April 2018.
Det er meget ofte svært at vurdere, om man skal melde solo eller tourné respekt.
Jeg kommer med et par eksempler, hvor jeg har sat kortene til en solo.
Spil 1. Ruder solo eller respekt.
Knægt
Dame og knægt
Spar es, klør es, ruder knægt, 2, 4 og 6
Jeg havde dem i nord i Odense den 27. februar 2018. Jeg var kun lidt i tvivl, og valgte at melde respekt, som
tabte og soloen vandt. ØV. Problemet er, at soloen ikke er ret god, men det er respekten heller ikke.
Det jeg tænkte på, inden jeg meldte, var noget meget gammelt: Sorte esser og kongen 6. en blank konge
og 1 skidt fuse i hver farve. Den gang fandt vi ud af, at der ikke skulle meldes solo på disse kort, men
respekt. Men det tror jeg nu, at det var en forkert vurdering? Efterfølgende tror jeg, at de sorte esser
6. med en konge er en ret god solo, og en lidt mindre god respekt, MEN MEN der er dog 2 konger til
respekten. Vi lærer det ALDRIG.

Spil 2. Hjerter solo eller respekt.
2
Konge og 4
Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter dame og 5
7
Jeg havde dem i nord i semifinalen i Brædstrup den 28. januar 2018. Her var jeg ikke i tvivl. Der er en
rimelig solo, men en rigtig flot respekt med 4 gode farver. Jeg kom op i klør og tabte. Min modspiller meldte
solo og vandt. ØV. For mange år siden i en DM finale i Nim, var der også store problemer med: Hvad skal
man melde. Vi meldte respekten og tabte, vor modspiller valgte soloen og vandt. Vi tabte kampen med 6.
Hvis respekten havde vundet og soloen tabt, ja så havde vi jo vundet kampen med 6. Det kan være svært at
se, at sådan et spil kan afgøre, om man vinder eller taber kampen, men det er fakta.

Spil 3. Ruder solo eller respekt.
I Odense den 6. marts 2018 var der følgende kort i syd med forhånd:
Konge og 2
Knægt
Knægt
Spar es, ruder 7, klør es, ruder 5 og 6
Jeg tror, at de fleste meldte solo, og trak 3 gange. Begge modspillere bekendte hver gang, så var den solo
oplagt. Lidt interessant: Hvis begge bekender 2 gange, men ikke 3. gang, så vil det være en fordel hvis spar
konge bliver stukket. Det er sjældent, at man ønsker sin konge stukket i en solo. Men så ved man, at
modspilleren med de 5 trumfer ikke kan stikke spar 2. Så skal han kunne stikke både hjerter og klør knægt
for at vælte soloen.
Ved et bord blev der meldt tourné respekt. Den kom op i hjerter, og han havde følgende kort:

Spar es, klør es, hjerter konge og knægt, spar konge og 7, klør 6 og 5 samt ruder 2.
De blev desværre smidt, men kunne ikke undgå at vinde. Hjerter 7, es, dame, 2 og 5, ruder konge, klør 7 og
4 samt spar 6 sad til venstre for ham. Mens spilleren til højre for ham kun havde klør konge og dame og
ikke flere klør. I første udspil får syd spar konge hjem, og respekten kan ikke spilles ned. Det er for øvrigt
kort, som jeg aldrig ville smide.

Spil 4. Spar solo eller respekt.
Ved finalen i Nim den 10. og 11. marts 2018 var der følgende kort i mellemhånden i 6. runde, da vi spillede
imod danmarksmestrene Frede Liboriussens hold:
Spar es, 2, klør es og spar knægt
Konge og 6
Hjerter 7 og 6
5
Jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg ikke ville melde solo, men respekt. Der var reelt 3 gode farver at turnere
til. Ruder blev trumf, og de kunne ikke vindes. Soloen kunne ikke spilles ned. Jeg har aldrig kunnet lide en
solo med 3 dor 4. og en konge. Havde jeg nu haft hjerter 5 i stedet for hjerter 7, ville respekten have været
noget dårligere, men jeg ville stadig havde meldt respekten. Men jf. flere af de foranstående spil, må jeg på
l´hombreskole, og lære hvordan vi skal melde. STORT tillykke til danmarksmestrene. Det var et

meget fortjent danmarksmesterskab!
Spil 5. Spar solo i forhånd, nok noget overmodigt meldt. Fra DM finalen 2018.
Spar 2, konge, knægt, 5, 4 og 3
Dame og knægt
Knægt
1. Udspil nord: Spar 2, spar es og spar 7
2. Udspil vest: Hjerter konge, 4 og knægt
3. Udspil vest: Klør 3, klør konge og klør dame
Øst sad MEGET længe, og jeg var spændt, så kom spar dame, så var mine kort pludselig 100% oplagte.
Det viste sig, at vest efter 3. udspil havde spar 6 og klør es, og ikke flere klør. Ved nogle borde blev der
spillet klør ud i 3. udspil, så var det FARVEL solo. Der var jeg heldig.

Spil 6. Spar solo i baghånd, hvor jeg måske var en tøsedreng. Fra DM finalen 2018.
Spar es, konge, dame, knægt og 3
Konge
Hjerter dame og 6
2
Jeg snakkede med et par spillere, som meldte den og vandt let. Den kunne ikke spilles ned. Bror Frede
mente nu også, at soloen i spil 6 var bedre end soloen i spil 5. Efterfølgende er jeg ikke utilbøjelig til at give
ham ret, men solo eller ej er jo ofte MEGET svært. Men så snakkede jeg senere med min nevø Klaus
Lindhardtsen fra Brædstrup. Han syntes, at spil 5 var den bedste solo, og han ville nok ikke melde solo i spil
6, og når Klaus ikke vil melde solo, så er den lille!
En vi spillede med sagde, at han ofte var irriteret over, at når ens medspiller have fået spillet, så blev
kortene ikke aflever med det samme. Han ville gerne vide, om der står noget i reglerne om dette. I regel 9
står der fremhævet, at kortene STRAKS skal afleveres på neutral vis. Det er også min opfattelse, at mange
bryder denne regel. HUSK DERFOR: Aflever kortene STRAKS og ”neutralt”, så snart din medspiller
har fået sin melding!
Bellinge, den 28. marts 2018
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