
Januar 2017. Skal man melde solo eller spil ?  ?  ? 

Selv for rutinerede spillere er dette et problem, som der selvfølgelig er en del uenighed om.  

Nedenfor er nogle eksempler på ”julefrokost soloer”. Dvs. soloer som er for små, hvis man ikke har fået et 

par øller og nogle snapse. Dem har jeg kaldt 1A, 2A osv. Så har jeg ændret dem lidt, og kaldt dem 1B, 2B 

osv., så er der efter min opfattelse solo. Som I vil kunne se, er det meget lidt der afgør, om jeg vil melde 

solo eller ej. 

1A. Spar Es, 2, konge og 3. Hjerter konge, 2 og 3.  Ruder 2.  Klør 6. 

1B. Du bytter klør 6 og får ruder dame. Så er der en lille turneringssolo. Særlig i baghånden. 

2A. Spar es, 2, konge, knægt og 4.  Hjerter knægt og 6.  Ruder es og 2. 

2B. Du bytter ruder es og får hjerter 2, så er der en lille turneringssolo. 

3A. Spar es, konge, dame, 6 og 4. Klør 5 og 4.  Ruder konge og 3. 

3B. Du bytter klør 4 og får ruder knægt.  Så er der en lille turneringssolo. 

4A. Spar 2.  Klør es.  Spar 5, 4 og 3.  Klør konge og 6.  Ruder es og 2. 

4B. Du bytter ruder es og får klør dame. Med udspil får du en kæmpe solo. Uden udspil så er der måske en 

lille turneringssolo. 

5A. Spar es.  Ruder 7, es og 4.  Hjerter Konge, 2 og 6.  Klør 5 og 4. 

5B. Du bytter klør 4 og får klør dame, og er i baghånden. Så er der en lille turneringssolo. 

6A. Ruder 7, konge, dame, 2, 3 og 4. Hjerter konge og dame.  Klør 5. 

6B. Du bytter klør 5 og får hjerter 5. Så er der med udspil en stor turneringssolo. Uden udspil en lille 

turneringssolo. 

7A. Spar es, ruder konge, knægt, 3, 4 og 5. Hjerter Konge og 2.  Klør 5. 

7B. Du bytter klør 5 og får hjerter 5, så er der med udspil en stor turneringssolo, og uden udspil en mindre 

turneringssolo. 

I ønskes alle et rigtig godt l´hombrenytår, med mange hyggelige l´hombretimer, og mange sjove 

spændende spil. Tak for året som gik. 
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