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Ovenstående solo afgjorde danmarksmesterskabet 2010. Såfremt syd på Jens Lindhardtsens hold havde 

spillet spar 3 ud i 3. udspil, som deres modstander gjorde, så var de blevet danmarksmester. 

 

Syd har solgt 2 klør. 

 

Første udspil er ruder es fra øst, som syd stikker med spar es. 

 

I 2. udspil spiller syd hjerter dame, som han får hjem. Problemet er nu, hvad syd skal spille i 3. udspil. 

 

Hvis syd spiller klør konge, vil soloen vinde, hvis han spiller spar 3 vil soloen gå ned. 

 

I februar måneds spil, havde vi også problemet, om man skal spille ud af konge/knægt. Det er altid meget 

vanskeligt at vurdere. I februar måneds spil, var det en tourné respekt. Det er kun, hvis spilfører har købet 

damen og en til, at det vil være forkert at spille konge/knægt, og når man selv, som i februar spillet, har 4 

rudere, er det uhyre sjældent, at spilfører vil have købt damen anden. Jeg var i februar spillet slet ikke være i 

tvivl om, at jeg ville spille ruder konge. 

 

I ovenstående spil er jeg heller ikke i tvivl om, at når jeg har solgt 2 klør, så vil spille klør konge. Der er kun 

4 klør, som jeg ikke ”kender”. At nord har købt 2 klør, og øst har klør dame anden, vil jeg tro forekommer i 

mindre end 1 ud af 50 tilfælde. Jeg må tilstå, at selv om jeg ikke havde solgt klør, ville jeg måske spille klør 

konge. 

 

Det er uden tvivl betydeligt mere sandsynligt, at når syd spiller spar 3, så kommer øst ind, og trækker nords 

trumfer, og har 1 fuse stik, måske har øst allerede fået stik på spar konge i 3. udspil. 

 

Men det giver selvfølgelig stof til overvejelse, at vi nu har 2 spil, hvor det var forkert, at spille ud fra konge/ 

knægt. Men det ændrer nu slet ikke min opfattelse af, at med de kort man havde i februar spillet og i 

ovenstående spil, vil det i langt de fleste tilfælde være rigtigst at spille ud fra konge/knægt, selv om det 

begge gange var forkert. Havde man kun set 1 eller 2 kort i farven var det en anden situation, men i februar 

spillet skal spilfører lige have købt damen anden, for at det var forkert, og i ovenstående spil, hvor man kun 

”mangler” 4 klør, så skal disse 4 klør sidde nøjagtigt som de gør, for at det er forkert og det sker meget 

sjældent. 

 

Bellinge, den 15. februar 2013    Leif 

 

 


