt Nilsen spilte ganske(helt) likt med Paul, hva 
som skjedde på det tredje bordet vet vi ikke. 
 
Fine spilleføringer setter vi pris på selv om det gir dårlig score å sitte imot. 


