
December 2016. 

Der er længe imellem, jeg melder 2 tournéer i en kamp. Der er endnu længere imellem, at jeg 

pga. dårligt spil går ned i begge 2. Det skete ved parturneringen i Brædstrup den 30. oktober 

2016. Hvor der deltog 20 par, og de 8 par kom fra Fyn. FLOT FYN. 

Spil 1. Tænke! 

Jeg har følgende kort i baghånden, spar er trumf. Jeg har købt 5 kort, forhånden 3 og 

mellemhånden 5. 

Spar es, 2, knægt, 7 og 4, hjerter konge, 2 og 5, klør dame. 

1. Udspil: Hjerter dame, ruder 4, hjerter konge. 

2. Udspil: ?   

Nu kan I jo fundere over, hvad I vil spille ud. Løsningen kommer til allersidst. 

Spil 2. Tænke! 

Jeg har følgende kort i mellemhånden, klør er trumf. Jeg har købt 5 kort, baghånden 5 og 

forhånden 3. 

Spar es, klør konge, 7, 6, 4 og 3, ruder konge og dame, hjerter 5. 

1. Udspil: Hjerter konge, hjerter 5, og hjerter 7. 

2. Udspil: Hjerter dame, klør 3 og hjerter 4. 

Nu kan I jo fundere over, hvad I vil spille ud. Løsningen kommer til allersidst. 

Spil 3. Sådan vinder en dårlig ”solo”. 

Klubturnering i Odense den 8. november 2016. 

Spar ”Solo” i mellemhånd: Spar 2, konge, dame, knægt og 5, klør dame og 5, ruder knægt og 2. 

Jeg har forhånd, og min makker køber 4 kort. 

Jeg har: Spar 7, 6 og 3, klør konge, knægt og 7, hjerter es, 2 og 6. 

Konklusion: Min makker har 5 gode kort, jeg har 4. Der er i alt 14 (+ evt. fuse damer til dr røde 

kongen). Spilfører har mindst 5 gode kort. Ergo så er der max. 1 eller 2 gode kort i talonen. 

Jeg vælger ikke at købe. Det var dumt. Jeg spiller, klør konge, mellemhånd klør 5, min makker 

stikker med spar 4. Han har spar es, og konge og dame i begge de røde farver, så jeg mener, at 

det er korrekt, at stikke min klør konge, som han gør. Han tager de 2 rudere hjem, så er han på 

den grønne gren med 4 sikre stik. MEN vi får ikke flere stik. Klør es går ud. Havde jeg købt, så 

havde jeg købt klør es, og soloen var gået ned. Jeg tror altså, at jeg gør det samme næste gang. 

Men det er en uhyggelig dårlig solo. 4. stik er en dame eller knægt 2. Jeg siger altid, at 4. stik 

ikke må være en konge. Jeg spiller måske dårlig ved at spille efter 3 bete med klør konge ud, 

men da de 2 andre klør er så store, er risikoen jo mindre for, at jeg stjæler stikket fra min 

makker. 

 

 



 

Spil 4. Modspil i solo. 

I kvalifikationsturneringen i Brædstrup den 20. november 2016 var der følgende solo i øst: Spar 

es, ruder 7, dame, knægt, 3 og 6, hjerter knægt, es og 3. Syd, som havde forhånd, havde 

følgende kort: Klør es og konge, spar konge, dame, 7 og 6, hjerter konge, dame og 3. Han 

havde bl.a. solgt spar knægt og hjerter es og 2. Nord havde ruder es, konge, 2, 4 og 5, klør 

dame og 3 og 2 små hjertere. Prøv at lægge kortene frem. 

Det er helt oplagt, at syd skal spille spar 6 ud. Det viser sig, at nord har solgt de 4 små spar, så 

øst for overstukket ruder 6. 2 udspil er hjerter fra nord, som syd får hjem, så spar igen fra syd 

og overstik, igen hjerter igen fra nord, som syd får hjem, spar ud igen og soloen er tabt. Ved et 

bord spillede man først hjerter konge, så spar konge, og soloen vinder. Ved et andet bord: 1. 

udspil klør konge. Ved et 3. bord: 1. udspil hjerter konge så hjerter dame. Soloen kan kun gå 

ned med spar i 1. udspil, som også er det eneste rigtige udspil. 

 

Løsning spil 1. Du ved, at forhånden fra starten havde 6 spar og hjerter dame, samt 2 kort 

mere. Du skal altid spille klør dame, og håbe, at hans 2 sidste kort er rudere, så vil han ”altid” 

stikke klør dame med en trumf, og da dine 2 hjertere var frikort, er kortene oplagte. Jeg 

spillede hjerter 2, som var frikort. Da jeg kommer ind igen, spiller jeg hjerter 5, da kunne jeg 

måske have lokket forhånden til at stikke klør dame, men da jeg spillede klør dame ud til sidst, 

var han ikke i tvivl om, at han ikke skulle stikke, så jeg gik ned pga. at jeg ikke tænkte langt nok. 

Du må ikke spille spar es, da forhånden så kan trække dine trumfer. 

Løsning spil 2. Når du ikke tænker, men kun tæller, så spiller du spar es, og når begge har 

bekendt, så lægger du kortene op. Jeg spillede spar es, (det var dårligt spil) men de sidste 5 

trumfer, sad ved baghånden, som desuden havde en hjerter mere, og ruder 6. Du vidste, at 

baghånden har mindst 2-3 trumfer, når han køber 5 kort, og du har set 2 konger. Hvis der er 

trumfer på begge hænder, så vil kortene altid vinde. Skulle forhånden være renonce i ruder, og 

stikke ruder konge, vil du altid vinde, når der er mindst 2 trumfer bag ved dig, som du ved, at 

der er. Du skal ALTID spille ruder konge eller dame. I denne situation får du den hjem, og 

vinder let. Man skal altid passe på meget store kort, og ikke spille maskinl´hombre, men sætte 

de grå celler i gang. Det magtede jeg ikke. Det gjorde for øvrigt, at vi vandt chokolade i stedet 

for rødvin. Det passede mig godt (slikmund), men ikke Frede. 

MEN det er også MEGET ”urimeligt”, at i 2 tournéer lige efter hinanden, sidder alle trumferne 

på en hånd i modspillet, men det berettiger ikke mig til at lade være med at tænke. 

Foranstående viser, at man kan lære af andres (mine) fejl! 

 

Bellinge, den 29. november 2016     Leif   inger@vesterlund.dk  

 


