
Trumfa ut eller stjäla?

Grundregeln är TRUMFA UT!!

Men inte om
*du måste saka bort förlorare
*du kan stjäla på korta handen
*du saknar stick, men du kan få dem 
genom snabba stölder
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Vad och varför..
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Hjärter Kung har skapat en förlorare,
men trots det ska du trumfa ut direkt.
Risken är stöld i Ruter!



Tacka och ta emot!
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Väst spelar ut hjK, mot 4sp

Spela hj6 till stöld med spJ
Spela sp7 till spA
Spela hj5 till stöld med spT
Spela låg klöver till A
Trumfa ut.
Om motståndarna inte gör 
fel ska de ha för ruA, ruK 
och ruD



Maximera antalet stick
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Väst spelar ut spK mot 4/6 hj
• Lägg upp en plan
• Förlorare i hjärter och spader
• Risk för stöld I klöver
• Spaderförlorare kan kastas på 

ruter
• Ta första stick direkt!
• Spelar sedan ruter till A
• Fortsätt I ruter och saka spader 

på tredja rutern.



Maximera antalet stick (2)
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Väst spelar ut ruD mot 4 sp
• Lägg upp en plan
• Förlorare i hjärter, ruter  och 

klöver
• Risk för stöld i klöver
• klöverförlorare kan stjälas på 

korta trumfhanden!
• Ta första stick direkt!
• Spelar sedan klöver till A
• Fortsätt med klK och ge sen  

bort tredje klövern!
• När du kommer in kan du stjäla 

fjärde klövern med spT!



Stjäla på korta handen!
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Utspel med hj2 tas på handen 
Ta ut ruA och ruK
Spela ruter till stöld
Tillbaka i klöver
Spela sista rutern till stöld



Stjäl högt !

7

Utspel ruT
Den tredje höga rutern måste 
stjälas högt, men inte med esset!
Sitter klK hos syd ger den spel om 
den inte sitter singel.
Med alla höga klöver utom Kungen 
måste man försöka maska ut den.



Tre givna förlorare!
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Utspel ruT.
Låg från bordet.
Trumfen får inte ge någon 
förlorare!
Först spK sen mask.



Var finns 10e sticket?
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Vad är problemet? 



Stöld på korta handen
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 Sydspelar ut hjK
Maska i Ruter är 50% chans
Stjäla den tredje Hjärtern är 100%
Alltså ta utspelet och spela en 
hjärter till.
Nästa gång spelföraren är inne går 
han in på handen och spelar sista 
hjärtern till stöld med spK



Giv 5:7
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Utspel. klA,
Trumfa ut när du 
kommer in. 
OBS ta andra sticket på 
bordet! 
Maska I spader,
Maska sen igen i 
spader och kasta ruter



Giv 5:8
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Utspel ru8
Var är risken?
A:Stöld I ruter,B: ingång till bordet
Trumfa ut ta klK och sedan klQ
Kasta ruter på klJ



Giv 5:9
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Var finns chansen till extra 
stick?
A: stöld I kl på korta handen
B: ruQ om ruK hos Öst.
Dvs spela 2 ronder kl och 
stjäl sedan 3e klövern på 
handen.
Trumfa sedan ut och spela 
mot ruQ



Giv 5:10
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Utspel I partners bjudna färg!

Spelföraren har en förlorare I varje 
färg, men sen ska han ta resten
6-7hp I högfärgerna hos inklivet 
plaserar klA!



Giv 5:11
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