
Jyderup Bridgeklub
Elimination og slutspil

 
Slutspil er en af de hyppigst anvendte teknikker blandt turneringsspillere og således et ofte 
forekommende fænomen ved bridgebordet. Hvis du mestrer denne teknik, undgår du mange 
tabende knibninger og vil opleve mange succeser – ikke mindst som spilfører.
 
 
1. eksempel
 

♠ ED632
                      ♥ E104
                      ♦ 102
                      ♣ 653
                      
                             N            
                        V       Ø       ♥ KD72               

       S                                                         
 
                      ♠ KB10875
                      ♥ B98
                      ♦ EK6
                      ♣ 2
 
Kontrakt:      5 spar
Udspil:          Klør es
 
Vest fortsætter med klør konge som syd trumfer. Hvordan sikrer syd sig 11 stik?
Løsningen er at eliminere sidefarverne, før man prøver hjerterknibningen. Først trækkes trumf. 
Derefter trækkes ruder es og konge, hvorpå den sidste ruder trumfes i bordet. Endelig trumfes den 
sidste klør på hånden. Først nu kniber man i hjerter – velvidende at knibningen nok taber til kongen 
eller damen. Men nu er øst inde og skal spille ud – enten til dobbeltrenonce eller op i hjertergaflen. 
Øst er med andre ord slutspillet til at forære spilfører det 11. stik.
 
 
Kunne modspillet have gjort noget anderledes?
Ja, hvis vest efter klør es skifter til hjerter, går kontrakten ned. Modspillet kan m.a.o. med 
opmærksomt modspil forhindre et senere slutspil. Husk at hjælpe makker, når du kan!  
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2. eksempel 
 

♠ ED
                    ♥ DB102
                     ♦ D74
                     ♣ K1052
                      
                             N            
                        V       Ø                                    

       S                                                   
 
                     ♠ 98
                     ♥ EK73
                     ♦ B53
                     ♣ ED63
 
Kontrakt:      4 hjerter
Udspil:          Klør 9 
 
Udspillet går til syds dame. Syd trækker nu tre tophjertere, som fjerner modspillets trumfer. 
Herefter følger 3 klørstik, hvor syd ender på hånden, og vi er fremme ved følgende position:
 

♠ ED
                     ♥ D
                     ♦ D74
                     ♣ 
                      
                             N            
                        V       Ø                                    

       S                                                         
 
                     ♠ 98
                     ♥ E
                     ♦ B53
                     ♣ 
 
Hvad skal syd gøre?
En mindre rutineret spiller ville knibe i spar. Hvis knibningen taber må man imidlertid påregne at gå 
en bet, 1 spartaber og 3 rudertabere. Vel og mærke fordi man selv skal spille ruderfarven.
 
Løsningen er i stedet at trække spar es og fortsætte med spar dame. Det ligner måske en unødvendig 
ofring, men den modspiller, som vinder stikket, er slutspillet til enten at åbne for ruderfarven eller 
spille spar til dobbeltrenonce. Når modspillet åbner ruderfarven er du sikret ét ruderstik – og 
dermed vundet kontrakt uanset hvem der måtte have spar konge.
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