
Pointe: Invitation i grand.

Vest spiller grand i mellemhånd.

1. Vest køber fem kort.

2. Syd (baghånd) køber ingen kort. Han har klør es, men det har kun værdi, hvis han enten

1. er inde og kan spille en konge, eller

2. mellemhånden har stukket forhåndens udspil i en farve, som syd er renonce i, eller

3. spar es er brugt

3. Øst køber de resterende otte kort. Han har inden købet ikke nogen konge, og han beholder 

da det største kort i den korteste farve. (Grand vindes næsten altid på én lang farve, og 

derfor er det ikke særlig sandsynligt, at vests lange farve er den samme som den, øst har 

flest kort i. Tværtimod.)

Det eneste der skal afholde øst fra at købe op, skulle være, at han allerede har en konge + 

dame i samme farve, eller to konger..

4. Efter købet har øst klør som den længste farve, begyndende med konge og knægt. Normalt 

vil det ofte være en fordel at spille ud fra alt andet end en gaffel, men i grand er der en 

chance for, at mellemhånden kun har et kort i ens længste farve.

5. Klør konge, klør dame – og syd, der ikke har nogen klør, skal invitere i en farve, hvis han 

har en konge, ellers skal han invitere i en farve, hvor han har en singleton. Argumentet er 

det: Jeg må ikke lokke min makker til at svare i noget, som spilfører måske har kongen i, 

som jeg skal bekende, for så kommer denne bare ind og trækker mit klør es. Kan jeg 

derimod invitere i en singleton-farve, kan min makker enten spille sin konge i den farve 

(hvis han har den) eller tro, at jeg har den, og så svare mig. Når så mellemhånden stikker 

med kongen, får jeg stik på mit klør es. 

6. Øst spiller klør knægt, spilfører har tre konger og spadille, så han kaster bare af, syd kaster 

af.

7. Klør 5, afkast, afkast

8. Klør 2. Situationen er nu, at øst har fået tre stik. Klør 2 er den mindste klør. Vest går ud fra, 

at øst har klør es, og da det nu er den sidste klør, vil øst næste gang være tvunget til at spille 

en af de tre farver, som vest har kongen i – og så kommer vest ind, trækker klør es og 

vinder, idet modstanderne ikke kan gøre noget. En af farverne må de begge være svage i. 

Denne farve giver det femte stik.

9. Klør 4 – og vest har tabt! Nu er det lige meget, hvor klør es sidder.  Havde øst kun fhaft fire 

klør og svaret sin makkers singleton-afkast, ville vest også have tabt: Fordi syd havde klør 

es.


