
September 2015 Fredes respekt 
 

Allerførste spil ved vor sommerl´hombre på Engsvinget 5 i Bellinge. 

Frede har tourné respekt i klør i forhånden, og fik samtidig lejlighed til at vise, hvorfor han har vundet 

mange mesterskaber. 
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Bent Pedersen 
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 Leif Vesterlund  

 

Der er købt 1 og 6 af modspillerne. 

1. Udspil: Klør 3, 7 og knægt. 

2. Udspil: Jeg sikker på 3 trumfstik, og håber på et ruder stik på ruder es, evt. et hjerter stik. Jeg spiller 

ruder es, ruder knægt og ruder konge. 

3. Udspil: Hjerter es, hjerter 5, og Frede tager hurtigt et kort i hånden (Hjerter konge), men viser det 

ikke, så giver han sig til at tænke, (og jeg tænkte samtidig, at nu vandt han). Han lagde hjerter 6, så 

Bent fik sit andet stik. 

4. Udspil: Uanset hvad Bent P: havde spillet ud, så ville Frede vinde sin respekt. Bent spillede spar 2, 

som jeg stak med spar 3, og Frede fik for en lille trumf, og tog hjerter konge hjem, og vandt dermed 

på 4 stik. Havde Bent spillet ruder 6, havde jeg lagt spar 3, og Frede havde lagt hjerter 6. 

 

Maskin l´hombre: Jeg bruger meget ofte begrebet maskin l´hombre, hvormed jeg mener, at man spiller det 

logiske uden at tænke. Det logiske er, at Frede i 3. udspil stikker med hjerter konge. Igen et eksempel på at 

ligegyldigt, hvor logisk det ser ud, det man vil spille, så skal man TÆNKE. 

 

Ovenstående kort er kort som Frede og jeg oftest spiller på forskellig måde. Jeg ville i 1. udspil spille hjerter 

konge. 2. udspil ruder knægt, som Bent P. så ville stikke med kongen og spille spar 2, som jeg ville stikke 

med spar 3, og respekten ville gå ned. 

Fredes teori er, at når 1. køber kun køber 1 kort, så har han sikkert kun 1 trumf, og den skal den væk. Jeg må 

jo tilstå, at teorien holdt denne gang, men jeg mener nu, at det kan være lige så rigtigt, at komme foran, selv 

om det ikke er så vigtigt, når trumferne er så små. 

Man kan jo også spille spar es, klør es, og håbe, at der ikke er 2 hjertere på nogle af hænderne, så er der altid 

5 stik. Men det er lidt med livet som indsats. Har du hjerter konge, dame og 3, så mener jeg, at først spar es 

og derefter klør es oftest er den rigtigste måde at spille kortene på. 

 

Sjove spil august 2015 Quiz: Pga. tekniske vanskeligheder er fristen for indsendelse af løsning forlænget til 

mandag den 7. september 2015, så I kan nå det endnu! 

 

 

Bellinge, den 20. august 2015   Leif   inger@vesterlund.dk 


