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 AT TRÆKKE TRUMF 

 

Ved den indledende spilleplan i en trumfkontrakt vurderer spilfører om, der skal 

trækkes trumf eller ej. Med trumftrækning menes fjernelse af modpartens trumfer. 

 

Som udgangspunkt skal man være indstillet på, at skulle trække trumf. Men inden 

man kaster sig over selve trumftrækningen, skal man tjekke, om der skal udføres et 

andet presserende arbejde, eller om der lurer en mulig fare ved at trække trumf. 

 

Det er mest normalt i en trumfkontrakt, at der mindst er lige så mange trumfer på 

hånden, som der er på bordet. Derfor kalder jeg det fremover hånden og bordet, 

hvor bordet ikke har flere trumfer end hånden. Endvidere er trumffarven i denne 

tekst altid spar. 

 

En spilleplan dannes ud fra hånden. Her tælles de mulige tabere i både trumf og 

sidefarver. Hvis de mulige tabere i sidefarverne enten er uundgåelige eller kan 

dækkes ind ved stik på bordet, er det et oplagt tegn på, at der bør trækkes trumf. 

 

I en IMP Parturnering er det nærliggende at trække trumf, hvis der er stik nok til at 

hjemføre kontrakten efter trumftrækning 

 

Mestertrumfen 
 

Årsagen til at trække trumf er, at modspillet ikke skal få små trumfer hjem ved at 

trumfe spilførers vindere i sidefarverne. Der bør således trækkes trumf til alle 

modspillets trumfer er fjernet, eller at de har eksakt en trumf tilbage, som er stor. 

En sådan kaldes mestertrumfen, og den skal spilfører som regel lade blive 

siddende ude og i stedet for kaste sig over et andet arbejde. 

 

Farvebehandling 
 

Ved trumftrækning skal man trække trumferne på sådan en måde, at modparten 

ikke opnår unødige stik i selve trumffarven. Der skal således spilles på bedste odds 

for farvebehandling. 

 

 EKB84 over for 973 

 

Hvis der trækkes trumf fra toppen mister spilfører et stik, hvis damen ikke falder. 

Odds er størst for, at det ikke er tilfældet. Derfor skal spilfører trækker esset for at 

gardere sig mod damen blank bagpå. Hvis det ikke er tilfældet entres bordet i en 

anden farve, og der spilles en lille til knibning med bonden. 
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Trumfninger på hånden 

 

Efter endt trumftrækning vil det ofte være muligt at trumfe tabere fra på hånden. 

En sådan spilleplan vil oftest være en dødssynd, da det ikke skaber yderligere stik, 

hvis det ikke har et af følgende tre formål: 

 

1. At rejse bordets farve. 

2. At få trumfer hjem, som ikke ellers vil give stik. 

3. At eliminere bordets farve med henblik på et slutspil. 

 

Ellers opnås i bedste fald ingenting og i værste tilfælde tabt trumfkontrol eller tabt 

tempo til at udføre det egentlige arbejde. 

 

 EKD854 over for 62 

 

Spilfører kommer ind og trækker modpartens trumfer ved at trække tre gange 

trumf. Derefter går spilfører over på bordet i ruder for at trumfe en hjerter hjem på 

hånden. Ved denne manøvre har spilfører intet opnået. Han kunne lige så godt 

have spillet den stående 4 og kastet en hjerter på bordet. 

 

ÅRSAGER TIL AT UDSÆTTE TRUMFTRÆKNINGEN 

 

Der kan være flere årsager til at udskyde trumftrækningen. Den oftest 

forekommende er: 

 

Bordaftrumfninger 

 

Ved beregning af håndens tabere, skal spilfører altid registrere, om der er en 

sidefarve på hånden, som er længere end den tilsvarende sidefarve på bordet. Hvis 

det er tilfældet, og der er sene tabere i denne farve, så skal de elimineres enten ved 

at smide dem på bordets vindere i andre farver eller ved bordaftrumfninger. Er kun 

det sidste en mulighed, skal trumfudtrækningen udsættes, medmindre der vil være 

nok trumfer på bordet til at trumfe håndens tabere efter endt trumftrækning.  

 

Det sidste kan være tilfældet ved en 4-4 fit, hvorimod det næsten aldrig vil være 

tilfældet ved en 5-3 fit. 
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Rejs langfarven først 

 

I en del kontrakter har spilfører en sidefarve, som skal rejses uden brug af 

trumfninger. Her kan det komme på tale at udskyde trumftrækningen, hvis 

spilfører risikerer at miste trumfkontrollen inden langfarven er rejst. Da skal 

langfarven rejses først. 

 

Trumfkontrol 

 

Hvis trumffarven sidder skævt imod, kan spilfører komme i fare for at miste 

trumfkontrollen, hvis trumftrækningen fortsættes. I mange tilfælde skal der sadles 

om, således at trumftrækningen midlertidigt stoppes for at udføre et andet arbejde. 

 

 EKD84 over for 952 

 

Spilfører starter trumftrækningen ved at spiller farven oppefra, men en af 

modstanderne kan ikke bekende anden gang. Hvis spilfører nu trækker trumf 

dame, fjerner han bordets sidste trumf, samtidigt med at der åbnes op for at en af 

modstanderne kan indkassere bonden, som nu er blevet mestertrumfen. Hvis 

modstanderne derefter tvinger hånden til at trumfe, så har spilfører mistet 

trumfkontrollen over spillet. 

 

Tempo 
 

Af tempomæssige årsager kan det være nødvendigt at udskyde trumftrækningen. 

Det sker, når trumftrækningen indebærer, at modspillet kommer ind til stik, som 

kunne afværges ved at spilfører i stedet kastede tabere på en anden sidefarve. 

 

 KDBT5 over for 9743 

 

Spilfører skal ikke trumfe noget, og han kan starte trumftrækningen ved at spille 

modspillet ind på Es. Men i så fald kan de derefter tage et stik i hjerter. Hvis 

spilfører kan smide håndens hjerterfarve på en af bordets overskydende minorstik, 

skal dette gøres inden spilfører sætter modparten ind på Es. 
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Krydstrumfning 

 

I visse tilfælde kan spilfører opnå flere stik ved at trumfe på både hånden og 

bordet. Det gælder især, når både bordet og hånden har hver deres korthed, og 

spilfører samtidigt ikke har et væld af honnørstik i sidefarverne. 

 

Modspillet 
 

Angående trumftrækning, så har modspillet den stik modsatte strategiske interesse 

end spilfører. Allerede i udspillet skal den relevante modspiller således vurdere, 

om temaet for spilfører i spillet er trumftrækning eller trumfninger. Senere i spillet 

er der disse generelle rettesnore. 

 

Giv spilfører trumfninger på hånden 

 

Uden anden oplagt strategi er det som regel fornuftigt at give spilfører en 

trumfning på hånden. Det vil aldrig præsentere spilfører et stik, som denne ikke 

selv ville kunne have opnået. I værste tilfælde koster det tempo. I de bedste 

tilfælde opnår modspillet, at spilfører mattes til at miste trumfkontrollen. 

 

Undgå at give spilfører trumfninger på bordet 
 

I uoverskuelige situationer skal man vægre sig ved at spille ud i en farve, hvor 

bordet er renonce. Man vil aldrig opnå noget, og i værste tilfælde er spilfører også 

renonce, og så kan han kaste en taber på hånden, samtidigt med at han trumfer på 

bordet. 
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UNDERVISNING 

Emne: Trumftrækning. Part 1. 
Spil 1/Nord      Spil 3/Syd     

   BT632      762   

   63      96   

   EKD7      KD43   

   E6      EB32   

 K54 
N 

V          Ø 

S 

 E8  93 
N 

V          Ø 

S 

 EBT 

 98752  DBT4  KDBT  87532 

 95  T62  T72  95 

 DT8  KB74  K974  DT8 

   D97      KD854   

   EK      E4   

   B843      EB86   

   9532      65   

Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

 1 Pas 2    1 

Pas 2♦ Pas 3 Pas 2 Pas 2♦ 

Pas 4 Pas Pas Pas 3 Pas 4 

Pas    Pas Pas Pas  
Spil 2/Øst      Spil 4/Vest      

   DT9      984   

   K753      KB76   

   E5      K2   

   T854      DBT9   

 B62 
N 

V          Ø 

S 

 EK753  EKD53 
N 

V          Ø 

S 

 762 

 E8  96  8  E93 

 DT87  B943  DT87  B964 

 KD32  E6  K65  E72 

   84      BT   

   DBT42      DT542   

   K62      E53   

   B97      843   

Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

  1 Pas 1 Pas 2 Pas 

2 Pas 2♦ Pas 3 Pas 4 Pas 

4 Pas Pas Pas Pas Pas Pas  
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UNDERVISNING 

Emne: Trumftrækning. Part 2. 
Spil 5/Nord      Spil 7/Syd     

   EK75      DT92   

   EK6      E84   

   74      EK94   

   B874      86   

 D8 
N 

V          Ø 

S 

 B94  843 
N 

V          Ø 

S 

 65 

 53  DBT984  KDBT  97632 

 KB962  DT  76  DT8 

 D963  52  EB93  DT2 

   T632      EKB7   

   72      5   

   E853      B532   

   EKT      K754   

Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

 1ut Pas 2    1 

Pas 2 Pas 4 Pas 1♦ Pas 1 

Pas Pas Pas  Pas 4 Pas Pas 

    Pas    
Spil 6/Øst      Spil 8/Vest      

   54      983   

   EB532      DBT92   

   52      KBT   

   DBT9      83   

 762 
N 

V          Ø 

S 

 EKDBT  EKB64 
N 

V          Ø 

S 

 D75 

 9  D64  6  E75 

 9643  E87  D7543  862 

 E7532  K6  D5  EK62 

   983      T2   

   KT87      K843   

   KDBT      E9   

   84      BT974   

Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

  1 Pas 1 Pas 2 Pas 

2 Pas 4 Pas 2♦ Pas 4 Pas 

Pas Pas Pas  Pas Pas   
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UNDERVISNING 

Emne: Trumftrækning. Part 3 

Spil 9/Nord      Spil 11/Syd     

   EKDB      765   

   3      9732   

   E754      DB6   

   8754      E93   

 643 
N 

V          Ø 

S 

 52  98 
N 

V          Ø 

S 

 T42 

 9762  KDBT  EKDB4  T84 

 KB92  DT86  ET3  7542 

 KB  DT9  DB4  T62 

   T987      EKDB3   

   E854      5   

   3      K98   

   E632      K875   

Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

Pas 1 Pas 1    1♠ 

Pas 1 Pas 3 2 2 Pas 4 

Pas 4 Pas Pas Pas Pas Pas  
Spil 10/Øst      Spil 12/Vest     

   E3      98   

   T632      EKDB6   

   874      ET3   

   BT92      DB4   

 B872 
N 

V          Ø 

S 

 DT954  EKD53 
N 

V          Ø 

S 

 B764 

 KB5  ED4  52  97 

 K63  E52  KB8  D96 

 KD5  43  E75  K932 

   K6      T2   

   987      T843   

   DBT9      7542   

   E876      T86   

Meldinger 

 

Meldinger 

V N Ø S V N Ø S 

  1♠ Pas 1 2 2 Pas 

4 Pas Pas Pas 4 Pas Pas Pas 
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Kommentarer Trumftrækning 

 
Spil 1: Her er stik nok. Træk modpartens trumfer hver gang, du er inde. 

 

Spil 2: Træk to gange trumf. Men lad derefter mestertrumfen sidder ude, og påbegynd i stedet 

arbejdet med at rejse ruderfarven. 

 

Spil 3: Trumferne skal trækkes, men farven skal behandles ved to gange at spille trumf fra 

bordet op mod hånden. 

 

Spil 4: Modpartens trumfer skal trækkes, hvorefter ruderfarven skal rejses. Enhver frivillig 

trumfning i hjerter på hånden er en dødssynd. 

 

Spil 5: Der skal trumfes en hjerter på bordet. Men det bør først ske efter, at der er trukket to 

gange trumf. 

 

Spil 6: Her må ikke trækkes trumf. Bordet skal hurtigst muligt spilles renonce i hjerter, 

hvorefter der skal trumfes hjertere på bordet. 

 

Spil 7: Her er ikke råd til at trække modpartens trumfer, da spilfører har brug for at trumfe to 

hjertere på bordet først. 

 

Spil 8: Der er kun tre tabere, som alle sidder i ruder. Men der er ikke 10 vindere fra toppen. 

Derfor må spilfører ikke trække modpartens trumfer med det samme, for så kan modparten 

matte spilfører ved at spille hjerter hver gang, de er inde. Spilfører er nødt til tålmodigt at 

rejse sin ruderfarve først ved at spille denne farve hver gang, han kommer ind. 

 

Spil 9: Denne kontrakt er meldt på fordelingspoint frem for honnørstyrke. Spilfører trækker 

esserne i sin sidefarve, hvorpå, der krydstrumfes i de røde farver. 

 

Spil 10: Ved et ruderudspil truer modspillet med at bygge et stik op i ruder. Dette skal 

forhindres ved selv at bygge et ekstra stik op i klør til at kaste håndens ruder, inden 

modpartens plan materialiseres. Der er ikke tid til at trække trumf først. 

 

Spil 11: Modspillet sænker kontrakten ved at spille hjerter hver gang, de er inde, da spilfører 

går mat i trumf. Det er ofte gunstigt for modspillet at give hånden trumfninger. 

 

Spil 12: Efter to gange hjerter må modspillet ikke røre denne farve yderligere, for det vil være 

udspil til dobbeltrenonce. Det er ikke gunstigt for modspillet at give bordet trumfninger. 


