
APRIL 2014  Lille ruder solo  
 

Ruder solo som blev spillet ned på en uventet måde. 

 

Nord (forhånd) 

Vest 

 Knægt 

  

 2, 3 og 5 

 Spar es, ruder 7, es, konge og 

knægt 
 

Øst   

   

 Knægt  

 Konge, dame, knægt og 

4  

 Dame, 2, 3 og 5 
 

Ruder solo  

Odense den 25. marts 

2014  

 Konge, 7 og 5 

 Konge og 4 

 Es 

 Klør es, ruder 4 og 6 
 

 

  Har afleveret sine kort til vest 

  

  

  
 

 

 Syd  

 

 
  

1. Udspil: Nord: Spar es     Vest: Ruder 5     Øst: Ruder 6 

2. Udspil: Nord: Spar knægt     Vest: Klør knægt     Øst: Spar konge 

3. Udspil: Øst: Spar 7    Nord: Ruder konge      Vest: Hjerter konge 

4. Udspil: Nord: Hjerter 3     Vest: Hjerter 4     Øst: Hjerter es 

5. Udspil: Øst: Spar 5     Nord: Ruder es     Vest: Ruder 3   Her burde nord måske kunne se den store 

risiko for det videre forløb, og havde trukket 2 gange, så ville han vinde. Når vest lægger trumf af, så 

har han mindst 2 trumfer mere. 

6. Udspil: Nord hjerter 2     Vest: Hjerter knægt     Øst: Ruder 4 

7. Udspil: Øst: Klør konge     Nord: Ruder knægt    Vest: Ruder dame 

8. Udspil: Vest: Hjerter dame     Øst: Klør es     Nord: Hjerter 5     SÅ var den solo bete 

 

1. Udspil er svært, skal man spille hjerter 2 eller spar knægt. Jeg er nok mest tilbøjelig til at spille 

spar knægt, men det havde nok ikke gjort nogen forskel. 

 

Jeg meldte ikke solo men spil, men var MEGET i tvivl om hvad jeg ville melde, og tænkte da jeg 

købte hjerter dame, knægt og 4 samt spar knægt, og efterfølgende så at hjerter konge sad i vest til 

højre for mig, at der var jeg vist heldig, det lignede jo 3 hjerter stik i vest. Det viste sig, at jeg måske 

var heldig ved at melde spil og ikke solo, men SLET ikke på den måde, som jeg forventede, hvilket 

ovenstående jo viser. Det fortæller meget om l´hombrens finurligheder. 

Jeg havde det sædvanlige problem, da jeg skulle spille ud i mit købespil: Skal jeg spille hjerter knægt 

eller spar knægt. Jeg spillede hjerter, idet der jo kun var omkring 50% risiko for at komme 2 stik bag 

ud ved at spille hjerter. Jeg fik så stik på hjerteren, og mine kort var oplagte. Hvis hjerteren var 

blevet stukket, og modspilleren tog spar konge hjem, var jeg godt nok kommet 2 stil bag ud, men 

kunne stikke mig ind, og spille hjerter 2 gange, så der var stadig en god vinderchance. 

 

Bellinge, den 2. april 2014    Leif 

 

  

  


