
Marts 2015 Ruder solo i vest      1. division Fyn 
 

Klassisk solo som blev spillet og vundet/tabt på forskellige måder 

Nord 

Vest (forhånd): 

  Konge, 5 og 3 

  Konge, 3 og 2 

   

  Dame, 5 og 6 
 Øst  

   

   

 Konge, dame, es og 2  

 Spar es, ruder 7, konge, 

2 og 3  
 

 Ørbæk 19. februar 

2015   

   

 Har afleveret sine kort 

til syd 

    

    
 

 

 7 

 7   

 Knægt, 4 og 6  

 Klør es, ruder es, knægt og 4 
 

 

 Syd  

 

Ovenstående er en klassisk forhåndssolo. Man trækker 2 gange, og hvis begge spillere bekender, og hjerter 

knægt ikke sidder sammen med 2 eller flere hjertere vinder den ALTID. Men hjerter knægt sidder her i syd 

sammen med 2 hjertere, så det blev en spændende solo. 

Ved de fleste borde trækkes der 2 gange. 

3. Udspil: Hjerter konge, 6 og ruder dame 

4. Udspil: Klør 2, ruder 3 og klør 7 

5. Udspil: Hjerter dame, hjerter 4 og spar konge 

6. Udspil: Hjerter es, hjerter knægt. Herefter trækker syd de sidste 2 trumfer som vest har og får sit 4. stik på 

spar 7, og soloen er bete. 

Sådan gik det slet ikke på vores bord: 

1. Udspil: Hjerter dame, hjerter 6, og ruder 6. Da nord nu ved, at soloen har hjerter konge, spiller han spar 

konge ud (Han har solgt 3 spar) 

2. Udspil Spar konge, ruder 2 og spar 7 

3. Udspil: Hjerter dame, hjerter 4 og ruder 5 

4. Udspil: Spar 3, ruder 2 og ruder knægt 

5. Udspil: Nu skal både syd og nord i tænkeboks. Skal syd spille klør 7 eller hjerter knægt. Ved 1 bord blev 

klør 7 spillet ud, og soloen kan ikke undgå at vinde. 

Ved et andet bord blev hjerter knægt spillet ud, og hvis nord stikker den med ruder dame vil soloen gå ned. 

Hvis han ikke stikker vil soloen vinde! 

Syd bør måske kunne se soloen, som 2 dor femte med 4 hjertere, fordi vest spiller hjerter dame i 3. udspil. 

Men hvis nu de sidste 2 fuser havde været klør dame 2., som øst ikke vil spille i 3. udspil, så er det klør der 

skal spilles ud, og nord skal have klør konge, og skal kunne spille spar tilbage, og soloen vil gå ned på 

samme måde, som ovenfor, hvor der trækkes 2 gange. 

Hvis syd spiller hjerter knægt ud, så bør nord kunne se, at han skal stikke den med ruder dame, og håbe, at 

vest har en hjerter mere, og dermed sandsynligvis får stukket endnu en trumf over ved næste spar udspil.  

Men husk nu. På 2 dor 5. i rødt, og de hjertere som her sidder i soloen, så skal man ALTID trække 2 

gange, og håbe at hjerterne holder, så er der ALTID 6 stik. Men det var jo ikke rigtigt denne gang, idet 

soloen oftest ville gå ned med 2 træk, men det er undtagelsen, som der bekræfter reglen, På et bord opgav 

syd, da soloen havde fået hjerter dame hjem i 5. udspil ØV SYD. Det var dumt. 

 

Bellinge, den 25. februar 2015  Leif    inger@vesterlund.dk   


