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Hej Leif                               19. november 2012  
  
I vor række i kreds 2 ved DM i Brædstrup den 18. november 2012, havde vi et noget aparte spil, 
som min holdkaptajn Aksel Højgård fik tænkt rigtigt over. 
  
Man sidder i mellemhånd og har følgende: 
  
Spar konge, dame, 6, 5, 4, 3 og Ruder konge, bonde, es 
  
Aksel meldte solo i spar – (på mit bord passede Nord disse kort) 
  
Aksels teori var: 
  
Der mangler 5 spar, og hvis man ved at spille spar konge ud kan få enten spar 7 eller spar knægt 
med, når der bliver stukket over – ja så kan modspillerne kun få 4 stik hvis alle 3 ruder holder. Og 
det sker altså temmelig tit.  
Måden at spille den på er indlysende nok – man skal normalt stikke sig ind med trumf i 1. udspil, så 
skal man spille spar konge. Hvis spar knægt eller 7 falder ved første udspil, ja så slår man over i 
ruder næste gang man kommer ind og bliver ved med det. Hvis man er nødt til at stikke ind i 3. 
udspil og spille spar dame for at få spar knægt eller 7 røget ud, ja så man gøre det – og så er man  
pludselig tynd i trumf, men det er modspillerne også, så den kan sagtens vinde alligevel. Selv hvis 
ruder dame skulle holde, så er det jo ikke sikkert, at den sidder på den rigtige hånd. 
  
Kortene ender faktisk med at vinde ca. 2 ud af 3 gange.  Lidt sjove kort som minder lidt om 
lærebogs soloen med spar es og de 4 mindste spar, og med 4 helt faste fuser ved siden af. 
  
Så selvom kortene ikke ser særlig prangende ud så er det en spar solo.  
  
Venlig  hilsen 
Sten Lunde  
Hallingager 46 
5750 Ringe 
tlf. 62291455 / 24667885 
 
Leifs kommentar: Jeg er enig med dig i, at den nok vinder 60-70%, og derfor skal meldes, men den 
er MEGET vanskelig at vurdere. Mine holdkammerater er meget i tvivl om, hvorvidt de vil melde 
den. 
Jeg er nok uenig med dig i, at såfremt spar syv eller knægt ikke falder ved 1. udspil, og 2. udspil 
ikke er ruder, at jeg så i 3. udspil vil spille spar dame. Jeg tror, at jeg vil spille ruder konge, og håbe 
at ruderne holder, og trumferne sidder 2 og 3, så vil soloen altid vinde. Ved at spille spar dame, 
løbes der en stor risiko for, at man slet ikke får glæde af sine store rudere, men selv efter mange 
overvejelser er jeg meget i tvivl. 
 
Tak for mailen Sten. Det er dejligt, at få nogle spil fra andre. Jeg vil dog ikke love, at alt det jeg får 
kommer på nettet, men prøv endelig. 
 
Leif    inger@vesterlund.dk 
 


