
September 2016  Undervisning 

Denne gang vil jeg lave lidt undervisning, som I måske kan få glæde af. 

Spil 1. Solo i ruder 

Soloen, som har udspil, er 3 matadorer småt 6. i ruder, spar dame, hjerter 3 og klør 3.  

Det så meget simpelt ud: Bekend 2 gange og soloen er oplagt. Der blev købt 6 og 6, så det lignede en god 

fordeling. 

Men der sad 5 trumfer til venstre for mig. Derfor var det, pga. købet på 6 og 6, meget sandsynligt, at der 

sad 2 konger til højre for mig. Maskinlhombren siger spil spar dame ud, for at få spilleren til højre for dig 

ind, og det spillede jeg, men det kan aldrig være rigtigt. Hjerter 3 er altid det rigtige udspil. Spilleren til højre 

for dig havde hjerter konge, knægt og 2 små hjertere. Så han er på den, skal han stikke hjerter 3 eller ej? 

Soloen vandt i hvert fald et sted, da der ikke blev stukket med hjerter knægt, og hans makker havde hjerter 

4. Det gælder om, at ”presse” spilleren til højre for dig, og spar dame vil ikke presse ham. Har han spar 

konge vil han altid stikke spar dame. Spar konge sad til venstre for mig, og da han i næste udspil spillede sin 

blanke klør dame, så har han sine 4 stik, og hans makker var ikke i tvivl om, at han skulle stikke hjerter 3, da 

jeg kom ind og spillede den ud. 

Det var dårligt spil af mig, at jeg ikke kunne se, at hjerter 3 var det eneste rigtige udspil. At flere end mig 

spillede spar dame, er en ringe trøst.  

Spillet fortæller meget om, at der er rigtig mange nuancer i l´hombren. 

Spil 2. Kompliceret modspil 

Forhånden har meldt solo i klør, og der er ikke gået kort ud, og du har følgende kort i mellemhånden: 

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

Soloen, som nok vinder 99 ud af 100 gange, ser således ud: Klør 2, es, konge, dame, knægt og 6, hjerter 2, 

ruder 3 og spar 5. Det er en solo, som jeg kalder teoretisk oplagt. Der mangler 5 trumfer, og du kan trække 

de 4. MEN du kan ikke tåle, at komme i mellemhånd, når dine modspillere har taget dine 3 fuser. 

1. Udspil: Klør konge, spar es og hjerter 6. 

2. Udspil: Hjerter konge, hjerter es og hjerter 2. 

3. Udspil: Ruder konge, ruder 2 og ruder 3. 

4. Udspil: Nu skal der tænkes. Du ved, at spilfører har klør 2, es, dame, knægt og 6, samt 1 fuse. Dvs. 

hvis han kommer ind, så vil han trække dine sidste 4 trumfer og vinde soloen. Du SKAL NU have din 

makker ind, for at kunne vælte soloen. Dvs., at du skal spille spar 4, hvis du spiller spar konge, så vil 

soloen ALTID vinde. 4. udspil er så spar 4, spar knægt og spar 5. 

5. Udspil: Hjerter 6 og soloen går ned. Godt modspil! 

Der er mange lignende situationer. Jeg har valgt en meget enkelt situation, som jeg håber, at I kan lære 

noget af. 

Spil 3. Lidt lettere (TÆLLE) 

Så kommer der en genganger. Da der er mange lignende situationer, så får I den igen. 

Du har følgende kort i forhånden: 

Spar es og 5 små hjertere, samt spar konge, dame og knægt. 



Mange kan ikke se det, men det er en KÆMPE solo. Der mangler 6 trumfer. Du spiller spar es, og trækker 2 

af trumferne, så kan der kun gå 4 trumfstik fra, og der går ingen fusestik fra, og du vil altid få 5 stik. Spil 

ALDRIG lille trumf ud, idet du så risikerer, at manillen eller klør es får stik, hvis en af dem sidder alene på en 

hånd. Hvis man ikke har lært at tælle, og spiller en lille trumf ud, og manillen sidder til højre for dig, så er 

det vigtigt, at spilleren til venstre for dig, som har stukket din lille trumf med hjerter knægt, herefter først 

spiller hjerter dame, så hjerter konge, så hjerter es og til sidst klør es. Hvis hans makker har hjerter syv, er 

det vigtigt, at spilfører ikke kommer ind og får spillet spar es, og dermed trækker den hjerter 7, som han 

burde have trukket i 1. udspil. 

Hvis der i soloen er en lille klør eller ruder i stedet for spar knægt, så er det stadig en rigtig god solo, men så 

skal du altid spille lille trumf i 1. udspil. Når du så kommer ind, spiller du spar es. Hvis begge modspillere 

bekender begge gange, så vil der kun gå 3 trumfstik samt den lille fuse fra dig, og du vil altid få 5 stik. 

Der er mange lignende situationer. Jeg har valgt en meget enkelt situation, som jeg håber, at I kan lære 

noget af. 
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