
Opgave 7.    April 2012    TÆL og TÆNK 
 

Denne gang er der ud over oplagte eller ej, et par spil, hvor I måske kan lære lidt. 
 

Spar er trumf. 
 

1. Spar es, 6, 5, 4 og 3. Hjerte konge, dame og knægt samt ruder 5. 
Du har udspil. Spiller spar 3 begge bekender. Der kommer klør ud, du stikker med spar 4. 3. 
udspil spiller du spar es og begge bekender. Er kortene så oplagte?    
 

2. Spar es, 2, klør es, spar konge, 4 og 3. Ruder 3, 4 og 5. 
Du sidder i mellemhånd. Er de oplagte? 
 

3. Med udspil: Spar es, 2, klør es, spar dame og 6. Hjerter konge og 6, ruder og klør dame. Er 
de oplagte? 
 

4. Med udspil: Spar es, 2, konge, dame, knægt og 6, samt 3 dårlige fuser. Er de oplagte? 
 

5. Med udspil: Spar 2, konge, dame, 5, 4 og 3, Hjerter konge, dame og 2. Er de oplagte? 
 

6. Du har følgende 5 kort tilbage og skal spille ud fra nord: Spar es, klør es, konge, dame og 6. 
Der er ikke gået nogen trumfer. Du har 2 stik, vest (til højre for dig) har 2 stik, øst (til 
venstre for dig) har 1 stik, og du har 1 stik. Er dine kort oplagte? 
 

7. Du sidder i mellemhånd: Din makker har fået 3 stik i modspillet. Han spiller fus ud, som du 
vil stikke. Spar er trumf. Du har spar konge, dame og knægt. Hvilken skal du stikke med? 
 

8. Med udspil: Spar og klør es, Hjerter Konge, dame, knægt og es. Ruder dame, 6 og 7. Skal 
jeg melde hjerter eller ruder solo? Vi har ikke grand med men tut! 
 

9. Med udspil: Spar es, 2, klør es, spar dame og 6. Hjerter konge og 6, ruder og klør dame. Er 
de oplagte? 
 

10. Spar es, klør es, spar konge, knægt, 7 og 6, Ruder 3, 4 og 5. 
Du har udspil. Spiller spar es. 2. Udspil spar konge og begge modspillere bekender 2 gange. 
Er kortene så oplagte? 

 
  
Prøv at lægge de enkelte spil frem og tæl og tænk. Så er det spændende om en måned, om du har 
10 rigtige, og måske har vundet rødvin. Der vil være 3 flasker rødvin, til den der har flest rigtige. 
Desuden vil der blive udtrukket en præmie på 3 flasker rødvin blandt alle indsendte svar.  
 
Få vennerne til at sende en løsning. Antal indsendte løsninger fortæller lidt om interessen 
for”sjove spil”, og det kan blive afgørende for, om det fortsætter næste sæson. 
 
Bellinge, den 12. marts 2012  Leif              inger@vesterlund 


