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Spil 1. Oplagte kort 
 
For mange år siden fortalte jeg min bror Henry fra Bogense, at der i sidste uge var en der havde spillet sig 
ned på nedenstående kort, som er 100% oplagte ved korrekt spil. Henry havde også været med i et spil, 
hvor de samme kort var gået ned. Det pudsige var, at spilførerne havde spillet sig ned på 2 vidt forskellige 
måde. Spilfører har mellemhånd. 
 
  

 Es, 2, klør es, spar konge, 5 og 4 

 5 

 2 og 3 

  

 
Situation 1.  

1. Udspil ruder 6. Spilfører stikker med spar 4 og får overstik med spar 6. 
2. Udspil hjerter konge, som baghånden får hjem 
3. Udspil Hjerter dame, som han også får hjem. Han har nu 3 stik 
4. Udspil klør 2 som hans makker får hjem på klør konge 
5. Udspil ruder 5. Nu har modspilleren i baghånden spar dame, knægt, 7 og 3, og vil altid få sit 4. stik 

og spilfører har tabt sit spil 
Tænk over hvad spilfører gjorde forkert. Inden I ser løsningen nederst på næste side. 
 
Situation 2. 

1. Udspil klør konge, som han får hjem 
2. Udspil hjerter konge, som han får hjem 
3. Udspil hjerter dame, som han får hjem.  Baghånden bekender ikke hjerter dame 
4. Hjerter knægt, som spilfører stikker med spar konge. Da forhånden har de sidste 5 trumfer, vil han 

få 1 stik mere, og soloen går ned 
Tænk over hvad spilfører gjorde forkert. Inden I ser løsningen nederst på næste side. 
 

Spil 2. Næsten 100% oplagte kort. Der er forhånd. Jeg har vist den nogle gange, men den kan ikke vises for 
tit. 
 

 Konge, dame og knægt 

  

 Spar es, hjerter knægt, 2, 3, 4 og 6 

  

Der mangler 6 trumfer. Hvis begge spillere bekender dit spar es, er der kun 4 trumfer tilbage, og da der ikke 
går nogle fusestik fra er spillet ALTID vundet, når begge spillere bekender spar es. Husk spil ALDRIG lille 
trumf ud på disse kort.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Erik Lund fra Esbjerg ringer ofte om spændende spil. For nogle dage siden ringede han, og fortalte om 
nedenstående 2 spil fra indledende runde ved DM i Brædstrup, hvor heldet spillede en stor rolle. 
 

Spil 3. Et forkert modspil vælter den rene nolo i øst. 

 

Nord (Forhånd) 

Vest 

 7 

 3, 5 og dame 

 3 og 4 

 2, dame og konge 
 Øst: 

   

 Oversidder 

   

   
 

 DM indledende 

runde Brædstrup 

15/11 2015  

  

 1, 2, 4, 6, 7, knægt 

og konge 

 6 og 2 

  
 

 

 Es, 4, 6, 7 og dame 

  

 7 og 5 

 7 og dame 
 

 

 
Det er muligt, at kortene ikke helt sad sådan, men forhånden havde spar 7 blank og hjerter 3 og 4. Jeg er 
ikke i tvivl om, at det oftest vil være rigtigt at spille spar 7, og håbe på 2 gange spar fra makkeren, så man 
får kastet sine 2 hjertere af. Men som I kan se, så vinder den rene nolo med spar 7 spillet ud, men går ned 
med 2 gange hjertere i udspil, som man gjorde ved 1 bord. Det er det man kalder held. Jeg har dog det 
princip, at jeg aldrig melder ren nolo, når jeg har en oplagt solo. 
 

Spil 4. Tourné respekt i baghånden i klør. Der er købt 5 kort. 
 

 7, 6 og 5 

 Spar es, klør 2, es, knægt og 5 

 2  

  

 
Forhånden køber et kort. Mellemhånden har inden købet 3 klør og spar konge, dame og knægt, og 3 små 
røde kort. Ved et bord vælger man at beholde alle 3 spar oppe. Det ville jeg aldrig gøre, men det var den 
eneste måde, at spillet kunne gå ned. Det er også meget heldigt. Generelt holder jeg meget ofte konge og 
dame oppe i fuse, men med kun 3 trumfer ville jeg aldrig holde alle 3 spar oppe. Det er det man kalder 
held, at tjene 6 point ved at holde 3 spar oppe i en situation, hvor man ved, at der sandsynligvis er en del 
trumfer i katten. 
 
Løsning spil 1. Situation 1. Smid ALTID af på 1. udspil på disse kort, så er de ALTID oplagte. 
Løsning spil 1. Situation 2. Stik ALDRIG op på disse kort. De er ALTID oplagte, når der stikkes småt. 
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