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En meget interessant solo, som jeg havde i Nord. Trods det, at jeg fik klør konge hjem, lykkedes det mig at 

gå 3 bet. Men det krævede nu også en del dumhed og uheld. 

 

Nord (forhånd)   

Vest 

 3 

 Konge og knægt 

 Spar es, hjerter 7, es, 2 og 5   

 Dame  
 Øst  

 4  

 7 og 3 

 Klør es, hjerter dame, 

knægt, 4 og 6 

 Konge 
 

 Odense 1. oktober 

2013  

 Konge, 7 og 6 

 Dame 

 Konge og 3   

 Knægt, 3 og 4 
 

 

  

 Har afleveret sine kort til Vest 

  

  
 

 

 Syd  

 

 Vest køber 4 kort og øst køber 8. 

1. Udspil ruder dame, ruder konge og ruder 3.  Jeg var meget i tvivl om jeg skulle spille klør konge, 

havde jeg gjort det, havde jeg vundet. Soloen er ikke for stor, derfor bør man nok spille klør konge i 

1. udspil (Tror jeg). 

2. Klør 3, dame og konge 

3. Spar 3, 4 og 6 

4. Spar konge, hjerter 2 og hjerter knægt 

5. Hjerter 6, konge og 5  Jeg var overbevist om, at vest havde trumfer til bunds pga. hjerter udspillet, 

og jeg vidste, at hvis han ikke havde både klør es, og en klør fuse, så var mine kort oplagte, når jeg 

smed af, men med den kortfordeling modspillerne havde, så var løbet kørt for mig, når jeg smed af. 

Havde jeg stukket, så ville jeg have vundet. Det var godt set af vest, at han ikke måtte spille klør. Han 

havde jo kun 2 stik hjemme!  
6. Spar 7, hjerter es og klør es  

7. Klør 7, hjerter 3 og klør knægt  

8. og 9. Ja, så fik jeg da stik på de 2 matadorer 

 

Jeg fik ikke roser af mine medspillere for dette sjove interessante spil. 

 

Jeg fortjener nu heller ikke roser for dette indlæg i sjove spil. Fra stik 6 til stik 9 er nu ændret i ovenstående. Nu 

håber jeg, at det er OK. Men det er dejligt, at der er flere der går spillene omhyggeligt igennem. Tak for det. 

 

Min vurdering på udspil 5, syntes jeg var meget fornuftig. Den var jeg da stolt af, indtil jeg gik 3 bete! 

  

Bellinge, den 14. november 2013 2013 Leif    E-mail: inger@vesterlund.dk 

 


